بطٍ اهلل اهسمحّ اهسحًٍ

8

املٌولُ اهعسبًُ اهطعىديُ

اجلٌعًُ اخلرييُ هتحفًظ اهكسآْ اهلسيٍ

وشازَ اهشؤوْ اإلضالًًُ واألوقاف واهدعىَ واإلزشاد

مبحافظُ اهصهفٌ
أًاُُ جائصَ اهفهد

الفائزون يف أقساو جائزة الفود حلفظ القرآن الكريه يف عاموا الثامن 6341- 6341هـ
الفائزون يف القسه األول
جائزة الفود للتنيز:
أ  -اإلدازَ املتًٌصَ
اإلدازَ

اضٍ املديس

دلٌع حوكات ًطجد األحِف بّ قًظ

ًطاعد بّ ضعىد بّ عبداهعصيص اهعاًس

ب  -املعوٍ املتًٌص
اضٍ املعوٍ

احلوكُ

اإلدازَ

فهد بّ ُايف بّ ذلٌد اهصًُدٍ

عبداهسمحّ بّ احلطّ

اهعري

الفائزون يف القسه الثاىي
اهفسع األوي (اهكسآْ كاًالً)

َ

اضٍ اهطاهب

احلوكُ

اإلدازَ

اهرتتًب

1

ذلٌد بّ ضوًٌاْ بّ ضعىد احلٌد

اإلًاَ ًطوٍ

فًضى بّ تسكٌ

األوي

2

أمحد بّ ذلٌد بّ ضعدوْ اهِافع

ابّ جسيس اهطربٍ

اهفاحل

اهجاٌُ

3

ذلجىب**

- - - -

- - - -

- - -

اهفسع اهجاٌُ (عشسوْ جصء)
َ

اضٍ اهطاهب

احلوكُ

اإلدازَ

اهرتتًب

1

عبداهلل بّ أمحد بّ عبداهسشاق املطىع

يعكىب بّ إضحاق

األحِف بّ قًظ

األوي

2

عصاَ بّ عبداهسمحّ بّ عبداهلل اهفاحل

أبٌ أيىب األُضازٍ

اهعري

اهجاٌُ

3

عجٌاْ بّ ًِضىز بّ عجٌاْ اهضىحيٌ

وزش املضسٍ

األحِف بّ قًظ

اهجاهح

اهفسع اهجاهح (عشسَ أجصاء)
َ

اضٍ اهطاهب

احلوكُ

اإلدازَ

اهرتتًب

1

عبداهلل بّ زاشد بّ عبداهلل اهصًُدٍ

جعفس بّ أبٌ طاهب

اهعري

األوي

2

عبداهلل بّ ذلٌد بّ أمحد اهبدز

يطاز بّ بالي

بسُاًج اهتِافظ

اهجاٌُ

3

خاهد بّ ذلٌد بّ ُاصس اهعِكسٍ

عٌسو بّ اهعاص

ابّ عجًٌني

اهجاهح

اهفسع اهسابع (مخطُ أجصاء)
َ

اضٍ اهطاهب

احلوكُ

اإلدازَ

اهرتتًب

1

عبداجملًد بّ عبداهسمحّ بّ ذلٌد اهعبًد

أبٌ احلطّ اهلطائٌ

األحِف بّ قًظ

األوي

2

عبداهلل بّ ذلٌد بّ عبداهلل اهصًُدٍ

املعسفُ

بسُاًج اهسياحني

اهجاٌُ

3

يصيد بّ ضوطاْ بّ عبداهسمحّ املىضِ

يطاز بّ بالي

بسُاًج اهتِافظ

اهجاهح

اهفسع اخلاًظ (جصأيّ)
َ

اضٍ اهطاهب

احلوكُ

اإلدازَ

اهرتتًب

1

ذلٌد بّ ُايف بّ ذلٌد اهعِكسٍ

يصيد بّ اهِعٌاْ

بسُاًج اهتِافظ

األوي

2

بدز بّ ًكسْ بّ أمحد اهعبداملِعٍ

اهشجعاْ

بسُاًج اهسياحني

اهجاٌُ

3

ضوًٌاْ بّ عبداهلل بّ ضوًٌاْ اهكشعٌٌ

مثاًُ بّ أثاي

بسُاًج اهتِافظ

اهجاهح

الفائزون يف القسه الثالث

8

جائصَ اهفهد هوحوكات

َ

اضٍ احلوكُ

1

اهعوٍ

أمساء اهطالب

اضٍ املعوٍ

عبداهعصيص بّ ًكسْ بّ أمحد اهعبداملِعٍ
عبداهعصيص بّ ًطاعد بّ أمحد اهعبداملِعٍ

عٌس بّ زاشد بّ احلًٌدٍ
احلًٌدٍ

عٌس بّ أمحد بّ ُاصس اهطًاز

2

أضاًُ بّ فهد بّ محني احلٌني

أبٌ أيىب

اهعبداهوطًف

عبداهلل بّ أمحد عبداهلل اهىهًعٌ
عبداهلل بّ ذلٌد بّ أمحد اهبدز

3

ًعاذ بّ عوٌ أمحد

أميّ بّ ذلٌد بّ فهد احلٌده

األُضازٍ

يطاز بّ بالي

اضٍ اجملٌع
بسُاًج اهسياحني

إدازَ جاًع اهعري

األوي

اهجاٌُ

( )1

زياْ بّ ضعىد بّ ُاصس

ًاهم بّ عبداهعصيص بّ يىضف اهفحاَ

بسُاًج تِافظ

احلسبٌ

( )2

يصيد بّ ضوطاْ بّ عبداهسمحّ املىضِ

الفائزون يف القسه الرابع
جائصَ اهفهد ملصاًري آي داود هوبِني
َ

اضٍ اهطاهب

احلوكُ

اإلدازَ

اهرتتًب

1

فهد بّ ًطاعد بّ ذلٌد اهعبداملِعٍ

األوشاعٌ

اهعري

األوي

2

فهد بّ عبداهسمحّ بّ محىد اهضىحيٌ

ضعد بّ اهسبًع

اجلىيس

اهجاٌُ

3

صاحل بّ ضابح بّ عبداهلل اهطًاز

عبداهسمحّ بّ احلطّ

اهعري

اهجاهح

الفائزون يف القسه اخلامس
جائصَ اهفهد ألصرس حافظ
اضٍ اهطاهب

احلوكُ

عبًدَ امساعًى خوًى اهعوىه

أبٌ عبًدَ

(  )1حجبت جائصته الختًازه اهفىش باملسكص اهجاٌُ بفسع اهعشسَ أجصاء.
(  )2حجبت جائصته الختًازه اهفىش باملسكص اهجاهح بفسع مخطُ أجصاء.
* عوًٌا بأْ ُظاَ اجلائصَ ال يطٌح هوٌشازن اجلٌع بني جائصتني.
** ذلجىبُ هعدَ حضىهلٍ عوِ اهدزجُ اهدًُا .

اهرتتًب

اجملٌع
املوم عبداهعصيص

اهجاهح

