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 الفائزون يف القسه األول 

 جائزة الفود للتنيز:

 اإلدازة املتنيصة  -أ 

 اضه املديس  اإلدازة

 بدز بً عبداهلل  البدز جامع اإلماو فيصل بً تسني

 املعله املتنيص -ب 

 اإلدازة احللكة اضه املعله

 الشوناىي يدابً مح عبداهلل بً إبساٍيه بً عبدالسمحً السشم
 

 الفائزون يف القسه الثاىي
 الفسع األول )الكسآٌ ناماًل(

 الرتتيب اإلدازة احللكة اضه الطالب و

 األول فيصل بً تسني اإلماو مطله علي بً عبداحملطً بً علي الطوالة 1

 الثاىي حمند بً إبساٍيه حمند بً إبساٍيه عبدالسمحً بً صاحل بً ضامل العنس 2

 الثالث العرل األوشاعي دامليعه بً أمحد العبدامليعهأيوب بً عب 3
 

 الفسع الثاىي )عشسوٌ جصء(

 الرتتيب اإلدازة احللكة اضه الطالب و

 األول العرل األوشاعي عنس بً زاشد بً احلنيدي احلنيدي 1

 الثاىي العرل حمند بً عبدالوٍاب معاذ بً علي بً أمحد العبداللطيف 2

 الثالث جامع اجلويس حريفة بً اليناٌ لضوحييأمحد بً عبدالسمحً ا 3
 

 الفسع الثالث )عشسة أجصاء(

 الرتتيب اإلدازة احللكة اضه الطالب و

 األول العرل حمند بً عبدالوٍاب صاحل بً دخيل بً فاحل الفاحل 1

 الثاىي  الشوناىي ابً محيد أمحد بً حمند بً أمحد البدز 2

 الثالث ابً عثينني عنسو بً العاص محد بً ضليناٌ العنازعبداهلل بً  3
 

 الفسع السابع )مخطة أجصاء( 

 الرتتيب اإلدازة احللكة اضه الطالب و

 األول فيصل بً تسني أمحد بً حيبل عبداهلل بً عبدامللو الطوالة 1

 الثاىي ابً عثينني عنسو بً العاص عنس بً أمحد بً عبدالساشم املطوع 2

 الثالث حمند بً إبساٍيه حمند بً إبساٍيه بً عبدالسمحً العتيلأمحد  3

 الفسع اخلامظ )جصأيً(

 الرتتيب اإلدازة احللكة اضه الطالب و

 األول فيصل بً تسني اإلماو الطرباىي عبداهلل بً مطاعد بً علي احلند 1

 األول مهسز العرل عهاشة بً حمصً زائد بً فواش بً عبداهلل العتيل 2

 الثالث فيصل بً تسني اإلماو الطرباىي بً ضعود بً حمند احلند عنس 3
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 الفائزون يف القسه الثالث

 جائصة الفَد للحلكات

 القسه الرابعالفائزون يف 

 لبينيصامري آل داود لَد ملجائصة الف

 الرتتيب اإلدازة احللكة اضه الطالب و

 األول الشوناىي ابً محيد زياٌ بً ضعود احلسبي 1

 الثاىي امللو عبدالعصيص عثناٌ بً عفاٌ ضامي بً عبداهلل الفسٍود 2

 الثالث ابً باش علكنة بً قيظ معاذ بً علي الدويش 3

 القسه اخلامسالفائزون يف 

  صرس حافظلفَد ألجائصة ا
 

 اإلدازة احللكة اضه الطالب

 الشوناىي الشيكيطي أمحد حمند حطً حمند 

 

 الرتتيب اضه اإلدازة اضه املعله أمساء الطالب اضه احللكة و

 اإلماو مطله 1

 زياٌ بً مَيا املداهلل – 1

 حمند بً ضليناٌ احلند – 2

 حمند بً مَيا املداهلل – 3

 عخالد بً جديع اجلدي
فيصل بً 

 تسني
 األول

 عبداهلل بً قيظ 2

 صاحل بً عبداهلل املداهلل – 1

 عبدالعصيص بً عبدالسمحً املكحه – 2

 عبداحملطً بً عبدالسمحً املكحه – 3

أضامة بً عبداحملطً 

 الطالمة

عبداهلل بً 

 ىوفل
 الثاىي

 يطسح بعدمل  3
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