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 هـ3419-3418 عاشرالكريه يف عاموا الالفائزون يف أقساو جائزة الفود حلفظ القرآن 

 الفائزون يف القسه األول 

 جائزة الفود للتنيز:

 اإلدازة املتنيصة  -أ 

 اضه املديس اإلدازة 

 ضعود بً عبدالعصيص بً عبداللطيف الفَد بسىامج التيافظ

 املعله املتنيص -ب 

 اإلدازة احللكة اضه املعله

حمجوب 
 (1 )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ 

 يف القسه الثاىي الفائزون
 الفسع األول )الكسآٌ ناماًل(

 الرتتيب اإلدازة احللكة اضه الطالب و

 األول األحيف بً قيظ يعكوب بً إضخام عبداهلل أمحد عبدالسشام املطوع 1

 الجاىي ج التيافظ بينيبسىام يطاز بً بالل زضي اهلل عيُ محود زاشد محود الجيياٌ 2

 الجالح عبداهلل بً ىوفل عبداهلل بً ابي زبيعة ميصوز عبدالسمحً عبداهلل املداهلل 3
 

 الفسع الجاىي )عشسوٌ جصء(

 الرتتيب اإلدازة احللكة اضه الطالب و

 األول بسىامج التيافظ بيني يطاز بً بالل زضي اهلل عيُ عبداهلل حمند أمحد البدز 1

 الجاىي امللو عبدالعصيص عبدالسمحً بً عوف يصوز عجناٌ الضوحييعبداهلل م 2

 الجالح العرل األوشاعي عبداهلل مكسٌ أمحد العبدامليعه 3
 

 الفسع الجالح )عشسة أجصاء(

 الرتتيب اإلدازة احللكة اضه الطالب و

 األول بسىامج التيافظ بيني طفيل بً عنس "زضي اهلل عيُ" ضليناٌ عبدالسمحً حمند الفساج 1

 الجاىي اجلويس عبادة بً الصامت ضلطاٌ ضعود عبداهلل الطوالُ 2

 الجاىي مهسز بسىامج السياحني بيني املعسفة أىظ ضليناٌ عبدالسمحً الطوالة 3
 

 الفسع السابع )مخطة أجصاء( 

 الرتتيب اإلدازة احللكة اضه الطالب و

 األول بسىامج السياحني بيني الشجعاٌ بدز مكسٌ أمحد العبدامليعه 1

 الجاىي األحيف بً قيظ خلف بً ٍشاو عبدالسمحً بدز مصيد البدز 2

 الجالح العرل جعفس بً ابي طالب ضعود عبدالعصيص ضعود الطبت 3

 الفسع اخلامظ )جصأيً(

 الرتتيب اإلدازة احللكة اضه الطالب و

 األول إبساٍيهحمند بً  عسوة بً الصبري عبدامللو ٍادي علي ضفياىي 1

- حمجوب* 2 - - - - - 

- حمجوب* 3 - - - - - 
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 الفائزون يف القسه الثالث

 جائصة الفَد للخلكات

 الرتتيب اضه اجملنع اضه املعله أمساء الطالب اضه احللكة و

1 
 أيوب أبو

 األىصازي

 الجيياٌ محود حمند ثيياٌ
معاذ علي أمحد 

 العبداللطيف
 الطسيكي ضليناٌ يصعبدالعص عنس األول العرل

 احلنداٌ حمند أمحد فَد

 العله 2

 املعتل عبداهلل حمند إبساٍيه
عنس زاشد احلنيدي 

 احلنيدي

بسىامج 

 السياحني
 الصاحل عبدالسمحً حمند عبدالسمحً الجاىي

 الصاحل عبدالسمحً عبدالعصيص فيصل

3 
 بً عجناٌ

 عفاٌ

 املشازي ضليناٌ علي ضَيل
هلل عبد السمحً عبد ا

 ضليناٌ الفسيح

امللو 

 عبدالعصيص
 البدز مصيد عبداهلل حمند الجالح

 احلبيظ عبداهلل صاحل عبداجمليد

 القسه الرابعالفائزون يف 

 لبينيصامري آل داود لجائصة الفَد مل

 الرتتيب اإلدازة احللكة اضه الطالب و

ئيأبي الحسن الكسا ياسر أحمد صالح الخنيني 1  األول األحنف بن قيس 

 االول مكرر األحنف بن قيس ورش المصري عبدالعزيز هالل عبدالعزيز البهالل 2

 الثالث برنامج التنافس بنين ثمامة بن آثال مالك أحمد صالح الخنيني 3

 

 القسه اخلامسالفائزون يف 

 صرس حافظجائصة الفَد أل
 

 اجملنع احللكة الطالباضه 

 برنامج التنافس بنين احلفظة دالسمحً الطوالةإبساٍيه ضليناٌ عب

 

 

 .محجوبة لعدم حصولهم على الدرجة الدنيا* 

 ( حمجوبة  لعدو انتنال ملفات املعلنني .1)
 


