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 الفائزون يف القسه األول 

 جائزة الفود للتنيز:

 اإلدازة املتنيصة  -أ 

 اضه املديس  اإلدازة

 ضليناٌ بً ذلند الصىيدي إدازة جامع العرل

 املعله املتنيص -ب 

 اإلدازة احللكة اضه املعله

 العرل ذلند بً عبدالوٍاب بدز بً أمحد بً محد البدز

 لفائزون يف القسه الثاىيا
 الفسع األول )الكسآٌ كاماًل(

 الرتتيب اإلدازة احللكة اضه الطالب و

 األول العرل األوشاعي تسكي بً مكسٌ بً أمحد العبدامليعه 1

 الثاىي عبداهلل بً ىوفل عبداهلل بً طازق يوضف بً عبداهلل بً دخيل الفَيد 2

 الثالث األحيف بً قيظ عامس الشاميابً  عبداهلل بً حجاب بً ذلند احلجاب 3
 

 الفسع الثاىي )عشسوٌ جصء(

 الرتتيب اإلدازة احللكة اضه الطالب و

 األول امللم عبدالعصيص عبدالسمحً بً عوف عبداهلل بً فَد بً حريفة الطوالة 1

 الثاىي العرل األوشاعي عنس بً عبدالسمحً بً أمحد العبدامليعه 2

 الثالث العرل ابً عثينني محً العليفَد بً ضعود بً عبدالس 3
 

 الفسع الثالث )عشسة أجصاء(

 الرتتيب اإلدازة احللكة اضه الطالب و

 األول امللم عبدالعصيص ضعد بً أبي وقاص عبدالعصيص بً ٍالل بً عبدالعصيص البَالل 1

 الثاىي  امللم عبدالعصيص ضعد بً أبي وقاص عبداهلل بً عبدالعصيص بً صاحل الصايف 2

 الثالث الشوكاىي ابً محيد أيوب بً ضعود بً أمحد البدز 3
 

 الفسع السابع )مخطة أجصاء( 

 الرتتيب اإلدازة احللكة اضه الطالب و

 األول امللم عبدالعصيص ضعد بً أبي وقاص إياد بً مداهلل بً عبدالعصيص اخلنيظ 1

 الثاىي ً عثيننياب عبداهلل بً األزقه عثناٌ بً عبدالسمحً بً ىاصس الدزيويش 2

 الثالث امللم عبدالعصيص عثناٌ بً عفاٌ خالد بً ذلند بً ىاصس العيكسي 3

 الفسع اخلامظ )جصأيً(

 الرتتيب اإلدازة احللكة اضه الطالب و

 األول العرل أبو أيوب األىصازي ذلند بً عبدالعصيص بً عبداهلل الطياز 1

 الثاىي امللم عبدالعصيص ضعد بً أبي وقاص عبدالعصيص بً عبداهلل بً عبدالعصيص الوشيل 2

 الثالث فيصل بً تسكي اإلماو الطرباىي معاذ بً ذلند بً موضى اخلنيظ 3
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 الفائزون يف القسه الثالث

 جائصة الفَد للحلكات

 اضه اإلدازة اضه املعله أمساء الطالب اضه احللكة و

 األوشاعي 1

 عبدالسمحً بً زاشد الثيياٌ – 1

 محً بً مطاعد العبد امليعهعبدالس – 2

 عبداهلل بً ضعود العلي – 3

 العرل خالد بً أمحد الطبت

2 
ذلند بً 

 عبدالوٍاب

 عبداهلل  بً زاشد الصىيدي – 1

 إبساٍيه بً عبداهلل احلند – 2

 ذلند الفاحلبً عبدالسمحً  – 3

 العرل بدز بً أمحد البدز

 ابً باش 3

 أىظ بً جديع اجلديع – 1

 ند الروي أمحد بً ذل – 2

 مصيد بً فَد الفَيد – 3

 الشوكاىي باضه اجلديع

 القسه الرابعالفائزون يف 

 لبينيصامري آل داود لجائصة الفَد مل

 القسه اخلامسالفائزون يف 

  صرس حافظجائصة الفَد أل
 

 اإلدازة احللكة اضه الطالب

 العرل ذلند بً عبدالوٍاب أمحد بً بدز بً أمحد البدز
 

 
 

 

 الرتتيب اإلدازة احللكة اضه الطالب و

 األول اجلويس عبادة بً الصامت خالد بً أمحد بً عبداهلل احلنيدي 1

 األول ملسز الدويش د بً جربدلاٍ مصيد بً ضعود بً عبدالعصيص العامس 2

 الثالث العرل األوشاعي فَد بً إبساٍيه بً عبدالسمحً السشق 3
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