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 هـ 1341 – 1341 ثالثلقرآن الكريه يف عاموا الالفائزون يف أقساو جائزة الفود حلفظ ا
 

 الفائزون يف القسه األول 

 جائزة الفود للتنيز:

 ديس املتنيصامل  -أ 

 اإلدازة اضه املديس

 جامع العذل صليناٌ بً حمند الشىيدي

 املعله املتنيص -ب 

 اإلدازة احللكة اضه املعله

 العذل ابً عثينني حمند بً صعد اجلرب

 الفائزون يف القسه الثاىي
 الفسع األول )الكسآٌ كاماًل(

 الرتتيب اإلدازة احللكة اضه الطالب و

 األول العرل األوشاعي علي بً حمند الطيار 1

 الثاىي األحيف بً قيظ أبو احلطً الكطائي محود بً ضوحيي الضوحيي 2

 الثالث العرل األوشاعي إبزاٍيه بً مقزٌ العبدامليعه 3
 

 الفسع الثاىي )عشسوٌ جصء(

 الرتتيب اإلدازة احللكة ه الطالباض و

 األول العرل األوشاعي تزكي بً مقزٌ العبدامليعه 1

 الثاىي فيصل بً تسكي أمحد بً حيبل أمحد بً إبزاٍيه الزسق 2

 الثالث العرل ابً عثينني  علي بً صليناٌ القشعني 3
 

 الفسع الثالث )عشسة أجصاء(

 الرتتيب اإلدازة احللكة اضه الطالب و

 األول فيصل بً تسكي اإلماو مطله حمند بً صليناٌ احلند 1

 الثاىي األحيف بً قيظ ابً عامس الشامي ياصز بً صاحل الفحاو 2

 الثالث العرل ابً عثينني  عبدالعشيش بً جديع اجلديع 3
 

 الفسع السابع )مخطة أجصاء( 

 الرتتيب اإلدازة احللكة اضه الطالب و

 األول الفاحل اإلماو الطربي عبداهلل بً خلف احلزبي 1

 الثاىي فيصل بً تسكي اإلماو مطله رياٌ بً مَيا املداهلل 2

 الثالث الشوكاىي ابً باش حمند بً عبداحملضً البدر 3
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 الفسع اخلامظ )جصأيً(

 الرتتيب اإلدازة احللكة اضه الطالب و

 األول امللك عبدالعصيص أضيد بً احلضري عبدالزمحً بً حمند الصحً 1

 الثاىي العرل الكطائي عبداهلل بً حمند الطيار 2

 الثالث العرل عباد بً بشس  عبداهلل بً احلنيدي احلنيدي 3

  

 الفائزون يف القسه الثالث

 جائصة الفَد للحلكات

 اضه اإلدازة اضه املعله أمساء الطالب اضه احللكة و

 ابً عثينني 1

 علي بً ضليناٌ الكشعني-1

 ً عبداهلل املالإبساٍيه ب-2

 عبدالعصيص بً جديع اجلديع-3

 األول حمند بً ضعد العبيد

 األوشاعي 2

 عنس بً عبدالسمحً العبدامليعه-1

 عنس بً زاشد احلنيدي -2

 أيوب بً عبدامليعه العبدامليعه-3

 الثاىي خالد بً أمحد الطبت

 القسه الرابعالفائزون يف 

 لبينيصامري آل داود لجائصة الفَد مل

 القسه اخلامسالفائزون يف 

  غصرس حافظجائصة الفَد أل
 

 اإلدازة احللكة طالباضه ال

 امللك عبدالعصيص عنس بً اخلطاب ٍاشه بً أبو بكس عبداهلل الطيد
 

 

 الرتتيب اإلدازة احللكة ضه الطالبا و

 األول فيصل بً تسكي أمحد بً حيبل غصَيب  بً بدز البدز 1

 الثاىي العرل األوشاعي عنس بً عبدالسمحً العبدامليعه 2

 الثالث العرل حمند بً عبدالوٍاب معاذ بً علي العبداللطيف 3
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