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 هـ  2344 – 2341  الرابعالقرآن الكريم يف عاموا يف أقسام جائزة الفود حلفظ  الفائزات
 

 جائزة الفود للتميز:

 الدار  املتنًسَ  -أ 

 اشه املديرَ الدار 

 شارَ بيت حمند العبًد البًاٌ املصآًُ

 املعلنُ املتنًسَ -ب 

 الدار احللكُ اشه املعلنُ

 اليىر الصباحًُ  اجلىٍرَ بيت عبدالرمحً الطىالُ

 يف القسم الثاني الفائزات
 ألول )الكرآٌ كاماًل(الفرع ا

 الرتتًب الدار احللكُ الطالبُاشه  و

 األوىل الكرآٌ الكريه املصآًُ ىصًبُ بيت كعب أمساْ بيت عبدالعسيس بً عبداهلل الياصر 1

 الثاىًُ الكرآٌ الكريه املصآًُ حفصُ بيت عنر ىىرَ بيت صاحل بً حمند الرزيساْ 2

 الثالثُ البًاٌ املصآًُ ُ بيت خىيلدخدجي ضحِ بيت شعىد بً شلًناٌ احلند  3
 

 الفرع الثاىٌ )عشروٌ جسْ(

 الرتتًب الدار احللكُ الطالبُاشه  و

 األوىل الكرآٌ الكريه الصباحًُ مسًُ بيت خًاط ىىال بيت أمحد بً حمند الفرٍىد 1

 لثاىًُا الكرآٌ الكريه املصآًُ ىصًبُ بيت كعب أفياٌ بيت عبدالرمحً بً عبداهلل الطىالُ  2

 الثالثُ اليىر الصباحًُ حفصُ بيت عنر مسًُ بيت راشد بً شلًناٌ اجلديع 3
 

 الفرع الثالث )عشرَ أجساْ(

 الرتتًب الدار احللكُ الطالبُاشه  و

 األوىل اليىر الصباحًُ حفصُ بيت عنر العيىد بيت زيد بً حمند امليًفٌ 1

 الثاىًُ اليىر الصباحًُ حفصُ بيت عنر أمساْ بيت محداٌ بً عبدالرمحً اجلديع 2

 الثالثُ الكرآٌ الكريه الصباحًُ مسًُ بيت خًاط خلىد بيت عبداهلل بً عبدالعسيس الدويش 3
 

 الفرع الرابع )مخصُ أجساْ( 

 الرتتًب الدار احللكُ الطالبُاشه  و

 األوىل اليىر الصباحًُ رقًُ بيت حمند شحا بيت حمند بً فَد احلنده 1

 الثاىًُ الكرآٌ الكريه الصباحًُ اخليصاْ اىٌ بيت أمحد بً عبداهلل الفرٍىدتَ 2

 الثالثُ الكرآٌ الكريه املصآًُ مًنىىُ بيت احلارث أمل بيت إبراًٍه بً صاحل السويد 3

 الفرع اخلامض )جسأيً(

 الرتتًب الدار احللكُ الطالبُاشه  و

 األوىل الكرآٌ الكريه املصآًُ ارثمًنىىُ بيت احل جيِ بيت محد بً يىشف العيكرٍ 1

 الثاىًُ البًاٌ املصآًُ الرمًصاْ مسًُ بيت بيدر بً عبداهلل املصعىد 2

 الثالثُ اهلدّ حفصُ بيت عنر ميريَ بيت أمحد بً عبدالعسيس الفرٍىد 3
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 يف القسم الثالث الفائزات

 جآسَ الفَد للحلكات

 الرتتًب اشه الدار نُاشه املعل أمساْ الطالبات اشه احللكُ و

 مسًُ بيت خًاط 1

 وضحِ بيت عبدالرمحً بً مطلل الضبًب – 1

 أحالو بيت عبداهلل بً محد السويد – 2

 حصُ بيت ىاصر بً حمند اهلساىٌ – 3

ميريَ بيت حمند 

 امليصىر

الكرآٌ الكريه 

 الصباحًُ
 األوىل

 خدجيُ بيت خىيلد 2

 ميريَ بيت أمحد بً حمند الدخًل – 1

 ىال بيت شلًناٌ بً راشد الرومٌى – 2

 بدور بيت حمند بً دخًل الدخًل – 3

أبرار بيت أمحد 

 الدخًل

 البًاٌ 

 املصآًُ
 الثاىًُ

 مل يطرح بعد 3

 القسم الرابعالفائزون يف 

 ةصرر حافظجآسَ الفَد أل
 

 الدار احللكُ الطالبُاشه 

 مل يتكدو أحد
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