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 هـ4141-4141 سادسلقرآن الكريه يف عاموا الالفائزون يف أقساو جائزة الفود حلفظ ا
 

 الفائزون يف القسه األول 

 جائزة الفود للتنيز:

 اإلدازٗ املتنٔصٗ  -أ 

 اضه املدٓس  اإلدازٗ

 ضعْد بً عبداهلل الطْال٘  جامع عبدالعصٓص اجلْٓس

 املعله املتنٔص -ب 

 اإلدازٗ احللك٘ اضه املعله

 اإلماو فٔضل بً تسكٕ اإلماو مطله خالد بً جدٓع اجلدٓع
 

 الفائزون يف القسه الثاىي
 الفسع األّل )الكسآٌ كاماًل(

 الرتتٔب اإلدازٗ احللك٘ اضه الطالب و

 األّل األحيف بً قٔظ ّزش املضسٖ حمند بً أمحد بً صاحل اخلئين 1

 الثاىٕ امللم عبدالعصٓص ضعد بً أبٕ ّقاص عبدالعصٓص بً ٍالل بً عبدالعصٓص البَالل 2

 الثالث األحيف بً قٔظ ّزش املضسٖ حمند بً مْضٙ بً حمند احلاليف 3
 

 الفسع الثاىٕ )عشسٌّ جصء(

 الرتتٔب اإلدازٗ احللك٘ اضه الطالب و

 األّل اإلماو فٔضل بً تسكٕ اإلماو مطله زٓاٌ بً مَيا بً حمند املداهلل 1

 الثاىٕ العرل األّشاعٕ عبدالسمحً بً زاشد بً محْد الثئاٌ 2

 الثالث حمند بً إبسأٍه خازج٘ بً شٓد عبدالسمحً بً ضلٔناٌ بً حمند الصّٓد 3
 

 الفسع الثالث )عشسٗ أجصاء(

 الرتتٔب اإلدازٗ احللك٘ اضه الطالب و

 األّل األحيف بً قٔظ ٓعكْب بً إضحاق عبداهلل بً أمحد بً عبدالسشاق املطْع 1

 الثاىٕ اإلماو فٔضل بً تسكٕ ماو مطلهاإل عبداهلل بً عبدامللم بً عبداهلل الطْال٘ 2

 الثالث اجلْٓس عبادٗ بً الضامت عبدالسمحً بً صاحل بً حمند الطٔف 3
 

 الفسع السابع )مخط٘ أجصاء( 

 الرتتٔب اإلدازٗ احللك٘ اضه الطالب و

 األّل اإلماو فٔضل بً تسكٕ اإلماو مطله أضام٘ بً بدز بً مَيا املداهلل 1

 الثاىٕ العرل أبْ أْٓب األىضازٖ عصاو بً عبدالسمحً بً عبداهلل الفاحل 2

 الثالث امللم عبدالعصٓص عثناٌ بً عفاٌ ضلٔناٌ بً صاحل بً عبداهلل امليدٓل 3

 الفسع اخلامظ )جصأًٓ(

 الرتتٔب اإلدازٗ احللك٘ اضه الطالب و

 ّلاأل اجلْٓس عبداهلل بً حساو أمحد بً خالد بً ضلٔناٌ الدٍش 1

 الثاىٕ األحيف بً قٔظ ٍشاو الدمشكٕ باضل بً حمند بً علٕ الطسٓكٕ 2

 الثالث التيافظ ّالسٓاحني التيافظ عبدالعصٓص بً مكسٌ بً أمحد العبدامليعه 3
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 الفائزون يف القسه الثالث

 جائصٗ الفَد للحلكات

 الرتتٔب اضه اإلدازٗ اضه املعله أمساء الطالب اضه احللك٘ و

 ً عثٔننياب 1

 حمند بً مئع املئع – 1

 عنس بً ىاصس اجلرب – 2

 ميضْز بً عبدالسمحً املداهلل – 3

 األّل العرل حمند بً ضعد العبٔد

2 
أبٕ أْٓب 

 األىضازٖ

 عصاو بً عبدالسمحً الفاحل* – 1

 عبداهلل بً فَد الصىٔدٖ – 2

 عبداجملٔد بً دخٔل الفَٔد – 3

 ألّل ملسزا العرل معاذ بً علٕ العبداللطٔف

3 
أبٕ احلطً 

 اللطائٕ

 عنس بً عبدالعصٓص املطْع – 1

 عبداجملٔد بً عبداهلل الدّٓش – 2

 عبداجملٔد بً عبدالسمحً العبٔد – 3

 عبداهلل بً حجاب احلجاب
األحيف بً 

 قٔظ
 الثالث

 القسه الرابعالفائزون يف 

 لبينيصامري آل داّد لجائصٗ الفَد مل

 الرتتٔب ٗاإلداز احللك٘ اضه الطالب و

 األّل اإلماو فٔضل بً تسكٕ اإلماو مطله حمند بً ضلٔناٌ بً ضعْد احلند 1

 الثاىٕ األحيف بً قٔظ خلف بً ٍشاو عبدالعصٓص  بً محْد بً أمحد الفحاو 2

 الثالث اجلْٓس عبادٗ بً الضامت ضلٔناٌ بً عبداهلل بً ضلٔناٌ الفحاو 3

 القسه اخلامسالفائزون يف 

  صرس حافظألجائصٗ الفَد 
 

 اإلدازٗ احللك٘ اضه الطالب

 جامع الفاحل ابً كثري أمحد بً حمند بً ضعدٌّ اليافع

 

 حجبت جائصتُ الختٔازِ الفْش جبائصٗ املسكص الثاىٕ يف فسع مخط٘ أجصاء يف جائصٗ الفَد لألفساد  *
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