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 هـ3418-3417 تاسعه يف عاموا الالفائزون يف أقشاو جائزة الفود حلفظ القرآن الكري

 الفائزون يف القشه األول 

 جائزة الفود للتنيز:

 اإلدازٚ املتىٗصٚ  -أ 

 اضي املدٖس اإلدازٚ 

 ضمٗىاُ بَ ذلىد الصٌٗدٙ دلىع حمقات العره

 املعمي املتىٗص -ب 

 اإلدازٚ احلمقٛ اضي املعمي

 العره األٔشاع٘ خالد بَ أمحد الطبت

 ه الثاىييف القش الفائزون
 الفسع األٔه )القسآُ كاواًل(

 الرتتٗب اإلدازٚ احلمقٛ اضي الطالب ً

 األٔه التٍافظ ٖطاز بَ باله زٖاُ ضعٕد ٌاصس احلسب٘ 1

 الجاٌ٘ السٖاحني السٔاد عبدالسمحَ زاشد محٕد الجٍٗاُ 2

 الجالح العره جعفس بَ أب٘ طالب عبداهلل زاشد عبداهلل الصٌٗدٙ 3
 

 )عشسُٔ جصء(الفسع الجاٌ٘ 

 الرتتٗب اإلدازٚ احلمقٛ اضي الطالب ً

 األٔه املمك عبدالعصٖص ضعد بَ أب٘ ٔقاص عجىاُ عبدالسمحَ ٌاصس الدزٖٕٖش 1

 الجاٌ٘ املمك عبدالعصٖص ضعد بَ أب٘ ٔقاص عبدالسمحَ عبداهلل أمحد العىاز 2

 الجالح العره أبٕ أٖٕب األٌصازٙ أضاوٛ فّد محني احلىني 3
 

 لجالح )عشسٚ أجصاء(الفسع ا

 الرتتٗب اإلدازٚ احلمقٛ اضي الطالب ً

 األٔه العره األٔشاع٘ وعاذ أمحد ذلىد احلىداُ 1

 الجاٌ٘ تٍافظ شٖد بَ ضّن عبدالسمحَ ضعٕد عبدالسمحَ العٍقسٙ 2

 ٌ٘ وكسزالجا العره ابَ عجٗىني ضعٕد وٍٗع ضعٕد املٍٗع 3
 

 الفسع السابع )مخطٛ أجصاء( 

 الرتتٗب اإلدازٚ احلمقٛ باضي الطال ً

 األٔه العره األٔشاع٘ عبداهلل وقسُ أمحد العبداملٍعي 1

 الجاٌ٘ املمك عبدالعصٖص ضعد بَ أب٘ ٔقاص ضمٗىاُ ذلىد ضمٗىاُ املمٗف٘ 2

 الجالح التٍافظ ٖطاز بَ باله عبدالسمحَ ٌاصس عبدالسمحَ احلىٗداُ 3

 الفسع اخلاوظ )جصأَٖ(

 الرتتٗب اإلدازٚ احلمقٛ اضي الطالب ً

 األٔه السٖاحني العمي عبدالعصٖص ذلىد عبدالسمحَ العبدالطالً 1

 الجاٌ٘ السٖاحني املعسفٛ أٌظ ضمٗىاُ عبدالسمحَ الطٕالٛ 2

 الجالح السٖاحني األجناه عبداهلل ذلىد عبداهلل العبدالقادز 3
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  الفائزون يف القشه الثالث 

 جائصٚ الفّد لمحمقات

 الرتتٗب اضي اجملىع اضي املعمي أمساء الطالب مقٛاضي احل ً

 األٔشاع٘ 1

 (3) عبداهلل وقسُ أمحد العبداملٍعي
خالد أمحد ذلىد 

 (1)  الطبت
 (2)  وعاذ أمحد ذلىد احلىداُ األٔه العره

 عبداملمك عبداهلل عم٘ احلىد

2 
 أب٘ بَ عم٘

 طالب

 عبد اهلل محٕد أمحد الدٖٔش
العصٖص عبداجملٗد عبد

 ذلىد الفحاً
 ذلىد عبدالسمحَ ٌاصس الدزٖٕٖش الجاٌ٘ عبدالعصٖص املمك

 ضعد ذلىد ضعد الدٖٔش

 الفسضاُ 3

 عبدالعصٖص خالد أمحد الطبت
ذلىد ضمٗىاُ 

 عبدالسمحَ الطٕالٛ
 عبداإللْ بدز أمحد البدز الجالح السٖاحني

 عبدالسمحَ ضمطاُ عبدالسمحَ املٕضٜ

 القشه الرابعالفائزون يف 

 مبٍنيصاوري آه دأد لجائصٚ الفّد مل

 الرتتٗب اإلدازٚ احلمقٛ اضي الطالب ً

 األٔه العره أبٕ أٖٕب األٌصازٙ ثاوس ٌاصس أمحد اجلرب 1

 الجاٌ٘ فٗصن بَ تسك٘ اإلواً ابَ حباُ حطاُ بدز عبداهلل البدز 2

 ٌ٘ وكسزالجا عبداهلل بَ ٌٕفن فسعبداهلل بَ جع إبساِٗي عبداهلل دخٗن الفّٗد 3

 

 القشه اخلامصالفائزون يف 

 صرس حافظجائصٚ الفّد أل
 

 اجملىع احلمقٛ الطالباضي 

 السٖاحني العمي عاصي امحد ضٗد اجلدأٙ

 

 
 .باملعمي املتىٗصحجبت جائصتْ الختٗازٓ الفٕش   (1) 
 أجصاء. بفسع العشسٚ ألٔهحجبت جائصتْ الختٗازٓ الفٕش  باملسكص ا (2) 

 أجصاء. ىطٛبفسع اخل ألٔهحجبت جائصتْ الختٗازٓ الفٕش  باملسكص ا (3) 

 * عمًىا بأُ ٌظاً اجلائصٚ ال ٖطىح لمىشازك اجلىع بني جائصتني.
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