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 جائزة الفود للتميز:

 الداز  املتنٔصٗ  -أ 

 اضه املدٓسٗ الداز 

 زٓه بيت عبداهلل اجملاٍد داز الفسقاٌ )املطأٜ٘(

 املعلن٘ املتنٔصٗ -ب 

 الداز احللك٘ اضه املعلن٘

 اليْز )املطأٜ٘ ( حفص٘ بيت عنس ىْف بيت ضلٔناٌ احلنٔدٖ

 القسم الثانييف  ائزاتالف
 الفسع األّل )الكسآٌ كاماًل(

 الرتتٔب الداز احللك٘ الطالب٘اضه  و

 األّل الكسآٌ ) صباحٕ ( ضْدٗ بيت شمع٘ مْضٕ بيت ضعْد بً إبسأٍه الطْٓلت 1

 الثاىٕ الكسآٌ ) صباحٕ ( ىطٔب٘ بيت كعب ميريٗ بيت ضعْد بً إبسأٍه الطْٓلت 2

 الثالث اليْز ) صباحٕ ( حفص٘ بيت عنس بَاللضلٔناٌ ال أمساٛ بيت عبداهلل بً 3
 

 الفسع الثاىٕ )عشسٌّ جصٛ(

 الرتتٔب الداز احللك٘ الطالب٘اضه  و

 األّل الكسآٌ ) مطاٜٕ ( ذات اليطاقني حص٘ بيت أمحد بً ضعْد الدّٓش 1

 الثاىٕ الفسقاٌ أو ضلن٘ أفياٌ بيت محداٌ بً عبدالسمحً اجلدٓع 2

 الثالث اليْز ) صباحٕ ( حفص٘ بيت عنس شٓد بً حمند املئفٕ العيْد بيت 3
 

 الفسع الثالث )عشسٗ أجصاٛ(

 الرتتٔب الداز احللك٘ الطالب٘اضه  و

 األّل البٔاٌ ) صباحٕ ( مسٔ٘  زميُ بيت عبداهلل بً عبداللسٓه املطعْد 1

 الثاىٕ اليْز ) صباحٕ ( حفص٘ بيت عنس بيت حمند بً فَد احلندِ اضج 2

 الثاىٕ ملسز اليْز ) صباحٕ ( حفص٘ بيت عنس بطن٘ بيت ضلٔناٌ بً مصٓد الفآص 3
 

 الفسع السابع )مخط٘ أجصاٛ( 

 الرتتٔب الداز احللك٘ الطالب٘اضه  و

 األّل الفسقاٌ أو ضلن٘ ميريٗ بيت حمند بً عبدالعصٓص اجلرب 1

 الثاىٕ الفسقاٌ أو ضلن٘ مساو بيت حمند بً ضلٔناٌ الفاحل 2

 الثاىٕ ملسز الكسآٌ ) مطاٜٕ ( ذات اليطاقني أمساٛ بيت ضلٔناٌ بً عبدالعصٓص اخلئين 3

 الفسع اخلامظ )جصأًٓ(

 الرتتٔب الداز احللك٘ الطالب٘اضه  و

 األّل الفسقاٌ ذات اليطاقني مسٔ٘ بيت عبدالعصٓص بً مَيا املداهلل 1

 الثاىٕ الفسقاٌ لسأمساٛ بيت أبٕ ب شٔخ٘ بيت ضلناٌ بً عبداهلل الياصس 2

 الثالث الفسقاٌ ذات اليطاقني شرٚ بيت محد بً عبداهلل الصىٔدٖ 3
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 يف القسم الثالث الفائزات

 جاٜصٗ الفَد للخلكات

 الرتتٔب الدازاضه  ٘اضه املعلن الباتأمساٛ الط اضه احللك٘ و

 ذات اليطاقني 1

 أمساٛ بيت عبداهلل مْضٙ املْضٙ – 1

 لسمحً بً عبدالعصٓص الدّٓشمسٓه بيت عبدا – 2

 امليصْز بً عبداحملطً أىْاز بيت ضامل – 3

أمساٛ بيت عبدالعصٓص 

 الياصس

الكسآٌ 

 )مطاٜٕ(
 األّل

 عاٜش٘ بيت أبٕ بلس 2

 أمي٘ بيت عبداللسٓه بً عبدالسشاق املطعْد – 1

 الفسٓح بً عبداهلل ٍيد بيت حمند – 2

 أمساٛ بيت عبدالسمحً بً أمحد الفخاو – 3

ب بيت عبدالسمحً زحا

 الطْال٘

الكسآٌ 

 )صباحٕ(
 الثاىٕ

 خدجي٘ بيت خْٓلد 3

 ميريٗ بيت علٕ بً عبداهلل الفسٍْد – 1

 أشْاق بيت عبدالعصٓص بً عبداهلل الفسٍْد – 2

 ىْال بيت عبٔد بً ٍجاج املطريٖ – 3

خْل٘ بيت حمند 

 امللخه
 الثالث اهلدٚ

 القسم الرابعالفائزون يف 

 ةحافظ صرسجاٜصٗ الفَد أل
 

 الداز احللك٘ الطالب٘اضه 

 اليْز ذات اليطاقني ىدٚ حمند حطً حطً
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