
 

 

 هـ1439/1440ة ــــالسنويالثقافية ة ـــاملسابق
 للفائــزينة ــاملالي اجلــوائز

  
 . " ربع يس " أجزاء 8حفظ وتجويد  -أ المستوى األول : مسابقة القرآن الكريم -1

 ةــــــــــزة الماليـــــــالجائ لــم التسجيـــرق ةـــــالكلي بـــــــم الطالـــــاس زـــــركـــالم

 ريال  ةالف وثمانمائ 1800 1635213 الطب أسامة علي العطاس لاألو

 الف وخمسمائة ريال  1500 1536527 الحاسبات أسامة خالد السلمي الثاني

 الف وثالثمائة ريال  1300 1638811 اآلداب عبداهلل محمد الحربي الثالث

 " حفظ وتجويد خمسة أجزاء  ". -المستوى الثاني  ب -2

 الف وستمائة ريال  1600 1536431 الطب مر باشراحيلحسام ع األول

 ريال  ةالف وأربعمائ 1400 1652017 الهندسة إبراهيم احمد علي الثاني

 الف ومائتان ريال  1200 1854113 اآلداب ياسر علي باشه الثالث

 " حفظ وتجويد ثالثة أجزاء  ". -المستوى الثالث  ج -3

 الف وخمسمائة ريال  1500 1766253 الهندسة عمر ناهض إدريس األول

 الف وثالثمائة ريال  1300 1847333 الهندسة فيصل عبداهلل الحسامي الثاني

 الف ريال  1000 1647732 الهندسة حمزة أديب باقالقل الثالث

 " جزء عم ". -المستوى الرابع   د  -4

 مائتان ريال الف و 1200 1945957 السنة التحضيرية جابر محمد أبو سعيد األول

 الف ريال  1000 1763009 اآلداب بوروكونافاحمزة  الثاني

 ثمانمائة ريال 800 1636326 الطب أصيل حسن خياط الثالث

 " حفظ  األربعون حديثًا النووية  ". -1مسابقة الحديث الشريف   – 5

 الف وخمسمائة ريال  1500 1902587 اآلداب محمد صالح موسى األول

 الف وثالثمائة ريال 1300 1635213 الطب امة علي العطاسأس الثاني

 الف ومائتا ريال  1200 1594005 الهندسة عبداهلل سعيد باعطية الثالث

 " حصن المسلم  ". -2مسابقة الحديث الشريف  -6

 الف وخمسمائة ريال 1500 1503451 الهندسة ماهر محمود ثابت األول

 الف ومائتا ريال  1200 1324584 سةالهند خالد عبداهلل مهدي الثاني

 الف ريال  1000 1554736 الهندسة سعيد سالم بامعس الثالث

 القران والسنة " فرع كتاب التوحيد "-7

 الف وخمسمائة ريال  1500 1763015 اآلداب مكابودي بشير عبدالجبار  األول

 الثمائة ريالالف وث 1300 1901624 اآلرصاد شمس بن غولتاين عبدالرحمن الثاني

 الف ومائتا ريال  1200 1946119 سنة تحضيرية زكريا وليد حميد الثالث



 

 
 

 
   

 مسابقة القصــــــة القصيـــــرة .. 8

 الف وخمسمائة ريال  1500 أوال كان الخوف 1800201 اآلداب  ابرار إبراهيم الحبيب  األول

 الف ومائتا ريال  1200 الذاكرة فلذة كبد 1538971 الهندسة علي غرم الشهري  الثاني

 الف ريال  1000 ب 18الوطن  1315867 الهندسة يانعبد الرحمن علي الشهر الثالث

 مسابقــــــة الخطابــــــــــة .  -9

 الف وخمسمائة ريال  1500 الخطابة 1937940 االنجليزيةاللغة  عمر عبد العزيز الغامدي األول

 الف ومائتا ريال  1200 الخطابة 1763015 اآلداب  مكابوديعبدالجبار بشير  الثاني

 الف ريال  1000 الخطابة 1740176 الصيدلة  فارس إسماعيل نور ولي  الثالث

 مسابقة المساجلة الشعرية .  -10

 الف وخمسمائة ريال  1500 المساجلة الشعرية 1645463 الهندسة  محمد قاسم السماوي  األول

 الف ومائتا ريال  1200 المساجلة الشعرية 1324584 الهندسة  اهلل مهدي خالد عبد الثاني

 الف ريال  1000 المساجلة الشعرية 1554750 اآلداب  سمير سالم بوسبول  الثالث

 مسابقة البحوث العلمية .  -11

 الف وخمسمائة ريال  1500 العوامل البيئية 1306648 علوم البحار احمد الدبعي طلحة األول

 الف ريال  1200 مضادات أكسدة 1306547 علوم البحار فكري مرشد شاهر الثاني

تعزيز  -2030رؤية المملكة  1635879 الهندسة رشاد حسين عون الثالث
 الهوية الوطنية

 الف ريال  1000

 المقالة األدبية -12

 ريال الف وخمسمائة  1500 مناجاة وطن 1801515 اقتصاد  وائل سعيد القحطاني  األول

 الف ومائتا ريال  1200 جدة التي أحب 1801321 أداب  سلطان عاطف العيسي الثاني

 الف ريال  1000 أخطاء األطباء 1801487 اقتصاد بدر عبد العزيز المقبل  الثالث

 مسابقة البحوث االجتماعية و الثقافية -13

قتصاد تأثير التحريج على اال 1555549 الهندسة محمد عيدروس سيف األول
 والبيئة في المملكة

 الف وخمسمائة ريال  1500

التطوع وأثره على الشخصية  1750202 اآلداب البراء اقبال محمد إسماعيل الثاني
 المسلمة

 الف ومائتا ريال  1200

 الف ريال  1000 مهارات تجويد القران الكريم 1414657 الهندسة عبدالباري هدار عبيد الثالث

 

 

 

 

 



 

 

 ة الهــــوايات الفنيــــة . مسابقــــ 

 الرســـــــــــــــم  التشكيلــــــي . -14

 الف وخمسمائة ريال  1500 1414658 الهندسة محمد محفوظ التميمي األول

 الف ومائتا ريال  1200 1414657 الهندسة عبيدعبدالباري هدار  الثاني

 الف ريال  1000 1855075 العلوم انس عابد الشيخ الثالث

. الخط العربي.  15  

 الف وخمسمائة ريال  1500 1539884 اقتصاد وإدارة خالد عبداهلل باقديم األول

 الف ومائتا ريال  1200 1340763 الحاسبات أسيا عمر الجنيد الثاني

 الف ريال  1000 1780079 األعمال برابغ مشاعل سعيد بازهير الثالث

 . الفوتوغرافي. التصوير  16

 الف وخمسمائة ريال  1500 1407772 الطب عيد سامي شعبانس األول

 الف ومائتا ريال  1200 1721147 اقتصاد وإدارة رفيده سليمان حسن الثاني

 الف ريال  1000 1913653 سنة تحضيرية فاطمة احمد سعيد باحميد الثالث

 

 . األعمال اليدوية -17

 الف وخمسمائة ريال  1500 1777404 اقتصاد وإدارة أريج حسن العرياني األول

 الف ومائتا ريال  1200  اآلداب أماني مباركي الثاني

 الف ريال  1000 1638471 اتصال واعالم عبدالعزيز تركي الزهراني الثالث

 


