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 جائزة الفود للتميز:
 الدار  املتنيشة  -أ 

 اصه املديزة الدار 

 ميرية بيت عبدالعشيش املداهلل دار اليور )الفرتة املضائية (

 املعلنة املتنيشة -ب 

 الدار احللكة اصه املعلنة

 صباحية (الكزآٌ )الفرتة ال رقية بيت حمند   ميرية بيت حمند  امليصور  

 الفائزات يف القسم الثاني
 الفزع األول )الكزآٌ كاماًل(

 الرتتيب الدار احللكة اصه الطالبة و

 األوىل  معَد معلنات الكزآٌ  أبزار بيت أمحد الدخيل  1

 الثاىية البياٌ )الفرتة الصباحية (  ٍيلة بيت صليناٌ العتيل 2

 الثالثة رتة الصباحية(الكزآٌ)الف  ابتضاو بيت عبد الزمحً الفخاو 3
 

 الفزع الثاىي )عشزوٌ جشء(

 الرتتيب الدار احللكة اصه الطالبة و

 األوىل معَد معلنات الكزآٌ  أمساء بيت حمند الدخيل 1

 ةالثاىي الكزآٌ)الفرتة الصباحية(  حياٌ بيت عبد اهلل  اليتيفي 2

 ةلثالثا الكزآٌ)الفرتة املضائية (  طيبة بيت صليناٌ الطوالة 3
 

 الفزع الثالث )عشزة أجشاء(

 الرتتيب الدار احللكة اصه الطالبة و

  األوىل الكزآٌ)الفرتة الصباحية(  ابتَال بيت عبد اهلل الشويد 1

 ةالثاىي الكزآٌ)الفرتة الصباحية(  حصة بيت أمحد الفزٍود 2

 ةالثالث اليور)الفرتة الصباحية(  بدور بيت علي اهلشاىي 3
 

 الفزع الزابع )مخضة أجشاء( 

 الرتتيب الدار احللكة اصه الطالبة و

 األول اليور )الفرتة الصباحية(  بدرية بيت صعود البدر 1

 الثاىي اليور )الفرتة املضائية(  ميال بيت عبد اهلل العبيد 2

 الثالث الفزقاٌ  صديه بيت عبد اهلل الطيار 3

 الفزع اخلامط )جشأيً(

 الرتتيب الدار احللكة اصه الطالبة و

 األوىل الكزآٌ )الفرتة املضائية(  فاطنة بيت أمحد املضعود 1

 ةالثاىي اهلدى  شَد بيت عبد اهلل الفزٍود 2

 ةالثالث البياٌ )الفرتة املضائية(  شذى عبدالزمحً الضوحيي 3
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 الفائزات يف القسم الثالث

 جائشة الفَد للخلكات

 الرتتيب اصه الدار اصه املعلنة لباتأمساء الطا اصه احللكة و

1 
 خدجية بيت خويلد

 

 أمساء بيت فَد اجلاراهلل -1

 عشيشة بيت فَد اجلاراهلل-2

 أمساء بيت صاحل الضيف-3

 األوىل اهلدى غيينة بيت عكيل العكيلي

 رقية بيت حمند 2

 صارة بيت عبد اهلل املال-1

 صارة بيت عبد الزمحً املوصى-2

 شنزيىوف بيت ٍايط ال-3

 الثاىية (الفرتة الصباحيةاليور ) أمساء بيت صعد الفزاج

 مالحظت: جائشة المزكش الثالث حجبت نظزاً لضعف درجت الحلقت المتأهلت  للفوس بهذا المزكش. 3

 الفائزون يف القسم الرابع

 ةجائشة الفَد ألصػز حافظ
 

 الدار احللكة اصه الطالبة

 اليور )الفرتة املضائية(  لعشيشبً عبداعنارة بيت حافظ عبد الزشيد 
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