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 هـ3417-3416 ثامناليف أقساو جائزة الفود حلفظ القرآن الكريه يف عاموا  الفائزات
 

 جائزة الفود للتنيز:/  الفائزات يف القسه األول 

 الداز املتنيصة  -أ 

 اضه املديسة الداز

 ٍيا بيت عبدالعصيص بً عبداهلل العناز داز الكسآٌ الكسيه ) صباحي (

 املعلنة املتنيصة -ب 

 الداز احللكة علنةاضه امل

 البياٌ ) مطائي ( حفصة بيت عنس أبساز بيت أمحد بً ذلند الدخيل

 القسه الثاىييف  الفائزات
 الفسع األول )الكسآٌ كاماًل(

 الرتتيب الداز احللكة الطالبةاضه  و

 األوىل الكسآٌ ) مطائي ( ذات اليطاقني فاطنة بيت أمحد بً عبداهلل املطعود 1

 الثاىية الفسقآٌ ) مطائي ( صفية بيت حيي علي بً عبدالسمحً الدويشمياٍل بيت  2

 الثالثة الكسآٌ ) مطائي ( ذات اليطاقني أمل بيت عبداهلل بً علي الطويكت 3
 

 الفسع الثاىي )عشسوٌ جصء(

 الرتتيب الداز احللكة الطالبةاضه  و

 األوىل ي (البياٌ ) مطائ حفصة بيت عنس ميرية بيت أمحد بً ذلند الدخيل 1

 الثاىية الكسآٌ ) مطائي ( ذات اليطاقني أىواز بيت ضامل بً عبداحملطً امليصوز 2

 الثالثة مكسز اليوز ) صباحي ( أو ضلنة ضازة بيت ذلند بً عبدالعصيص البدز 3

 الثالثة مكسز الكسآٌ ) مطائي ( عائشة بيت أبي بكس لطيفة بيت أمحد بً عبداهلل املطعود 
 

 لثالث )عشسة أجصاء(الفسع ا

 الرتتيب الداز احللكة الطالبةاضه  و

 األوىل اليوز ) مطائي ( عائشة بيت أبي بكس ضازة بيت ذلند بً عبدالسمحً املييع 1

 الثاىية معَد إعداد املعلنات جويسية بيت احلازث ٍاجس بيت أمحد بً فَد اجلويس 2

 الثالثة ز ) صباحي (اليو أو ضلنة آمية بيت عبداهلل بً ذلند الطياز 3
 

 الفسع السابع )مخطة أجصاء( 

 الرتتيب الداز احللكة الطالبةاضه  و

 األوىل الفسقاٌ ) مطائي ( أمساء بيت أبي بكس زيه بيت فَد بً محني احلنني 1

 الثاىية البياٌ ) مطائي ( عائشة بيت أبي بكس أدلاد بيت أمحد بً عبداللطيف املطعود 2

 الثالثة اليوز ) مطائي ( خدجية بيت خويلد ً علي الكبظٍدى بيت زاشد ب 3

 الفسع اخلامظ )جصأيً(

 الرتتيب الداز احللكة الطالبةاضه  و

 األوىل الفسقاٌ ) مطائي ( مينوىة بيت احلازث جياٌ بيت عبدالعصيص بً ضليناٌ الصىيدي 1

 الثاىية الكسآٌ ) مطائي ( مسية بيت خياط جود بيت بيدز بً ضليناٌ الداوود 2

 الثالثة الكسآٌ ) مطائي ( اخليطاء زميا بيت يوضف بً زاشد الثيياٌ 3
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  يف القسه الثالث الفائزات 

 جائصة الفَد للخلكات

 الرتتيب الدازاضه  ةاضه املعلن الباتأمساء الط اضه احللكة و

 ذات النطاقين 3

 ضازة بيت ذلند بً صاحل الفسج
أمساء بيت عبدالعصيص 

  الياصسبً عبداهلل

 الكسآٌ 

 ) مطائي (
 مي بيت ضليناٌ بً أمحد الفساج األول

 ضازة بيت صاحل بً عبداهلل الرويخ

 أم سلمة 2

 أزوى بيت علي بً عبداهلل البدز
ليلى بيت عبد اهلل بً 

 ىاصس الفاحل

 الفسقاٌ 

 ) مطائي (
 فاطنة بيت مكبل بً عبداهلل امللخه الثاىي

 ىوزة بيت خالد بً أمحد اجلرب         

 خديجة بنث خويلد 1

 ىوزة بيت عبدالعصيص بً عبداهلل العتيل
مسيه بيت مصيد بً 

 فالح الطكياىي

 البياٌ 

 ) مطائي (
 ىوزة بيت ذلند بً أمحد الصمامي الثالث

 ىَى بيت علي بً ضعود الطوالة

 القسه الرابعالفائزون يف 

 ةس حافظصغجائصة الفَد أل
 

 الداز احللكة الطالبةاضه 

 اليوز)مطائي( ذات اليطاقني شٍساء حطً ابو عيطى الفَلوي
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