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ــا. ــى.ظبين ــام،.والخــقة.والســقم.عل ــه.هــدى.ورحمــة.لفظ ــثي.أظــزل.القــرآن،.وجعل الحمــد.�.ال
ــه.أهــض.القــرآن،.أمــا.بعــد:.فــإن.ا�.صــد.أظــزل.القــرآن.هــدى.للنــاس. ــه.وصحب محمــد.وآل
ــه.هــدي،. ــره،.مــظ.اتبع ــا.مــظ.أم ــورا.وروح ــه.ظ ــان،.وجعل ــات.مــظ.الهــدى.والفرص وبين
ــة،. ــة.والمنع ــز.والرفع ــة.والســماحة،.ومخــدر.الع ــه.الرحم ــه.ضــض،.ففي ــظ.زاغ.عن وم
ــه. ــة،.وفي ــظ.الفرص ــر.م ــة،.والتحثي ــاع.الكلم ــه.اجتم ــة،.وفي ــطية.والخيري ــه.الوس ومن
افمــر: ذاعــة.ا�.وذاعــة.رســوله.صلــى.ا�.عليــه.وســلم،.وذاعــة.ولــي.

ــة. ــثه.الدول ــق.ه ــد.وف وإن.ا�.ص ،      
الســنية.المملكــة.العربيــة.الســعودية.بقيــادة.خــادم.الحرميــظ.الشــريفيظ.الملــك.ســلمان.

بــظ.عبدالعزيــز.وولــي.عهــده...وفقهــم.ا�...إلــى.العنايــة.بالقــرآن.العظيــم.والعمــض.بــه.وتحكيمــه،.
والتشــجيع.علــى.تعلمــه.وتعليمــه،.وظشــرته.بيــظ.العالميــظ،.وأظفقــئ.فــي.ســبيض.ذلــك.بســخاء.وإن.جمعيــة.تحفيــظ.
القــرآن.الكريــم.بمنطقــة.جــازان.التــي.أسســئ.عــام.1385هـــ.إحــدى.بمــار.دوحــة.عنايــة.دولتنــا.أعزهــا.ا�.بالقــرآن،.
التــي.يتبــع.لهــا.عشــرون.جمعيــة.مرخخــة.منتشــرة.فــي.أرجــاء.المنطقــة،.يقــوم.عليهــا.بلــة.مباركــة.مــظ.أهــض.القــرآن،.
ــى. ــاظ.الثيــظ.زاد.عددهــم.عل ــة.الحف احتســاباً.لوجــه.ا�،.ولهــم.جهــود.مشــكورة.وإظجــازات.مثكــورة،.منهــا.كوكب
بقبــة.آقف.حافــظ.وحافظــة،.والحمــد.ا�،.ومنــث.بدــع.ســنوات.وذــقب.وذالبــات.جمعيــات.المنطقــة.ينافســون.فــي.
المســابقات.والجوائــز.المحليــة،.ومنهــا:.مســابقة.خــادم.الحرميــظ.الشــريفيظ.الملــك.ســلمان.بــظ.عبدالعزيــز.المحليــة.
ــا. ــة..ومم ــي.المناســبات.الدولي ــة.ف ــون.المملك ــا،.ويمبل ــة،.وغيره ــى.مســتوى.مناذــق.المملك ــام.ســنويا.عل ــي.تق الت
يشــار.إليــه.أن.مجلــس.إدارة.جمعيــة.المنطقــة..صيامــا.منــه.ببعــخ.الواجــإ.تجــاه.رجــال.افمــظ.افوفيــاء.ومشــاركة.فــي.
تعزيــز.جهــود.الدولــة.فــي.ذلــك..صــد.اعتمــد.مســابقة.خاصــة.فــي.حفــظ.القــرآن.الكريــم،.تســتهدف.المرابطيــظ.علــى.
الحــدود.مــظ.رجــال.القــوات.المســلحة،.وصــوات.دول.التحالــش.فــي.عاصفــة.الحــزم.وإعــادة.افمــض.إلعــادة.الشــرعية.فــي.

ــه.أهــض.القــرآن،.أمــا.بعــد:.فــإن.ا�.صــد.أظــزل.القــرآن.هــدى.للنــاس. ــه.وصحب محمــد.وآل
ــه.هــدي،. ــره،.مــظ.اتبع ــا.مــظ.أم ــورا.وروح ــه.ظ ــان،.وجعل ــات.مــظ.الهــدى.والفرص وبين

ــة. ــثه.الدول ــق.ه ــد.وف وإن.ا�.ص
الســنية.المملكــة.العربيــة.الســعودية.بقيــادة.خــادم.الحرميــظ.الشــريفيظ.الملــك.ســلمان.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة:

افمــر: ذاعــة.ا�.وذاعــة.رســوله.صلــى.ا�.عليــه.وســلم،.وذاعــة.ولــي.
،      

الســنية.المملكــة.العربيــة.الســعودية.بقيــادة.خــادم.الحرميــظ.الشــريفيظ.الملــك.ســلمان.
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الجمهوريــة.اليمنيــة.ضــد.المليشــيا.الحوبيــة،.وصــد.شــارك.فــي.هــثه.المســابقة.صرابــة.مائــة.متســابق.مــظ.الدبــاط.
وضبــاط.الخــش،.مــظ.دول.التحالــش.ورصــدت.جوائــز.هــثه.المســابقة.بمائــة.ألــش.ريــال.

ومواكبــة.لرؤيــة.المملكــة.2030.وتحولهــا.الوذنــي.فــإن.جمعيــة.المنطقــة.أذلقئ.موصعهــا.اقلكتروظــي،.وتعامقتها.

ــة. ــر.المنطق ــنها.ســمو.أمي ــه،.دش ــرآن.وأهل ــة.للق ــة،.خدم ــا.المتكامل ــدة.بياظاته ــدة،.وصاع ــا.الجدي ــة،.وهويته الرصمي
بحدــور.ظائبــه.

.ختامــا:.أشــكر.ا�.وأبنــي.عليــه.وأحمــده.علــى.أن.ســلك.بنــا.ســبيض.القــرآن.وخدمــة.أهله،.بم.أشــكر.كافة.المشــرفيظ.

والمعلميــظ.واإلدارييــظ.مــظ.الرجــال.والنســاء،.وأشــكر.كض.مــظ.بــثل.جهــدًا.فــي.إعــداد.هــثا.التقريــر.ومراجعتــه.وجمــع.

ــة،. ــثي.للجمعي ــر.التنفي ــازي،.المدي ــم.النم ــظ.إبرهي ــإ.ب ــظ.غال ــد.ا�.ب ــة.الشــيخ.عب ــه.وأخــص.منهــم:.فديل بياظات
وافســتاذ.عبــد.المنعــم.بــظ.خليــض.الــدراوي،.وجميــع.مديــري.جمعيــات.المنطقــة.

وأســأله.أن.يحفــظ.ا�.علينــا.ديننــا.الحنيــش.ووقة.أمرظــا.افوفيــاء.ووذننــا.الشالــي.وأمننــا.الــوارف،.ويكفينــا.شــّر.مــظ.

أراد.بنــا.ســوء.أو.مكــرا،.ويجعلنــا.أمــة.وســطا.بشيــر.غلــو.وق.تطــرف،.وق.تحــزب.وق.تفــرق،.وصلــى.ا�.وســلم.وبــارك.
علــى.ظبينــا.محمــد.وعلــى.آلــه.وصحبــه.

رئيس.مجلس.إدارة.الجمعية

د..عبد.الرحمظ.بظ.عمر.المدخلي
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مقدّمة
الحمد.�.رّب.العالميظ،.الرحيم.الرحمظ،.الثي.أظزل.صوله

،.وصلــى.ا�.وســّلم.وبــارك.علــى.خيــر.بنــي.اإلظســان،.الــثي.صــال:.(خيركــم.مــظ.تعّلــم.القــرآن.
وعّلمــه)،.ورضــي.ا�.عــظ.صحابــه.الكــرام،.ومــظ.تبعهــم.إلــى.يــوم.القيــام،.أمــا.بعــد:

فــإّن.القــرآن.الكريــم:.هــو.حبــض.ا�.المتيــظ،.وصراذــه.المســتقيم،.وهــو.كقم.رّب.العالميــظ،.أظزلــه.بلســان.عربــي.
مبيــظ،.وجعلــه.معجــزا.لفوليــظ.وا�خريــظ.

وصــد.حــرص.الخالحــون.مــظ.عبــاد.ا�،.الراغبــون.فــي.الخيــر.علــى.تعلــم.القــرآن.وتعليمــه،.فاســتبمروا.فــي.ذلــك.
أوصاتهــم،.وعمــروا.بــه.مجالســهم،.وبثلــوا.جهودهــم.مــظ.أجلــه.

وذلــك.فن.تعليــم.القــرآن.مــظ.شــعائر.الديــظ.والمّلــة،.صــال.ابــظ.خلــدون:.اعلــم.أن.تعليــم.الولــدان.للقــرآن.شــعار.
مــظ.شــعائر.الديــظ،.أخــث.بــه.أهــض.المّلــة،.ودرجــوا.عليــه.فــي.جميــع.أمخارهــم.

ــواب،.فــي.القديــم.والحديــث،.وصــد.أجمــع. .وصــد.تنافــس.المســلمون.فــي.حفظــه.وإتقاظــه.ذمعــا.فــي.افجــر.والب

العلمــاء.علــى.أن.حفــظ.القــرآن.الكريــم.مــظ.فــروض.الكفايــات،.وإظمــا.يجــإ.علــى.كض.مســلم.أن.يحفــظ.منــه.مــا.تخــح.

بــه.صقتــه،.وهــو.الفاتحــة،.ومــا.يجــزئ.بعدهــا.عنــد.مــظ.يقــول.بوجــوب.القــراءة.بعدهــا،.أمــا.مــا.ســوى.ذلــك.فحفظــه.

مســتحإ،.صــال.ابــظ.صاســم:.يســتحإ.حفــظ.القــرآن.إجماعــًا،.وفيــه.فدــض.عظيــم،.وحفظــه.فــرض.كفايــة.إجماعــًا...
ويجــإ.منــه.مــا.يجــإ.فــي.الخــقة.اتفاصــا.

وإّن.مــظ.الوســائض.النافعــة.لحفــظ.القــرآن.حلقاتــه.التــي.تعمــر.بهــا.المســاجد.والــُدور،.وتديرهــا.جمعيــات.خيريــة.

مباركــة،.منتشــرة.فــي.أرجــاء.هــثه.البــقد.الطيبــة،.التــي.اعتنــئ.بالقــرآن،.وذّبقتــه.وعملــئ.بــه.وتحاكمــئ.إليــه،.ومــظ.

تلــك.الجمعيــات:.الجمعيــات.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.منطقــة.جــازان،.التــي.اظطلقــئ.منــث.عــدة.عقــود.

مــظ.الزمــظ،.وتعاصــإ.علــى.إدارتهــا.بّلــة.مــظ.أهــض.العلــم.الفدــقء،.الحريخيــظ.علــى.تعليــم.القــرآن،.ورعايــة.حفظتــه،.

الحمد.�.رّب.العالميظ،.الرحيم.الرحمظ،.الثي.أظزل.صولهالحمد.�.رّب.العالميظ،.الرحيم.الرحمظ،.الثي.أظزل.صوله

،.وصلــى.ا�.وســّلم.وبــارك.علــى.خيــر.بنــي.اإلظســان،.الــثي.صــال:.(خيركــم.مــظ.تعّلــم.القــرآن.

الحمد.�.رّب.العالميظ،.الرحيم.الرحمظ،.الثي.أظزل.صوله
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وصــد.رأى.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.رصــد.افذــوار.التــي.مــّرت.بهــا.هــثه.الجمعيــات،.وتوبيــق.مســيرتها.الخّيــرة،.وجهــود.

ــا.وجــود. العامليــظ.فيهــا،.وهــو.أصــّض.شــيء.يقــّدم.فهــض.القــرآن.الكريــم،.الثيــظ.هــم.أهــض.ا�.وخاصتــه،.فعــّز.علين

الوبائــق.القديمــة،.والبياظــات.افولــى،.مــظ.بدايــات.التأســيس،.غيــر.وريقــات.متفرصــة،.وبياظــات.متنابــرة،.ومعلومــات.

صطفناهــا.مــظ.بقايــا.كبــار.الســّظ.الثيــظ.كاظــوا.ضمــظ.منظومــة.هــثه.الجمعيــات.فــي.ســالش.الســنوات.مــظ.القــرن.
الفائــئ..

وصد.بارك.ا�.في.ذلك،.فتألش.هثا.التقرير.مظ.ا�تي:
مقدمــة،.بــّم.تمهيــد،.وواحــد.وعشــريظ.فخــق،.ُخخــص.لــكض.جمعيــة.فــي.المنطقــة.فخــض.مســتقّض،.منــث.تأسيســها.

إلــى.ا�ن،.وخاتمــة،.وفهارس.
ــس. ــاء.مجال ــة،.وأعد ــة.العمومي ــاء.الجمعي ــها،.وأعد ــخ.تأسيس ــة،.وتاري ــم.الجمعي ــظ:.اس ــون.كّض.فخــض.م ويتك
اإلدارة.منــث.تأسيســها،.ومســتند.ذلــك،.بــم.أســماء.الحّفــاظ.والحافظــات.منــث.تأســيس.الجمعيــة،.مــع.خريطــة.لنطاصهــا.

التعليمــي.
وصــد.شــرف.هــثا.التقريــر.بتتويجــه.بكلمــة.صاحــإ.الســمو.الملكــي.افميــر.محمــد.بــظ.ظاصــر.بــظ.عبدالعزيــز،.أميــر.

منطقــة.جــازان،.رئيــس.الجمعيــة.الفخــري،.وداعمهــا.الرئيــس.
وختامــا:.ظشــكر.ا�.وظحمــده.كبيــرا.علــى.أن.ســلك.بنــا.هــثا.الطريــق،.المحفــوف.بالخيــر.والبركــة،.ومايّســر.وأعــان.
ــرة،.الظاهــرة. ــرة.الكبي ــاء.علــى.ظعمــه.الوفي ــّم.الشــكر،.وأكمــض.الحمــد.والبن ــه.ســبحاظه.أت مــظ.إظجــاز.هــثا.العمــض،.فل
ــي.افمــر.خــادم.الحرميــظ. ــه.لمقــام.ول ــّم.أتقــّدم.بأجــزل.الشــكر.وأرّص ــإ.فيهــا.بكــرة.وعشــّيا،.ب ــي.ظتقّل ــة،.الت والباذن
ــظ. ــظ.ســلمان.ب ــر.محمــد.ب ــي.عهــده.صاحــإ.الســمو.الملكــي.افمي ــز،.وول ــظ.عبدالعزي ــك.ســلمان.ب الشــريفيظ.المل
ــا،.ســيرا. ــا.ومعنوي ــات.الخيريــة.للتحفيــظ.مادّي ــه،.ودعمهــم.للجمعي عبدالعزيــز.علــى.عنايتهــم.بالقــرآن.الكريــم.وأهل
.ومــظ.أتــى.بعــده.مــظ.ملــوك. .رفــع.ا�.منزلتــه.فــي.علييــظـ. علــى.خطــى.الملــك.المآســس.عبدالعزيــز.بــظ.عبدالرحمــظـ.

هــثه.البــقد.المباركــة.
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كمــا.أشــيد.بالدعــم.والمــآازرة.التــي.تلقاهــا.الجمعيــة.مــظ.لــدن.صاحــإ.الســمو.الملكــي.افميــر.محمــد.بــظ.ظاصــر.

ابــظ.عبدالعزيــز.أميــر.منطقــة.جــازان.الرئيــس.الفخــري.للجمعيــة،.وســمو.ظائبــه.صاحــإ.الســمو.الملكــي.افميــر.محمــد.
ابــظ.عبدالعزيــز.بــظ.محمــد.بــظ.عبدالعزيــز.ممــا.كان.لــه.أكبــر.افبــر.فــي.ظجــاح.برامجهــا.وأظشــطتها،.وتميزهــا.

ــظ. ــات.تحفي ــس.إدارات.جمعي ــاء.وأعدــاء.مجال ــة.والســعادة.رؤس ــاب.الفديل ــي.أصح ــي.وزمقئ ــا.أشــكر.إخوت كم

القــرآن.الكريــم،.وأعدــاء.الجمعيــات.العموميــة،.والمشــرفيظ.والمشــرفات،.والمعلميــظ.والمعلمــات،.الثيــظ.يخدمــون.

القــرآن.وحملتــه.احتســابا.لوجــه.ا�.تعالــى،.جزاهــم.ا�.خيــرا،.وبــارك.جهودهــم.وظفعهــم.ورفعهــم.بالقــرآن.الكريــم،.

كمــا.أشــيد.بالطــقب.والطالبــات.الثيــظ.ســلكوا.ذريــق.الهدايــة،.واظطلقــوا.فــي.أفدــض.مجــال،.الــثي.فيــه.عخمــة.مــظ.

الفتــظ.والشــرور.والشوايــة.والدقلــة،.لمــظ.أردف.العلــم.العمــض،.فهنيؤــا.لهــم.علــى.ماحــازوا،.وفخــرا.وعلــّوا.لهــم.فــي.
الدظيــا.وافخــرى،.وفــي.كّض.عــام.يتخــّرج.منهــم.فؤــام.ممــظ.حمــض.القــرآن.المجيــد.فــي.صــدره،.والحمــد.�.

وأشــكر.كثلــك.وزارة.المــوارد.البشــرية.والتنميــة.اقجتماعيــة،.بفرعهــا.فــي.منطقــة.جــازان،.ممبــق.فــي.مركــز.التنمية.

اقجتماعيــة.بجــازان،.ووزارة.الشــآون.اإلســقمية.والدعــوة.واإلرشــاد،.ممبلة.فــي.اإلدارة.العاّمة.للجمعيات.والمآسســات.

افهليــة،.وفرعهــا.فــي.جــازان،.وكّض.مــظ.ســاهم.فــي.تشــييد.بنــاء.كيــان.الجمعيات،.ورعــى.زرعها.حتــى.آتى.بمــاره.ياظعة.
ذيبــة..والحمــد.�.رّب.العالميــظ.
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تمهيد
المبحث األّول� 


ممــا.هــو.متقــرر.لــدى.أهــض.اإلســقم.أّن.تعّلــم.القــرآن.الكريــم.وتعليمــه.والعنايــة.بــه.مــظ.أفدــض.افعمــال.وأجلِّهــا،.
وأوقهــا.بالعنايــة،.وهــو.مــظ.أشــرف.مــا.اشــتشض.به.المســلمون،.ورّغإ.فيــه.العالمون،.وســعى.إليــه.العابــدون،.وهو.مظ.

.كمــا.صــال.تعالــى:.(ويعلمهــم.الكتــاب.والحكمــة). .صلــى.ا�.عليــه.وســّلمـ. أولــى.مهمــات.رســولناـ.
وتعليم.القرآن.الكريم.باب.عظيم.مظ.أبواب.الدعوة.إلى.ا�.عز.وجّض،.صال.تعالى:

.،.صـــال.الحــــافظ.ابظ.حجر.في.فتح.الــبــاري.76/9:.والـــدعاء.إلــــى.ا�.
تعالى.يقع.بأمور.شتى،.مظ.جملتها.تعليم.القرآن،.وهو.أشرف.الجميع.

ــة،. فَّ وعــظ.عقبــة.بــظ.عامــر.رضــي.ا�.تعالــى.عنــه.صــال:.خــرج.رســوُل.ا�.صلَّــى.ا�.عليــه.وســلم.وظحــُظ.فــي.الخُّ

.يــوٍم.إلــى.ُبطحــان.أو.إلــى.العقيــق،.فيأتــي.منــه.بناصتيــظ.كوماويــظ،.فــي.غيــر.إبــٍم.وق. .أن.َيشــدو.كضَّ فقــال:.(أيُّكــم.يحــإُّ

.ذلــك،.صــال:.(أفــق.َيشــدو.أحدكــم.إلــى.المســجد.فيعلــم.أو.يقــرأ.آيتيــظ.مــظ. صطــع.رِحــٍم؟)،.فقلنــا:.يــا.رســول.ا�،.ظحــإُّ

.مــظ. كتــاب.ا�.عــزَّ.وجــض.خيــٌر.لــه.مــظ.ظاصتيــظ،.وبــقٌث.خيــٌر.لــه.مــظ.بــقٍث،.وأربــٌع.خيــٌر.لــه.مــظ.أربــعٍ،.ومــظ.أعدادهــظَّ

اإلبــض)،.وصــال.النبــي.صلــى.ا�.عليــه.وســلم:.(مــا.اجتمــع.صــوم.فــي.بيــئ.مــظ.بيــوت.ا�.يتلــون.كتــاب.ا�.ويتدارســوظه.

ــده)؛.أخرجهمــا. ــئ.عليهــم.الســكينة.وذكرهــم.ا�.فيمــظ.عن بينهــم.إق.حفتهــم.المقئكــة.وتششــتهم.الرحمــة.وتنزل
مســلم.

وتعليــم.القــرآن.فــرض.كفايــة،.إن.صــام.بــه.مــظ.يكفــي.ســقط.اإلبــم.عــظ.الباصيــظ،.وماذلــك.إق.فن.تعلــم.القــرآن.

الكريــم.وتعليمــه.هــو.افســاس.الــثي.يقــوم.عليــه.الديــظ،.وتســتقيم.بــه.عبــادة.رّب.العالميــظ،.وبــه.يعــرف.الحــقل.
مــظ.الحــرام،.والشــرائع.وافحــكام..

.كمــا.صــال.تعالــى:.(ويعلمهــم.الكتــاب.والحكمــة). .صلــى.ا�.عليــه.وســّلمـ. أولــى.مهمــات.رســولناـ.
وتعليم.القرآن.الكريم.باب.عظيم.مظ.أبواب.الدعوة.إلى.ا�.عز.وجّض،.صال.تعالى:

.،.صـــال.الحــــافظ.ابظ.حجر.في.فتح.الــبــاري.76/9:.والـــدعاء.إلــــى.ا�.
وتعليم.القرآن.الكريم.باب.عظيم.مظ.أبواب.الدعوة.إلى.ا�.عز.وجّض،.صال.تعالى:

.،.صـــال.الحــــافظ.ابظ.حجر.في.فتح.الــبــاري.
تعالى.يقع.بأمور.شتى،.مظ.جملتها.تعليم.القرآن،.وهو.أشرف.الجميع.
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وصــد.حــرص.الخالحــون.مــظ.عبــاد.ا�.والراغبون.في.الخير.علــى.تعلم.القرآن.وتعليمه،.فاســتبمروا.في.ذلك.أوصاتهم.

وعمــروا.بــه.مجالســهم.وبثلــوا.جهودهــم.مــظ.أجلــه،.وافمبلــة.علــى.أصوالهــم.وأحوالهم.في.ذلــك.كبيرة،.فقــد.كان.أبو.

موســى.افشــعري..يعلــم.النــاس.القــرآن.بمســجد.البخــرة.مــع.كبرة.مســآولياته.فظــه.أمير.البخــرة،.واشــتشض.التابعي.أبو.

عبدالرحمــظ.الســلمي،.معظــم.حياتــه.بتعليــم.القــرآن.بعــد.أن.تعلمــه.ممــظ.أدركــه.مــظ.الخحابــة.رضي.ا�.عنهــم،.فقد.
.صرابة.ســبعيظ.ســنة.. بــدأ.يعلــم.النــاس.فــي.خقفــة.عبمــان.بــظ.عفــان،.واســتمّر.إلى.أيــام.الحجاجـ.

وكاظــوا.رحمهــم.ا�.يحرصــون.علــى.تعليــم.أوقدهــم.القــرآن.الكريــم.مــظ.ســّظ.مبكــرة،.وصــد.بــوَّب.البخــاري.فــي.

صحيحــه:.بــاب.تعليــم.الخبيــان.القــرآن،.وأورد.فيــه.أبــر.ابــظ.عّبــاس.ـ.رضــي.ا�.عنهمــا.ـ.أّظــه.حفــظ.المفّخــض.وهــو.
ابــظ.عشــر.ســنيظ.

المبحث الثاني� 


إّن.مــظ.فدــض.ا�.وظعمــه.وآقئــه.أن.صيــخ.لهــثا.البلــد.افميــظ.ـ.المملكــة.العربيــة.الســعودية.ـ.حكومــة.رشــيدة.
مــظ.لــدن.مآسســها.الملــك.عبــد.العزيــز.بــظ.عبــد.الرحمــظ.آل.ســعود.رحمــه.ا�.وحتــى.هــثا.العهــد.الزاهــر.بالتطــور.
. والتقــّدم،.عهــد.خــادم.الحرميــظ.الشــريفيظ.الملــك.ســلمان.بــظ.عبــد.العزيــز،.وولــي.عهــده.افميــر.محمــد.بــظ.ســلمانـ.
حفظهــم.ا�.ورعاهــم،.وظفــع.بجهودهــم.ـ.َفَأْوَلــْئ.القــرآن.الكريــم.عنايــة.عظيمــة،.ورعايــة.كريمــة.وجهــوًدا.مشــكورة،.
فهــو.دســتورها.الخالــد.الدائــم.وظبراســها.فــي.شــآون.الحيــاة،.إليــه.وإلــى.ســنة.المخطفــى.عليــه.الخــقة.والســقم.
ــا.تكــون.الدعــوة.واإلصــقح. ــى.ضوئهم ــا.العمــض.والتمســك،.وعل ــا.تســتمد.افحــكام،.وبهم يكــون.التحاكــم،.ومنهم
والتوجيــه،.وفــي.المــادة.افولــى.مــظ.النظــام.افساســي.للحكــم:.المملكــة.العربيــة.الســعودية،.دولــة.عربيــة.إســقمية،.
ذات.ســيادة.تامــة،.دينهــا.اإلســقم،.ودســتورها.كتــاب.ا�.تعالــى.وســنة.رســوله،.ولشتهــا.هــي.اللشــة.العربيــة،.

وعاصمتهــا.مدينــة.الريــاض.
ــر.مــدارس. ــة.بحفظــه.وتجويــده.عب ــم،.والعناي ــك.الجهــود.تدريــس.القــرآن.وتعليمــه.فــي.مراحــض.التعلي ومــظ.تل
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متخخخــة،.وإظشــاء.الكليــات.وافصســام.والجمعيــات.العلميــة.المتخخخــة.فــي.ذلــك،.وإظشــاء.إذاعــة.وصنــاة.فدائيــة.
خاّصــة.بالقــرآن.الكريــم.

وشــملئ.هــثه.الرعايــة.والعنايــة.تعليــم.أبنــاء.المملكــة.والمقيميــظ.بهــا.تــقوة.القــرآن.الكريــم.وتفســيره.وتدبــره.

والحــث.علــى.حفظــه.وتجويــده،.مــظ.خــقل.الجمعيــات.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.جميــع.مناذــق.ومحافظات.

ــئ. ــدور.النســائية.المحافظــات.والمراكــز.والقــرى،.بــض.وصل المملكــة،.حيــث.شــملئ.حلقــات.التحفيــظ.والمعاهــد.وال

جهودهــا.المباركــة.إلــى.دور.المقحظــة.والســجون.فــكان.لهــا.فــي.كض.ذلــك.ا�بــار.اإليجابيــة.والبمــار.المباركــة.و�.
الحمــد،.حيــث.أصبــض.النــاس.عليهــا.صشــاًرا.وكبــاًرا،.ذكــوًرا.وإظاًبــا..

ومــظ.مظاهــر.العنايــة.بكتــاب.ا�..إظشــاء.مجمــع.الملــك.فهــد.لطباعــة.المخحــش.الشــريش.بالمدينــة.النبويــة،.

ــا.مــظ.معالــم.خدمــة.كتــاب.ا�..واظتشــاره.فــي.أظحــاء.العالــم،.بجميــع. ــا.عظيًم عــام.1405هـــ.الــثي.أصبــح.معلًم
ــام.بتفســيره،.وتوزيعــه. ــش.اللشــات،.والقي ــى.مختل ــه.إل القــراءات،.وافحجــام،.وترجمــة.معاظي

كمــا.صــدر.تخفيــخ.مــدة.الســجظ.عمــظ.يحفــظ.كتــاب.ا�..تشــجيًعا.علــى.حفظــه.والعمــض.بــه.والتزامــه.منهــب.
حيــاة،.كيمــا.تتهــثب.النفــوس.وتســتقيم.افحــوال..

ومــظ.مظاهــر.العنايــة.بكتــاب.ا�..تنظيــم.المســابقات.الدوليــة.والمحليــة.إلذكاء.التنافــس.بيــظ.حفــاظ.كتــاب.

ــاب.ا�..فــي.الداخــض. ــز.القيمــة.لهــم،.مــع.اإلكــرام.والحفــاوة.بهــم،.وذلــك.تشــجيًعا.لحفظــة.كت ا�.وبــثل.الجوائ
والخــارج،.ومنهــا:

مسابقة.الملك.عبدالعزيز.الدولية.لحفظ.القرآن.الكريم.وتقوته.وتفسيره.
مسابقة.افمير.سلطان.بظ.عبد.العزيز.الدولية.لحفظ.القرآن.الكريم.للعسكرييظ.

مسابقة.الملك.سلمان.بظ.عبدالعزيز.المحلية.لحفظ.القرآن.الكريم.وتقوته.وتفسيره.
مسابقة.افمير.سلطان.بظ.سلمان.لحفظ.القرآن.الكريم.لفذفال.المعوصيظ.

ــر،.وظفــع.بهــم. ــكّض.خي ــر.ذلــك.مــظ.الجهــود.والمظاهــر.المباركــة،.وفــق.ا�.خــادم.الحرميــظ.وولــي.عهــده.ل وغي
ــاد. البــقد.والعب
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المبحث الثالث�


ــة.جــازان.بشــكض.خــاص،. ــات.منطق ــام،.وجمعي ــظ.بشــكض.ع ــات.التحفي ــات.جمعي هــثه.إلماحــة.يســيرة.عــظ.بداي

ــة: ــك.فــي.النقــاط.التالي وذل


كان.تحفيــظ.القــرآن.الكريــم.وتعليمــه.مــظ.أّول.اإلســقم،.وكان.النبــي.صلــى.ا�.عليــه.وســّلم.يقــرأ.القــرآن.علــى.

أصحابــه،.ويقرؤوظــه.عليــه،.وعلــى.ذلــك.درج.مــظ.بعدهــم،.واعتنــى.المســلمون.بجميــع.جواظــإ.القــرآن.العزيــز،.ويعــّز.
اســتقخاؤها،.وصــد.صّنفــئ.الكتــإ.وزبــرت.افبحــاث.فــي.ذكــر.تلــك.الجهــود.والمآبــر.

أّمــا.بدايــات.جمعيــات.التحفيــظ.فــي.المملكــة.العربيــة.الســعودية.فقد.كان.منــث.عقود.مــظ.الزمــظ،.وكان.أول.بداية.

لهــا.فــي.مكــة.المكرمــة.فــي.عــام.1382هـــ،.بــم.توســعئ.لتشــمض.المدينــة.النبويــة.والقخيــم.فــي.عــام.1383هـــ،.بــم.

فــي.منطقــة.جــازان.فــي.عــام.1385هـــ،.بــم.فــي.منطقــة.الريــاض.فــي.عــام.1386هـــ،.بــم.فــي.المنطقــة.الشــرصية.فــي.

عــام.1388هـــ،.بــم.فــي.منطقــة.عســيرفي.عــام.1390هـــ،.بــم.فــي.منطقــة.تبــوك.فــي.عــام.1397هـــ،.بم.فــي.منطقة.

حائــض.فــي.عــام.1400هـــ،.بــم.فــي.منطقــة.الحــدود.الشــمالية.فــي.عــام.1409هـــ،.بــم.فــي.منطقــة.الجــوف.فــي.عــام.

1412هـــ،.بــم.فــي.منطقــة.الباحــة.فــي.عــام.1414هـــ،.بــم.فــي.منطقــة.ظجــران.فــي.عــام.1416هـــ،.وبهــثا.اكتملــئ.
جميــع.المناذــق.اإلداريــة.


مــّرت.هــثه.الجمعيــات.بعــدة.تســميات،.فقــد.كاظــئ.عبــارة.عــظ.حلقــات.صشيــرة.لمدارســة.القــرآن.الكريــم.وحفظــه،.
بــم.توســعئ.فــي.عددهــا،.وفــي.زيــادة.مرتاديهــا،.وســّميئ.اإلدارة.المشــرفة.عليهــا.آظــثاك:.(الجماعــة.الخيريــة.لتحفيظ.

القــرآن.الكريــم)،.بــّم.اســتقرت.تســميتها.مــظ.عــام.1400هـــ.علــى:.(الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريم).
وكاظئ.جمعيات.المحافظات.تسمى:.(فرع)،.بم.استقّلئ.وسّميئ.(جمعية).
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بــدأت.جمعيــات.تحفيــظ.القــرآن.الكريــم.باجتهــادات.فرديــة،.وبدعــم.مــظ.الدولــة،.وتشــجيع.مــظ.كبــار.المســآوليظ.
فيهــا،.وكان.ممــظ.دعمهــا.وآزرهــا.فتــرة.التأســيس؛.الملــك.ســعود.بــظ.عبدالعزيــز،.بــم.الملــك.فيخــض.بــظ.عبدالعزيــز،.
كمــا.ســاظدها.كبــار.العلمــاء،.والحريخــون.علــى.تعليــم.القــرآن،.أمبــال:.ســماحة.مفتــي.الديــار.الســعودية.الشــيخ.محمــد.
ابــظ.إبراهيــم.آل.الشــيخ،.وســماحة.الشــيخ.عبــدا�.بــظ.محمــد.بــظ.حميــد.رئيــس.المجلــس.افعلــى.للقدــاء،.وســماحة.
مفتــي.عــام.المملكــة.ســابقًا.الشــيخ.عبــد.العزيــز.بــظ.عبــد.ا�.بــظ.بــاز،.وفديلــة.الشــيخ.عبــدا�.بــظ.ســليمان.الحميــد.
رئيــس.محاكــم.منطقــة.جــازان،.وفديلــة.الشــيخ.عبــد.الرحمــظ.بــظ.عبــدا�.الفريــان،.وفديلــة.الشــيخ.محمــد.يوســش.
ســيتي،.وفديلــة.الشــيخ.محمــد.بــظ.أحمــد.بــظ.ســنان،.فنشــأت.فــي.بعــخ.المناذــق،.ولــم.تكــظ.حينــثاك.تحــئ.أي.
مظلــة.رســمّية،.بــم.أســند.اإلشــراف.الرســمي.عليهــا.لجامعــة.اإلمــام.محمــد.بــظ.ســعود.اإلســقمية،.لكوظهــا.افصــرب.إلى.
ظشــاذها،.وهــو.التعليــم.الدينــي،.وكان.ذلــك.بالمرســوم.الملكــي.ذي.الرصــم.8/2047.المــآرخ.فــي.1400/11/22هـــ،.
ــئ. ــوة.واإلرشــاد،.فاظتقل ــاف.والدع ــث.أظشــأت.وزارة.الشــآون.اإلســقمية.وافوص ــام.1414هـــ،.حي ــى.ع واســتمرت.إل
ــى.عــام. ــه.الســامي.ذي.الرصــم.10737/5/7.المــآرخ.فــي.1414/7/10هـــ.،.إل ــاذًا.للتوجي ــوزارة،.إظف ــى.ال تبعيتهــا.إل
ــام. ــإ.ظظ ــة،.بموج ــة.اقجتماعي ــرية.والتنمي ــوارد.البش ــوزارة.الم ــري.ل ــاع.الخي ــع.القط ــند.جمي ــث.أس 1441هـــ،.حي
الجمعيــات.والمآسســات.افهليــة،.الخــادر.بقــرار.مجلــس.الــوزراء.ذي.الرصــم.61.المــآرخ.فــي.1437/2/18.المخــادق.
ــى. ــري.إل ــض.كّض.القطــاع.الخي ــي.1441/6/15هـــ،.وســوف.ينتق ــآرخ.ف ــم.م/8.الم ــي.ذي.الرص ــه.بالمرســوم.الملك علي
المركــز.الوذنــي.لتنميــة.القطــاع.غيــر.الربحــي،.الــثي.وافــق.علــى.إظشــائه.مجلــس.الــوزراء.بتاريــخ.1441/10/11هـــ..


ــرة. ــقل.فت ــا.خ ــار،.فأداروه ــم.الكب ــة.العل ــاء.وذلب ــظ.العلم ــا.م ــظ.عليه ــراف.القائمي ــات.تخدــع.إلش ــئ.الجمعي كاظ
ــم. ــم.تنظــم.بعــخ.أمورهــا،.ب ــم.كاظــئ.تخــدر.بعــخ.التعامي ــكّض.جــدارة.وحــرص.واهتمــام.وظجــاح،.ب التأســيس.ب
ــس. ــم،.صــادرة.مــظ.المجل ــرآن.الكري ــظ.الق ــة.لتحفي ــات.الخيري ــام.1434هـــ.قئحــة.أساســية.للجمعي ــي.ع صــدرت.ف

ــم. ــرآن.الكري ــظ.الق ــة.لتحفي ــات.الخيري ــى.للجمعي افعل
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وكان.للجمعيــات.أماظــة.عاّمــة.فــي.جامعــة.اإلمــام.بــم.فــي.الــوزارة.تخــدر.التعاميــم.وتتولــى.المكاتبــات.وإعــداد.
التقريــر.الســنوي.

بــم.خدعــئ.جمعيــات.التحفيــظ.بعــد.اظتقالهــا.لــوزارة.المــوارد.البشــرية.والتنميــة.اقجتماعيــة.لنظــام.الجمعيــات.

ــه. ــادق.علي ــي.1437/2/18.المخ ــآرخ.ف ــم.61.الم ــوزراء.ذي.الرص ــس.ال ــرار.مجل ــادر.بق ــة.الخ ــات.افهلي والمآسس
بالمرســوم.الملكــي.ذي.الرصــم.م/8.المــآرخ.فــي.1441/6/15هـــ

المبحث الرابع�


ــئ. ــازان.تح ــة.ج ــام.منطق ــض.اظدم ــرة.ماصب ــظ.عايشــوا.فت ــار.الســّظ.الثي ــات.كب ــق،.ومعلوم بحســإ.بعــخ.الوبائ

لــواء.الملــك.المآســس.عبدالعزيــز.بــظ.عبدالرحمــظ.الفيخــض.آل.ســعود..ذيــإ.ا�.بــراه.عــام.1349هـــ،.وصّلــة.العلــم،.

ــاس.كاظــوا.يحســنون.صــراءة.القــرآن.الكريــم.مــظ.المخحــش. وتفّشــي.الجهــض.آظــثاك،.فــإّن.عــددا.صليــق.جــّدا.مــظ.الّن

الــثي.لــم.يكــظ.متوفــرا.إق.صليــق.مــظ.النســخ.المعــدودة،.وكاظــوا.يقرؤوظــه.علــى.معلميهــم.بطريقــة.التهّجــي.علــى.

ذريقــة.القاعــدة.البشداديــة.غالبــا،.إمــا.فــي.المســجد،.أو.فــي.مــكان.يســّمى.غالبــا:.(معقمــة)،.وكاظــئ.الروايــة.الســائدة..

فــي.المنطقــة.روايــة.صالــون.عــظ.ظافــع.المدظــي،.وكاظــوا.يكتبــون.القــرآن.الكريــم.علــى.ألــواح.الخشــإ،.بعــد.دلكهــا.
وتخطيطهــا.بــأوراق.(شــجر.الِعْشــِرق)،.وكان.المعلــم.يتقاضــى.افجــرة.مــظ.المتعلميــظ.عــادة.

بــّم.إّن.الدولــة.الســعودية.لّمــا.اســتتّإ.لهــا.افمــر،.واظتشــر.افمــظ،.وعــّم.الخيــر.اظطلقــئ.فــي.تأســيس.المــدارس،.

واهتّمــئ.بالعلــم،.وتعليــم.القــرآن،.وتوســعئ.فــي.فتــح.المــدارس.النظاميــة.المجاظيــة،.وبــدأت.حلقــات.تعليــم.القــرآن.
الكريــم.فــي.اقظتشــار،.وممــظ.ُظقــض.لنــا.اســمه.ممــظ.كان.ُيعّلــم.مــظ.الرجــال.والنســاء:

ــه،.ومحمــد.بــظ.عبــدا�.الشــماخي،.وأحمــد.الخعــدي،. ــة.جــازان.الشــيخ.علــي.بــظ.أحمــد.عيســى.الفقي فــي.مدين

ــة. ــي.جه ــر،.وف ــإ.مطه ــة،.وزين ــيدة.ظفيس ــي،.والس ــدى.جمال ــاء:.ه ــظ.النس ــظ،.وم ــي.حس ــدي،.وعل ــى.هن ومخطف

صامطــة:.الســيد.عمــر.العطــاس،.والســيد.مخطفــى،.وفــي.جهــة.صبيــا:.أحمــد.الزبيــدي،.ورجــض.مــظ.آل.عبدالفتــاح،.

وفــي.جهــة.بيــش:.الحــاج.يوســش،.والعجيبــي،.والخشــاظي،.وفــي.جزيــرة.فرســان:.محمــد.بــظ.أحمــد.البهكلــي،.ومــظ.
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النســاء:.مرضيــة.بنــئ.عبدالرحمــظ.ســهيض،.وعائشــة.عبــدا�.صبــة،.وفــي.جهــة.ضمــد:.محمــد.بــظ.إبراهيــم.افصخــم،.

وعلــي.بــظ.إســماعيض،.ومحمــد.بــظ.أحمــد.عــزي.الحازمــي،.ومــظ.النســاء:.فاذمــة.مفلحــة،.وزهــراء.الحازمــي،.وخالديــة.

الحازمــي،.وفــي.جهــة.أبــي.عريــش:.عبــدا�.بــظ.علــي.العمــودي،.ومحمــد.بــظ.يوســش.العريشــي،.وأحمــد.أبوفايــع.

العريشــي،.ومــظ.النســاء:.رصيــة.بنــئ.عبــدا�.العمــودي،.وحليمــة.بنــئ.علــوي.البــار،.وجعفريــة.أباجعفــر،.وصالحــة.بنــئ.
أحمــد.القاســم،.وظورعبــده.حســظ.الوافــي،.وغيرهــم.ممــظ.لــم.تخلنــا.أســماؤهم.ومعلوماتهــم،.عليهــم.جميعــا.رحمــة.ا�.
بــّم.ازدادت.رغبــة.الّنــاس.فــي.العلــم،.ووافــق.ذلــك.وصــول.فديلــة.الشــيخ.عبــدا�.بــظ.محمــد.القرعــاوي،.لمنطقــة.
جــازان.عــام.1358هـــ،.وبدايتــه.بالتدريــس.للقــرآن.وغيــره.فــي.مدينــة.صامطــة،.وصــد.صــرأ.علــى.يديــه،.فــي.بيتــه.عدد.
مــظ.الطــقب.الخشــار،.منهــم.بعــخ.أبنائــه،.وغيرهــم،.أمبــال:.الشــيخ.محمــد.ســراج.المباركــي،.والشــيخ.محمــد.بــظ.

ظاصــر.خلوفــة.المباركــي،.فقــد.صــرأ.عليــه.القــرآن.كامــق،.وغيرهــم.
وصــد.ســاعد.الشــيخ.القرعــاوي.فــي.تعليــم.القــرآن.عــدد.مــظ.المعلميــظ.الســابقيظ،.وبعــخ.ذقبــه.النابهيــظ،.مــظ.
ــرف.عنهــم.تعليــم.القــرآن.الكريــم.وتجويــده؛.فمنهــم:. ــار.وافصشــر.ســّنا،.وأذكــر.أســماء.بعــخ.أولؤــك.ممــظ.ُع الكب
فديلــة.الشــيخ.ظاصــر.بــظ.خلوفــة.ذيــاش.المباركــي،.والشــيخ.عبمــان.بــظ.عبمــان.الحملــي،.الشــيخ.عبــده.بــظ.جابــر.
ــان. ــئ.عبم ــة.بن ــي،.وهدي ــئ.حســظ.الحمل ــة.بن ــاء:.آمن ــظ.النس ــر.رضــوان،.وم ــظ.ذاه ــد.ب ــيخ.محم ــي،.والش المدخل
الحملــي،.وزينــإ.بنــئ.عبمــان.ظجــار،.وليلــى.بنــئ.أحمــد.صشيــر.الحملــي،.وعيــش.بنــئ.أحمــد.عقصــي،.ورابعــة.بنــئ.

حســظ.الشــعبي،.وفاذمــة.بنــئ.إبراهيــم.فقيــه،.ومنيــرة.بنــئ.عبــد.ا�.القرعــاوي،.وغيرهــم.جزاهــم.ا�.خيــرا.
ــئ.عمــر. ــدة.بن ــرة.مجموعــة.مــظ.الشــاّبات،.منهــّظ:.صي ــره.خــقل.هــثه.الفت ــم.وغي ــرآن.الكري وممــظ.تعلمــظ.الق
المدخلــي،.وصالحــة.بنــئ.عمــر.المدخلــي،.ومنــى.بنــئ.أحمــد.صشيــر.الحملــي،.وعقيلــة.بنــئ.عمــر.المدخلــي،.وجبــارة.
بنــئ.عمــر.المدخلــي،.وظــورة.بنــئ.أحمــد.جابــر.المدخلــي،.وفاذمــة.بنــئ.أحمــد.جابــر.المدخلــي،.ومريــم.بنــئ.محمــد.

غليلــة،.وآمنــة.بنــئ.محمــد.غليلــة،.وخدــرة.بنــئ.محمــد.مبــارك.المدخلــي.
وكان.أول.شــيء.يبــدأ.بــه.الطــقب.فــي.هــثه.المــدارس.تعّلــم.صــراءة.القــرآن،.وإتقــان.تقوتــه،.وتطبيــق.التجويــد،.
ومــظ.الثيــظ.ُعرفــوا.بثلــك:.الشــيخ.حافــظ.بــظ.أحمــد.الحكمــي،.والشــيخ.أحمــد.بــظ.يحيــى.النجمــي،.والشــيخ.عمــر.بــظ.

أحمــد.المدخلــي،.والشــيخ.موســى.بــظ.حاســر.الســهلي.والشــيخ.محمــد.بــظ.علــي.الشــعبي،.وغيرهــم.كبيــر.
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وكاظــوا.يحفظــون.ويقــرؤون.فــي.كتــإ.التجويــد،.مبــض:.تحفــة.افذفــال.والشلمــان.فــي.تجويــد.القــرآن،.لســليمان.

بــظ.حســيظ.الجمــزوري،.وهدايــة.المســتفيد.فــي.أحــكام.التجويــد،.لمحمــد.المحمــود.المشــهور.بأبــي.ريمــه،.والمقدمــة.
فيمــا.يجــإ.علــى.صــارئ.القــرآن.أن.يعلمــه،.المشــهورة.بـــالمقدمة.الجزريــة،.لمحمــد.بــظ.محمــد.الجــزري.

وصــد.حفــظ.القــرآن.الكريــم.كامــق.عــدد.مــظ.الطــقب.فــي.المدرســة.الســلفية.بخامطــة،.الواصعــة.فــي.دار.الشــيخ.

ــد.حفظــه.فــي.شــهر.رمدــان،. ــظ.أحمــد.الحكمــي،.فق ــار:.الشــيخ.حافــظ.ب ــة.المباركــي،.فمــظ.الكب ــظ.خلوف ظاصــر.ب

وصلــى.بــه.فــي.صــقة.التراويــح،.والشــيخ.هــادي.بــظ.إبراهيــم.المدخلــي،.وصــد.صــرأه.حفظــا.ذات.مــرة.فــي.يــوم.واحــد،.

مــظ.ذلــوع.الشــمس.إلــى.غروبهــا،.وهــو.فــي.خدمــة.أهلــه،.ومــظ.صشــار.الطــقب.الثيــظ.حفظــوا.القــرآن.كامــق:.الشــيخ.

زيــد.بــظ.محمــد.المدخلــي،.والشــيخ.ظاصــر.بــظ.محمــد.صحــض،.والشــيخ.محمــد.بــظ.غالــإ.العواجــي،.وبعدهــم.حفــظ.
منــه.ظخيبــا.وافــرا.بــم.أكملــه.فيمــا.بعــد.

وكان.الشــيخ.القرعــاوي.يخلــي.بهــم.فــي.بــادئ.افمــر.صــقة.التراويــح.والقيــام.فــي.جامــع.صامطــة،.وصــرأ.بهــم.ذات.

ليلــة.بســورة.البقــرة.وآل.عمــران.فــي.الركعــة.افولــى،.ومــّرة.صــرأ.بهــم.فــي.آخــر.ليلــة.مــظ.رمدــان.مــظ.ســورة.افحقــاف.

إلــى.الًنــاس،.بــم.إّن.الشــيخ.حافــظ.كان.يخلــي.بهــم.صــقة.التراويــح.فــي.مســجد.الراحــة.بخامطــة،.ويقــرأ.كض.ليلــة.
جــزء.مــظ.القــرآن،.ويختــم.فــي.آخــر.ليلــة،.وصلــى.بهــم.ذات.يــوم.صــقة.الكســوف.فابتــدأ.مــظ.ســورة.الرعــد،.وهكــثا.
.وصــد.شــّجع.الملــك.ســعود.بــظ.عبدالعزيــز.ـ.رحمــه.ا�.ـ.حّفــاظ.القــرآن.فــي.ذاك.الوصــئ.بمبلــس.مالــي.صــدره.مائتــي.
ريــال.لــكّض.حافــظ؛.وصــد.رفــخ.بعدهــم.اســتقم.المبلــس.زهــدا.منهــم،.وإخقصــا،.وخوفــا.أن.يقــدح.ذلــك.فــي.ظيتهــم.

فــي.الحفــظ.وصخدهــم.وجــه.ا�،.بــم.اصتنعــوا.وأخثوهــا.
وهكــثا.كاظــئ.بدايــات.تعلــم.القــرآن.الكريــم.فــي.المنطقــة.فــي.العخــر.الحاضــر،.وكان.ذلــك.ظــواة.حلقــات.تحفيــظ.
القــرآن.الكريــم،.التــي.كاظــئ.بداياتهــا.فــي.منطقــة.جــازان.فــي.حوالــي.عــام.1385هـــ،.حيــث.كاظــئ.تابعــة.لجماعــة.
ــق. ــات.المناذ ــع.حلق ــى.جمي ــام.عل ــراف.الع ــى.اإلش ــئ.تتول ــي.كاظ ــة،.الت ــة.المكرم ــي.مك ــم.ف ــرآن.الكري ــظ.الق تحفي
الســاحلية.الواصعــة.علــى.البحــر.افحمــر،.وكان.اإلشــراف.يتدمــظ.التشــجيع.المالــي.ببعــخ.المكافــآت.للحّفــاظ،.بخفــة.

غيــر.مســتمرة.
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وصــد.تولــى.الشــيخ.عيســى.بــظ.محمــد.الشــماخي.التنســيق.والمتابعــة،.وصــد.ســاعده.فــي.بعــخ.الفتــرات.الشــيخ.

محســظ.بــظ.محمــد.جبــران.الســبعي،.وصــد.كان.تنســيقهم.بيــظ.المشــرفيظ.علــى.التحفيــظ.فــي.مكــة.المكرمــة.وبيــظ.
الحلقــات.القائمــة.فــي.منطقــة.جــازان،.واســتمّر.الوضــع.علــى.ذلــك.زمنــا.

وصــد.حفــظ.القــرآن.خــقل.هــثه.الفتــرة.عــدد.مــظ.الشــباب.حينــثاك،.مبــض:.الشــيخ.إبراهيــم.بــظ.محمــد.خلوفــة.

المباركــي،.والشــيخ.عيســى.بــظ.محمــد.الشــماخي،.والشــيخ.محمــد.بــظ.علــي.المســملي،.والشــيخ.محمــد.بــظ.عبمــان.
الحكمــي،.والشــيخ.عبــدا�.بــظ.أحمــد.مخلــح.الشــعبي.

بــم.جــاءت.فكــرة.إظشــاء.جمعيــة.مســتقلة.بمنطقــة.جــازان.تتولــى.اإلشــراف.علــى.جميــع.الحلقــات.المنتشــرة.فــي.

ــع. ــى.توزي ــه.الحكمــي،وكان.يتول ــة.الشــيخ.محمــد.فقي ــام.لفديل ــة.وأســند.اإلشــراف.الع ــرى.المنطق بعــخ.مــدن.وص

ــّم.تشــكيض.أول.مجلــس. ــات.عــظ.ذريــق.رئاســة.محاكــم.منطقــة.جــازان،.بــم.ت ــة.التــي.تأتــي.للجمعي ــس.النقدي المبال

إدارة.برئاســة.فديلــة.رئيــس.محاكــم.منطقــة.جــازان.المســاعد.الشــيخ.إبراهيــم.بــظ.محمــد.خلوفــة.ذيــاش.المباركــي،.

وبقيــئ.هــثه.الجمعيــة.هــي.الوحيــدة.فــي.منطقــة.جــازان،.وموكــول.إليهــا.اإلشــراف.علــى.جميــع.حلقــات.المنطقــة،.
وصــد.ظشــطئ.الحلقــات.فــي.تلــك.الفتــرة،.وتوســعئ.عــظ.ذي.صبــض.

بــم.تــم.افتتــاح.بعــخ.مكاتــإ.اإلشــراف.علــى.الحلقــات.فــي.بعــخ.صطاعــات.المنطقــة،.وصــوق.إلــى.افتتــاح.جمعيــات.
مســتقّلة.فــي.المحافظــات.مــظ.عــام.1422هـــ،.كما.ســيأتي.مفخق.


وصــض.عــدد.جمعيــات.تحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.منطقــة.جــازان.إلــى.عــام.1442هـــ.احــدى.وعشــرون.جمعيــة،.

موزعــة.علــى:.مدينــة.جيــزان،.ومحافظــات.المنطقــة.الســّئ.عشــرة،.وبعــخ.مراكزهــا.اإلداريــة.


كان.لجمعيــات.تحفيــظ.القــرآن.الكريــم.جمعيــات.عموميــة.ُينتخــإ.منهــا.مجالــس.اإلدارة،.بــم.صــار.افمــر.علــى.أن.
يتــم.تـكلــيـــفـ.مجلـــــس.اإلدارة.بالترشــيح،.ويخــدر.تـكلــيـفـهـــم.بـــقـــــرار.مــظ.معالي.وزير.الشــآون.اإلسقمـــيـــــة،.
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بــم.لّمــا.اظتقلــئ.الجمعيــات.إلشــراف.وزارة.المــوارد.البشــرية.والتنميــة.اقجتماعيــة.أصبحئ.تعمــض.وفق.ظظــام.الجمعيات.

افهليــة،.مــظ.ظاحيــة.اإلعــقن.عــظ.اســتقبال.ذلبــات.اقظدمــام.للجمعيــة.العموميــة،.بــم.ينتخــإ.منهــم.مجلــس.إدارة.

بحســإ.عــدد.افصــوات،.وتدــّم.الجمعيــات.العموميــة.ظخبــة.متميــزة.مــظ.العلمــاء.والقدــاة.المتقاعديــظ.وأســاتثة.

الجامعــات.والوجهــاء.وافعيــان،.ورجــال.افعمــال،.ذوي.تخخخــات.متعــددة،.وســنثكر.فــي.كض.فخــض.أســماء.أعدــاء.

الجمعيــات.العموميــة،.ومجالــس.إدارات.جمعيــات.المنطقــة،.مرتبــة.حســإ.تاريــخ.تأسيســها،.وســيكون.ترتيــإ.مجالــس.
كّض.جمعيــة.بحســإ.التشــكيض.افحــدث:

تاريخ تأسيس جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في منطقة جازان
اسم الجمعیةماسم الجمعیةم

الجمعية.الخيرية.لتحفيظ.القرآن.الكريم.في.منطقة.جازان.في.عام.1385هـ.1
الجمعية.الخيرية.لتحفيظ.القرآن.الكريم.في.محافظة.العيدابي.في.عام.1429هـ.12الجمعية.الخيرية.لتحفيظ.القرآن.الكريم.في.محافظة.بيش.في.عام.1424هـ.2

الجمعية.الخيرية.لتحفيظ.القرآن.الكريم.في.محافظة.فيفا.في.عام.1429هـ.13الجمعية.الخيرية.لتحفيظ.القرآن.الكريم.في.محافظة.الدرب.في.عام.1424هـ.3

الجمعية.الخيرية.لتحفيظ.القرآن.الكريم.في.محافظة.فرسان.في.عام.1429هـ.14الجمعية.الخيرية.لتحفيظ.القرآن.الكريم.في.محافظة.صامطة.في.عام.1425هـ.4

الجمعية.الخيرية.لتحفيظ.القرآن.الكريم.في.مدينة.جازان.في.عام.1429هـ.15الجمعية.الخيرية.لتحفيظ.القرآن.الكريم.في.محافظة.أحد.المسارحة.في.عام.1425هـ.5

الجمعية.الخيرية.لتحفيظ.القرآن.الكريم.في.محافظة.العارضة.في.عام1430هـ.16الجمعية.الخيرية.لتحفيظ.القرآن.الكريم.في.محافظة.صبيا.في.عام.1425هـ.6

الجمعية.الخيرية.لتحفيظ.القرآن.الكريم.في.مركز.الحقو.في.عام.1431هـ.17الجمعية.الخيرية.لتحفيظ.القرآن.الكريم.في.محافظة.أبوعريش.في.عام.1425هـ.7

الجمعية.الخيرية.لتحفيظ.القرآن.الكريم.في.مركز.الشقيق.في.عام.1432هـ.18الجمعية.الخيرية.لتحفيظ.القرآن.الكريم.في.محافظة.ضمد.في.عام.1426هـ.8

الجمعية.الخيرية.لتحفيظ.القرآن.الكريم.في.محافظة.الريث.في.عام.1432هـ.19الجمعية.الخيرية.لتحفيظ.القرآن.الكريم.في.محافظة.الداير.في.عام.1426هـ.9

الجمعية.الخيرية.لتحفيظ.القرآن.الكريم.في.مركز.العالية.في.عام.1435هـ.20الجمعية.الخيرية.لتحفيظ.القرآن.الكريم.في.مركز.وادي.جازان.في.عام.1427هـ.10

الجمعية.الخيرية.لتحفيظ.القرآن.الكريم.في.محافظة.الطوال.في.عام.1438هـ.21الجمعية.الخيرية.لتحفيظ.القرآن.الكريم.في.محافظة.هروب.في.عام.1428هـ.11





الشيخ./.عيسى.بظ.محمد.شماخي الشيخ./.إبراهيم.بظ.محمد.خلوفة

د..عبد.الرحمظ.بظ.محمد.الشزي

د..عبد.الرحمظ.بظ.عمر.المدخلي أ.د..حسيظ.بظ.علي.الحربي

رؤساء الجمعية منذ تأسيسها
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نواب رؤساء الجمعية والمسؤولون الماليون منذ تأسيسها

د..ظاصر.بظ.محمد.الحازمي

الشيخ./.حسظ.بظ.يحيى.بعيطي

الشيخ./.حسظ.بظ.حمود.بشيري

د..إبراهيم.بظ.يحيى.عطيش

الشيخ./علي.بظ.محمد.مسملي

الشيخ./.عبد.ا�.بظ.أحمد.الشعبي

مسآول.ماليمسآول.مالي
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الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة جازان
تأسســئ.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.بمنطقــة.جــازان..عــام.1385هـــ.،وســجلئ.لــدى.جامعــة.اإلمــام.
محمــد.بــظ.ســعود.اإلســقمية.برصــم.(4).وتاريــخ.1403/3/19هـــ،.بم.ســجلئ.لــدى.وزارة.الشــآون.اإلســقمية.والدعوة.
واإلرشــاد.برصــم.(10).وتاريــخ.1415/8/14هـــ،.بــم.ســجلئ.لــدى.وزارة.المــوارد.البشــرية.والتنميــة.اقجتماعيــة.برصــم.

(3092).وتاريــخ.1441/3/21هـ.

أعضاء الجمعية العمومية بجمعية منطقة جازان 
أعضاء الجمعیة العمومیة

اسم العضوم
الفترة

اسم العضوم
الفترة

الیمنالیمن
1429هـ1415هـإبراهيم.بظ.أحمد.جعفري14132هـ1413هـإبراهيم.بظ.إبراهيم.الخواجي1

1412هـ1410إبراهيم.بظ.بكري.عباس14294هـ1415هـإبراهيم.بظ.أحمد.مشاري3

1411هـ1409هـابراهيم.بظ.حسظ.شعبي14296هـ1415هـإبراهيم.بظ.حسظ.بحيص5

حتى.تاريخه1441هـإبراهيم.بظ.عبدا�.بظ.أحمد.شعبي14148هـ1412هـإبراهيم.بظ.حسظ.عبده.راجحي7

حتى.تاريخه1441هـإبراهيم.بظ.علي.بظ.ولي.حكمي141410هـ1409هـإبراهيم.بظ.عبده.الحربي9

1414هـ1412هـإبراهيم.بظ.صاسم.أحمد.شعبي141412هـ1412هـإبراهيم.بظ.غالإ.ظمازي11

1429هـ1408هـإبراهيم.بظ.محمد.إسماعيض.فقيه142914هـ1412هـإبراهيم.بظ.كداف.علي13

1429هـ1415هـإبراهيم.بظ.محمد.بخيئ141416هـ1409هـابراهيم.بظ.محمد.افعجم15

1429هـ1403هـإبراهيم.بظ.محمد.خلوفة.ذياش141418هـ1412هـإبراهيم.بظ.محمد.بنيان.الدوسري17

1411هـ1409هـإبراهيم.بظ.محمد.يحيى.أبو.ذويض141420هـ1412هـإبراهيم.بظ.محمد.خواجي19

1429هـ1415هـإبراهيم.بظ.هادي.حكمي141122هـ1409هـإبراهيم.بظ.منخور.أحمد.عكام21

1414هـ1412هـأبو.بكر.بظ.عبدا�.عباس141124هـ1409هـإبراهيم.بظ.يحيى.عبدا�.فقيهي23
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أعضاء الجمعیة العمومیة

اسم العضوم
الفترة

اسم العضوم
الفترة

الیمنالیمن
1411هـ1409هـأحمد.بظ.إبراهيم.عمير141426هـ1412هـأبو.بكر.بظ.محمد.علي.عباس25

1417هـ1415هـأحمد.بظ.حسظ.السيض141428هـ1414هـأحمد.بظ.أحمد.العقيلي27

1411هـ1409هـأحمد.بظ.زيلعي.محمد.عمر141330هـ1413هـأحمد.بظ.حمود.خبراظي29

1429هـ1415هـأحمد.بظ.شوعي.ظقمي141732هـ1415هـأحمد.بظ.شوعي.جعفري31

1417هـ1415هـأحمد.بظ.عبده.أبو.الفدائض34حتى.تاريخه1440أحمد.بظ.عبدالرحمظ.بظ.حسظ.العاكش33

1414هـ1412هـأحمد.بظ.عبده.ضعافي141436هـ1412هـأحمد.بظ.عبده.رفاعي35

1414هـ1412هـأحمد.بظ.علي.أحمد.كاملي141138هـ1409هـأحمد.بظ.علي.أحمد.أبو.شرحة37

1414هـ1409هـأحمد.بظ.علي.علوش.مدخلي141440هـ1412هـأحمد.بظ.علي.عقيلي39

1414هـ1412هـأحمد.بظ.عمر.صالح.باسودان141442هـ1409هـأحمد.بظ.علي.محمد.المسملي41

1414هـ1412هـأحمد.بظ.عمر.علي.حمزي141744هـ1412هـأحمد.بظ.علي.هادي.أبقوي43

1411هـ1409هـأحمد.بظ.محسظ.أو.حوزة141446هـ1412هـأحمد.بظ.عيسى.المسملي45

1414هـ1409هـأحمد.بظ.محمد.حمد.ظعيم.مدخلي141148هـ1409هـأحمد.بظ.محمد.جابر.مدخلي47

1429هـ1415هـأحمد.بظ.محمد.شوعي.جوهري141150هـ1409هـأحمد.بظ.محمد.يحيى.حمزي49

1413هـ1413هـأحمد.بظ.محمد.مباركي141152هـ1409هـأحمد.بظ.محمد.صاضي51

1410هـ1410هـأحمد.بظ.محمد.مخلح.الشعبي141454هـ1409هـأحمد.بظ.محمد.مثكور53

1414هـ1414هـأحمد.بظ.محمد.يحيى.عطيش141456هـ1412هـأحمد.بظ.محمد.موسى.واصلي55

1429هـ1412هـأحمد.بظ.مسدف.عقيلي141158هـ1409هـأحمد.بظ.محمد.يحيى.مباركي57

1417هـ1415هـأحمد.بظ.هادي.دغريري141160هـ1409هـأحمد.بظ.ظاصر.عجيبي59

1414هـ1408هـأحمد.بظ.يحيى.النجمي142962هـ1415هـأحمد.بظ.يحيى.الخالدي.المالكي61

1413هـ1409هـأحمد.بظ.يحيى.عطيش142964هـ1415هـأحمد.بظ.يحيى.حقوي63

1408هـ1403هـاسماعيض.بظ.محمد.شعبي142966هـ1415هـإسماعيض.بظ.أحمد.خواجي65
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أعضاء الجمعیة العمومیة

اسم العضوم
الفترة

اسم العضوم
الفترة

الیمنالیمن
1408هـ1403هـبخيئ.بظ.محمد.فقيهي68حتى.تاريخه1441هـأظور.بظ.محمد.بظ.عمر.مكيظ67

1429هـ1415هـجابر.بظ.أبو.شملة.حكمي142970هـ1415هـبدري.بظ.علي.شاذلي69

1411هـ1409هـجابر.بظ.علي.سويد.علي142972هـ1415هـجابر.بظ.سلمان.المالكي71

1414هـ1412هـجابر.بظ.يحيى.حسيظ.حكمي140874هـ1403هـجابر.بظ.ظاصر.مدخلي73

1414هـ1409هـجبريض.بظ.يحيى.يوسش.حكمي142976هـ1415هـجبران.بظ.صاسم.سويدي75

حتى.تاريخه1441هـالحجاب.بظ.أحمد.بظ.علي.الحازمي141478هـ1412هـجمالي.بظ.زيلعي.زرير77

1411هـ1409هـحسظ.بظ.أحمد.ظجمي141180هـ1409هـحسظ.بظ.إبراهيم.خلوفة79

1414هـ1412هـالحسظ.بظ.أحمد.عيظة.أصرع142982هـ1415هـحسظ.بظ.أبو.ذالإ.بكاري81

1429هـ1415هـحسظ.بظ.حسيظ.الكبيشي142984هـ1415هـحسظ.بظ.أحمد.مروعي83

1429هـ1403هـحسظ.بظ.حمود.بشير142986هـ1415هـحسظ.بظ.حفظ.ا�.جعفري85

1417هـ1412هـحسظ.بظ.شوعي.أبو.علة141188هـ1409هـحسظ.بظ.خالد.افمير87

1429هـ1415هـحسظ.بظ.علي.الرفاعي.الحازمي140890هـ1403هـحسظ.بظ.علي.الحازمي89

حتى.تاريخه1441هـحسظ.بظ.غالإ.بظ.حسظ.دائلة141192هـ1409هـالحسظ.بظ.علي.محمد.عكيري91

1417هـ1415هـحسظ.بظ.محمد.حاوي142994هـ1412هـحسظ.بظ.محمد.حسظ.أبو.كافتة93

1414هـ1412هـالحسظ.بظ.محمد.هادي141396هـ1413هـالحسظ.بظ.محمد.غاظم.ظهاري95

1414هـ1412هـحسظ.بظ.ظاصر.مرعي142998هـ1415هـحسظ.بظ.ظاصر.خواجي97

حتى.تاريخه1441هـحسظ.بظ.يحيى.بظ.صاسم.بعيطي1429100هـ1415هـحسظ.بظ.هادي.عبمان99

1417هـ1413هـحسيظ.بظ.إبراهيم.شافعي1414102هـ1413هـحسظ.بظ.يحيى.حسظ.مداوي101

حتى.تاريخه1441هـحسيظ.بظ.أحمد.مرياحي.دربي1429104هـ1415هـحسيظ.بظ.أحمد.أبو.زوعة103

1429هـ1415هـحسيظ.بظ.أسعد.الخالدي.المالكي1417106هـ1415هـحسيظ.بظ.أحمد.دغريري105

1429هـ1415هـحسيظ.بظ.صديق.يحيى1429108هـ1415هـحسيظ.بظ.سليمان.الفيفي107

 ( 31 )



أعضاء الجمعیة العمومیة

اسم العضوم
الفترة

اسم العضوم
الفترة

الیمنالیمن
1429هـ1415هـحسيظ.بظ.عبده.مريع1414110هـ1412هـالحسيظ.بظ.عبدا�.العماري109

1429هـ1415هـحسيظ.بظ.علي.القاصر.الحازمي1429112هـ1415هـحسيظ.بظ.عرار.شماخي111

1417هـ1412هـالحسيظ.بظ.عيسى.بهكلي1417114هـ1415هـحسيظ.بظ.علي.عبابي113

1411هـ1409هـحسيظ.بظ.محمد.شعبي1411116هـ1409هـحسيظ.بظ.محمد.شريش.هاشم115

1414هـ1412هـحسيظ.بظ.يحيى.الفيفي1414118هـ1409هـحسيظ.بظ.محمد.صاضي117

1412هـ1412هـحسيظ.بظ.يحيى.حسظ.مداوي120حتى.تاريخه1442هـحسيظ.بظ.يحيى.بظ.محمد.عواف119

1414هـ1412هـحسيظ.مباركي122حتى.تاريخه1442هـحسيظ.بظ.يعقوب.عقيض.آل.إبراهيم121

1429هـ1415هـحمد.بظ.محمد.عائض.حكمي1429124هـ1415هـحمد.بظ.أحمد.جعفري123

1429هـ1415هـحمود.بظ.حسظ.علي.صميلي1414126هـ1403هـحمود.بظ.حسظ.الحازمي125

1429هـ1412هـخالد.بظ.إبراهيم.يحيى.مطري1408128هـ1403هـحيدر.بظ.عبدا�.الحازمي127

1414هـ1412هـخالد.معيدي1417130هـ1415هـخالد.بظ.عبمان.سودي129

1414هـ1409هـخيرات.بظ.علي.كريري1429132هـ1415هـخليض.بظ.محمد.شافعي131

1414هـ1403هـزيد.بظ.محمد.هادي.مدخلي1429134هـ1413هـرشيد.بظ.محمد.جعفري133

1414هـ1409هـسالم.بظ.عبدا�.باهادون.العطاس1429136هـ1412هـزيظ.بظ.يحيى.صهلولي135

1429هـ1415هـسلمان.بظ.ماذر.الملكي1411138هـ1409هـسعود.بظ.شامي.مطاعظ.شيبه137

1429هـ1413هـشوصي.بظ.علي.عبابي1410140هـ1410هـالسيد.بظ.محمد.صاسم.عوض139

1429هـ1415هـصالح.بظ.محمد.سيد1429142هـ1412هـصالح.بظ.عبدا�.باجبير141

1415هـ1415هـذه.بظ.ذيإ.حكمي1414144هـ1409هـذاهر.بظ.عبده.صميلي143

1417هـ1412هـعادل.بظ.علي.الحسيظ.خواجي1429146هـ1412هـذه.بظ.عبدالرحمظ.البار145

1429هـ1403هـالعباس.بظ.أحمد.عبدالفتاح.الحازمي1414148هـ1412هـعادل.بظ.عمر.باسودان147

1414هـ1412هـعبدالحميد.بظ.يحيى.صوري1417150هـ1415هـعبداقله.بظ.محمد.موسى.منقري149

 ( 32 )



أعضاء الجمعیة العمومیة

اسم العضوم
الفترة

اسم العضوم
الفترة

الیمنالیمن
1429هـ1415هـعبدالرحمظ.بظ.سعد.عريشي1414153هـ1412هـعبدالرحمظ.بظ.أحمد.علوش.مدخلي152

1429هـ1415هـعبدالرحمظ.بظ.محمد.عولقي155حتى.تاريخه1441هـعبدالرحمظ.بظ.عمر.بظ.أحمد.المدخلي154

1414هـ1412هـعبدالرؤوف.بظ.علي.الحسيظ.خواجي1411157هـ1409هـعبدالرحمظ.سالم.باهدون.العطاس156

1414هـ1412هـعبدا�.بظ.إبراهيم.محمد.إسماعيض1414159هـ1412هـعبدا�.بظ.إبراهيم.عقيض158

1429هـ1415هـعبدا�.بظ.أحمد.الحاربي1411161هـ1409هـعبدا�.بظ.أحمد.أبو.عامرية160

1429هـ1403هـعبدا�.بظ.أحمد.مخلح.شعبي1429163هـ1415هـعبدا�.بظ.أحمد.مسملي162

1414هـ1412هـعبدا�.بظ.حسظ.الفيفي1429165هـ1412هـعبدا�.بظ.حاسر.الدوسري164

1409هـ1409هـعبدا�.بظ.عبدا�.علي.شامي1411167هـ1403هـعبدا�.بظ.حمود.محمد.مطهري166

1414هـ1412هـعبدا�.بظ.علي.افعجم1429169هـ1414هـعبدا�.بظ.عبده.حكمي168

1411هـ1409هـعبدا�.بظ.عمر.جردي.مدخلي1414171هـ1412هـعبدا�.بظ.علي.مسملي170

حتى.تاريخه1415هـعبدا�.بظ.غالإ.بظ.إبراهيم.ظمازي173حتى.تاريخه1441هـعبدا�.بظ.عيسى.محمد.عايدي172

1417هـ1415هـعبدا�.بظ.محمد.عجيلي1414175هـ1412هـعبدا�.بظ.محمد.سالم.العطاس174

1414هـ1412هـعبدا�.بظ.يحيى.محمد.بهكلي1414177هـ1412هـعبدا�.بظ.هادي.افعجم176

1414هـ1409هـعبدالهادي.بظ.محمد.جابر.مدخلي1429179هـ1415هـعبدا�.بظ.يحيى.معافا178

1429هـ1412هـعبده.بظ.أحمد.موسى.العقيلي1417181هـ1415هـعبده.بظ.أحمد.الرفاعي180

1411هـ1410هـعبده.بظ.عبدا�.علي.شامي1411183هـ1409هـعبده.بظ.جبران.سهلي182

1414هـ1412هـعبده.بظ.محمد.هادي1411185هـ1409هـعبده.بظ.علي.محمد.عواف184

1417هـ1415هـعبمان.بظ.حمود.دغريري1429187هـ1415هـعبده.بظ.محمد.هزازي186

1429هـ1412هـعدظان.بظ.ظاصر.خواجي1429189هـ1415هـعبمان.بظ.علي.حكمي188

1429هـ1412هـعخام.بظ.حسظ.خواجي191حتى.تاريخه1441هـعسيري.بظ.أحمد.موسى.افحوس190

1429هـ1415هـعطية.بظ.حسيظ.ظجمي1429193هـ1415هـعطية.بظ.أحمد.سوادي192

 ( 33 )



أعضاء الجمعیة العمومیة

اسم العضوم
الفترة

اسم العضوم
الفترة

الیمنالیمن
1429هـ1415هـعلي.بظ.إبراهيم.عاجمي195حتى.تاريخه1441هـعلي.بظ.إبراهيم.بظ.علي.ذوهري194

1411هـ1409هـعلي.بظ.أحمد.أبو.حوزة1411197هـ1409هـعلي.بظ.إبراهيم.عباس.الثروي196

1429هـ1415هـعلي.بظ.أحمد.جعفري1429199هـ1417هـعلي.بظ.أحمد.العقيلي198

1411هـ1409هـعلي.بظ.أحمد.عبده.معافى1414201هـ1412هـعلي.بظ.أحمد.حسيظ.ذبالي200

1414هـ1412هـعلي.بظ.أحمد.معافا14031429203هـعلي.بظ.أحمد.علوش.مدخلي202

1411هـ1409هـعلي.بظ.حسظ.أحمد.بكري1414205هـ1412هـعلي.بظ.أحمد.يحيى.معشي204

1414هـ1412هـعلي.بظ.حسظ.محمد.حكمي1414207هـ1408هـعلي.بظ.حسظ.الحازمي206

1408هـ1403هـعلي.بظ.حسيظ.عبدالفتاح1417209هـ1412هـعلي.بظ.حسيظ.بكار208

1414هـ1412هـعلي.بظ.زيلعي.عبده.هندي1429211هـ1415هـعلي.بظ.حمد.ظاصر.عقمي210

1411هـ1409هـعلي.بظ.شوعي.علي.ذراش1429213هـ1412هـعلي.بظ.شمس.الديظ.الرفاعي212

1417هـ1415هـعلي.بظ.صديق.صبياظي1429215هـ1413هـعلي.بظ.شيبان.العامري214

1417هـ1415هـعلي.بظ.عبدا�.شامي1429217هـ1409هـعلي.بظ.عباس.عقيض.أحمد216

1411هـ1409هـعلي.بظ.عبمان.مسملي1429219هـ1412هـعلي.بظ.عبمان.مزيد.حكمي218

1429هـ1412هـعلي.بظ.محسظ.إبراهيم.صاضي1408221هـ1403هـعلي.بظ.عيسى.الجحوي220

1414هـ1409هـعلي.بظ.محمد.أبو.زيد.الحازمي1429223هـ1415هـعلي.بظ.محسظ.مشاري222

حتى.تاريخه1412هـعلي.بظ.محمد.بظ.علي.عطيش1414225هـ1412هـعلي.بظ.محمد.افصخم224

حتى.تاريخه1441هـعلي.بظ.محمد.محمد.حاوي.مدبش227حتى.تاريخه1441هـعلي.بظ.محمد.بظ.محمد.حسيظ.مسملي226

1411هـ1409هـعلي.بظ.يوسش.هادي.دغريري1417229هـ1412هـعلي.بظ.يحيى.بهكلي228

1408هـ1403هـعمر.بظ.أحمد.جردي.المدخلي1414231هـ1409هـعمر..بظ.علي.فتحي230

1429هـ1409هـعيسى.بظ.رديش.شماخي1414233هـ1412هـعمر.بظ.هادي.صخادي232

1429هـ1403هـعيسى.بظ.محمد.عيسى.شماخي1414235هـ1412هـعيسى.بظ.محمد.علي.هندي234

 ( 34 )



أعضاء الجمعیة العمومیة

اسم العضوم
الفترة

اسم العضوم
الفترة

الیمنالیمن
1429هـ1415هـغازي.بظ.علي.سهلي1429237هـ1415هـعيسى.بظ.منخور.أبو.زرعة236

1408هـ1408هـغمدان.بظ.علي.منخور.جلي1414239هـ1408هـغالإ.بظ.إبراهيم.ظمازي238

1413هـ1409هـفآاد.بظ.محمد.أبو.جبض1429241هـ1415هـفرحان.بظ.سليمان.المالكي240

1414هـ1412هـفيخض.بظ.علي.محمد.عيسى1429243هـ1415هـفواز.بظ.محمد.حسيظ.حكمي242

1411هـ1409هـصاسم.بظ.أحمد.محمد.زيلعي1429245هـ1415هـصاسم.بظ.إبراهيم.خرمي244

1414هـ1412هـكرامة.بظ.علي.افحمر1429247هـ1412هـصاسم.بظ.أحمد.موسى.واصلي246

1408هـ1408هـمحسظ.بظ.محمد.جبران.السبعي1429249هـ1415هـمبقإ.بظ.موسى.القحطاظي248

1411هـ1409هـمحمد.بظ.إبراهيم.النمازي1429251هـ1417هـمحمد.بظ.سعد.العكوز250

1411هـ1409هـمحمد.بظ.إبراهيم.خلوفة.ذياش253حتى.تاريخه1441هـمحمد.بظ.إبراهيم.بظ.محمد.مطمي252

1411هـ1409هـمحمد.بظ.أحمد.أبو.الخير1429255هـ1412هـمحمد.بظ.إبراهيم.علي.حربي254

1415هـ1415هـمحمد.بظ.أحمد.العقيلي1408257هـ1408هـمحمد.بظ.أحمد.الحكمي256

1414هـ1412هـمحمد.بظ.أحمد.الهميلي1414259هـ1412هـمحمد.بظ.أحمد.المهدي.الحازمي258

1414هـ1409هـمحمد.بظ.أحمد.حمود.مكرمي1429261هـ1415هـمحمد.بظ.أحمد.بعيطي260

1429هـ1415هـمحمد.بظ.أحمد.زيظ.رفاعي1414263هـ1412هـمحمد.بظ.أحمد.رشاد.حكمي262

1414هـ1412هـمحمد.بظ.أحمد.عبدا�.واصلي1411265هـ1409هـمحمد.بظ.أحمد.شريش264

1411هـ1410هـمحمد.بظ.أحمد.محمد.الدامري1414267هـ1412هـمحمد.بظ.أحمد.صاسم.شار266

1429هـ1415هـمحمد.بظ.أحمد.مطيع1411269هـ1409هـمحمد.بظ.أحمد.مخلح.الشعبي268

1429هـ1415هـمحمد.بظ.البدر.خواجي1414271هـ1412هـمحمد.بظ.البار.محمد.ذاهر270

1414هـ1412هـمحمد.بظ.حسظ.أبو.عقيض1411273هـ1409هـمحمد.بظ.جبران.عيسى.معيدي272

1429هـ1415هـمحمد.بظ.حسظ.الخالدي.المالكي1429275هـ1403هـمحمد.بظ.حسظ.الحازمي274

1414هـ1412هـمحمد.بظ.حسيظ.أحمد.صطعان1414277هـ1412هـمحمد.بظ.حسظ.موسى276
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أعضاء الجمعیة العمومیة

اسم العضوم
الفترة

اسم العضوم
الفترة

الیمنالیمن
1411هـ1409هـمحمد.بظ.حسيظ.مباركي1429279هـ1415هـمحمد.بظ.حسيظ.عبدا�.حكمي278

1429هـ1412هـمحمد.بظ.حمد.حسيظ.أبو.جبض1417281هـ1412هـمحمد.بظ.حسيظ.مطشش.العماري280

1429هـ1415هـمحمد.بظ.سلمان.الكبيشي.المالكي1411283هـ1409هـمحمد.بظ.سالم.عبدا�.العطاس282

1411هـ1409هـمحمد.بظ.عبدالرحمظ.عبدالرازق.الشامدي1411285هـ1409هـمحمد.بظ.صالح.هادي.مدخلي284

1414هـ1409هـمحمد.بظ.عبدا�.النعمي1429287هـ1409هـمحمد.بظ.عبدا�.العطاس286

1429هـ1415هـمحمد.بظ.عبدالوهاب.صميري1414289هـ1408هـمحمد.بظ.عبدا�.هاشم288

1411هـ1409هـمحمد.بظ.عبمان.علي.حكمي1429291هـ1415هـمحمد.بظ.عبده.مسملي290

1411هـ1409هـمحمد.بظ.علي.أبو.القاسم1429293هـ1412هـمحمد.بظ.عفندي.محمد.صديق.حكمي292

1429هـ1415هـمحمد.بظ.علي.المسملي1414295هـ1412هـمحمد.بظ.علي.أحمد.كليبي294

1411هـ1409هـمحمد.بظ.علي.بهكلي297حتى.تاريخه1441هـمحمد.بظ.علي.بظ.حسظ.الحكمي.الفيفي296

1409هـ1409هـمحمد.بظ.علي.صاوي1411299هـ1409هـمحمد.بظ.علي.شامي298

1414هـ1412هـمحمد.بظ.علي.عبدا�1411301هـ1409هـمحمد.بظ.علي.عبدالباصي300

1411هـ1410هـمحمد.بظ.علي.محمد.صشير1411303هـ1409هـمحمد.بظ.علي.عيسى.مسملي302

حتى.تاريخه1441هـمحمد.بظ.عمر.بظ.أحمد.المروعي1411305هـ1410هـمحمد.بظ.علي.موسى.عطيش304

1414هـ1412هـمحمد.بظ.عيسى.ذبيقي307حتى.تاريخه1441هـمحمد.بظ.عيسى.بظ.موسى.عبادي.فقيه306

1411هـ1409هـمحمد.بظ.صاسم.عوض.يحيى1429309هـ1415هـمحمد.بظ.عيسى.ذماح308

1429هـ1414هـمحمد.بظ.محمد.حجر.الظافري1414311هـ1412هـمحمد.بظ.محسظ.جعفري310

1414هـ1410هـمحمد.بظ.محمد.علي.صلوي1429313هـ1412هـمحمد.بظ.محمد.ساحلي312

1411هـ1409هـمحمد.بظ.منخور.بهلول.مدخلي1414315هـ1412هـمحمد.بظ.محمد.يحيى.بهكلي314

1414هـ1412هـمحمد.بظ.ظاصر.مرعي1429317هـ1415هـمحمد.بظ.موسى.عقيلي316

1429هـ1415هـمحمد.بظ.ياسيظ.مدخلي1414319هـ1412هـمحمد.بظ.ظاصر.موبلي.حكمي318
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أعضاء الجمعیة العمومیة

اسم العضوم
الفترة

اسم العضوم
الفترة

الیمنالیمن
حتى.تاريخه1410هـمحمد.بظ.يحيى.بظ.أحمد.عجيبي1408321هـ1408هـمحمد.بظ.يحيى.الحكمي320

1411هـ1410هـمحمد.بظ.يحيى.دوم.مدخلي1414323هـ1412هـمحمد.بظ.يحيى.بهكلي322

1414هـ1412هـمحمد.بظ.يحيى.محمد.صميلي1429325هـ1415هـمحمد.بظ.يحيى.سودي324

1429هـ1415هـمروعي.بظ.حسظ.شافعي1414327هـ1409هـمرتدى.بظ.أحمد.جعبور326

1429هـ1415هـمسعود.بظ.سليمان.المالكي1429329هـ1409هـمريع.بظ.محمد.موسى.حكمي328

1429هـ1415هـمخطفى.بظ.محمد.شيخ.مشفوري1429331هـ1412هـمخطفى.بظ.علي.إبراهيم.جعر330

حتى.تاريخه1441هـالمعنى.بظ.علي.مديش.بجوي1429333هـ1415هـمطاع.بظ.محمد.عبده.حكمي332

1429هـ1415هـمفرح.بظ.مسعود.المالكي1429335هـ1415هـمفرح.بظ.جبران.المالكي334

1417هـ1415هـمنخور.بظ.جابر.المالكي1429337هـ1415هـمناور.الجهني336

1411هـ1410هـمنخور.بظ.على.صاسم.شار1414339هـ1408هـمنخور.بظ.حمود.مكرمي338

1411هـ1409هـمنخور.بظ.يحيى.محمد.عطيش1411341هـ1409هـمنخور.بظ.علي.أحمد.ذواشي340

1414هـ1412هـمهدي.بظ.علي.مسملي1429343هـ1409هـمهدي.بظ.علي.صديق.حكمي342

1415هـ1415هـمهدي.بظ.محمد.مطيع1429345هـ1409هـمهدي.بظ.محمد.أحمد.رشاد.حكمي344

1411هـ1409هـموسى.بظ.أحمد.ضامري1429347هـ1415هـموسى.بظ.أحمد.جعفري346

1429هـ1415هـموسى.بظ.حسظ.المالكي1414349هـ1412هـموسى.بظ.أحمد.هزازي348

1429هـ1415هـموسى.بظ.عيسى.شميسي1411351هـ1409هـموسى.بظ.علي.محمد.الوشيلي350

1417هـ1412هـظاجي.بظ.حسظ.أيوب1414353هـ1412هـموسى.بظ.يحيى.وشيلي352

1429هـ1403هـظاصر.بظ.أحمد.جبران.صحض1414355هـ1412هـظاصر.بظ.أحمد.جبران.حكمي354

1417هـ1415هـظاصر.بظ.محمد.خميسي357حتى.تاريخه1441هـظاصر.بظ.محمد.بظ.علي.الحازمي356

1414هـ1412هـظجيإ.بظ.محمد.رشاد.حكمي1414359هـ1412هـظبيه.بظ.عبدالرحمظ.العمودي358

1411هـ1409هـهادي.بظ.حسظ.مدخلي1414361هـ1409هـظهاري.بظ.محمد.علي.مدخلي360
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أعضاء الجمعیة العمومیة

اسم العضوم
الفترة

اسم العضوم
الفترة

الیمنالیمن
1411هـ1409هـهادي.بظ.علي.حمد.دخلي1429363هـ1412هـهادي.بظ.ذيإ.هادي362

1417هـ1417هـهادي.بظ.علي.هادي.بحاري1411365هـ1409هـهادي.بظ.علي.محمد.دغريري364

1429هـ1415هـهادي.بظ.محمد.افعجم1408367هـ1408هـهادي.بظ.محسظ.إبراهيم.مدخلي366

1429هـ1415هـهادي.بظ.محمد.ذاهر1411369هـ1409هـهادي.بظ.محمد.حمد.مدخلي368

1429هـ1415هـهيكض.بظ.عقيبي.خواجي1411371هـ1408هـهادي.بظ.هادي.جابر.مدخلي370

حتى.تاريخه1441هـياسر.بظ.محمد.عبده.الحربي373حتى.تاريخه1441هـياسر.بظ.محمد.حسظ.زمض372

1411هـ1409هـيحيى.بظ.أحمد.زكري1413375هـ1413هـيحيى.بظ.أحمد.أبو.حية374

1417هـ1415هـيحيى.بظ.أحمد.مروعي.شامي1411377هـ1409هـيحيى.بظ.أحمد.علي.عكام376

1429هـ1415هـيحيى.بظ.حسظ.المالكي1411379هـ1409هـيحيى.بظ.جبران.عيسى.معيدي378

حتى.تاريخه1441هـيحيى.بظ.حسيظ.بظ.أسعد.لشبي1414381هـ1412هـيحيى.بظ.حسظ.خواجي380

1408هـ1408هـيحيى.بظ.عبده.ذالبي.المدخلي383حتى.تاريخه1441هـيحيى.بظ.عبدا�.بظ.يحيى.حوباظي382

1429هـ1415هـيحيى.بظ.علي.زائري1417385هـ1415هـيحيى.بظ.علي.بكري384

1414هـ1409هـيحيى.بظ.علي.محمد.شعبي1414387هـ1412هـيحيى.بظ.علي.عكور386

1429هـ1412هـيحيى.بظ.محمد.أحمد.بحاري1429389هـ1415هـيحيى.بظ.غطاس.زيلعي388

1414هـ1412هـيحيى.بظ.مرعي.محمد.حوباظي1429391هـ1415هـيحيى.بظ.محمد.غبيري390

1411هـ1409هـيحيى.بظ.يحيى.حسظ.حداد1408393هـ1408هـيحيى.بظ.ظاصر.الريبي392

----1411هـ1409هـيحيى.عقربي394
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مجالس اإلدارة التي تعاقبت على إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة جازان

ــر. ــم.144711.فــي.1442/08/03هـــ،.صــادر.مــظ.مدي ــس.إدارة.بموجــإ.الخطــاب.ذي.الرص ــًا.مجل يديرهــا.حالي

مركــز.التنميــة.اقجتماعيــة.بجــازان.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.بمنطقــة.
جــازان.مــظ.1442/06/09هـــ.حتــى.1446/06/18هـــ،.هــم:

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوأ..يحيى.بظ.عبد.ا�.يحيى.حوباظي6.رئيس.المجلسد..عبدالرحمظ.بظ.عمر.بظ.أحمد.المدخلي1

عدود..إبراهيم.بظ.علي.ولي.حكمي7ظائإ.الرئيسأ..علي.بظ.محمد.محمد.مسملي2

عدود..حسظ.بظ.غالإ.حسظ.دائلة8المسآول.الماليأ..حسظ.بظ.يحيى.بظ.صاسم.بعيطي3

عدوأ..يحيى.بظ.حسيظ.أسعد.لشبي9عدود..ظاصر.بظ.محمد.بظ.علي.الحازمي4

---عدود..أحمد.بظ.عبد.الرحمظ.العاكش5

والمجلــس.الــثي.صبلــه.كان.بالخطــاب.ذي.الرصــم.330901.فــي.1441/3/20هـــ،.صــادر.مــظ.وكيــض.وزارة.المــوارد.

البشــرية.والتنميــة.اقجتماعيــة.للتنميــة.اقجتماعيــة.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.
الكريــم.بمنطقــة.جــازان.مــظ.1441/3/20هـــ.حتــى.1442/2/6هـــ،.هم:

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدود..علي.بظ.محمد.بظ.علي.عطيش5رئيس.المجلسد..عبدالرحمظ.بظ.عمر.بظ.أحمد.المدخلي1

عدوالشيخ.عبدا�.بظ.غالإ.بظ.إبراهيم.ظمازي6ظائإ.الرئيسد..ظاصر.بظ.محمد.بظ.علي.الحازمي2

عدود..أظور.بظ.محمد.بظ.عمر.مكيظ7المسآول.الماليالشيخ.حسظ.بظ.يحيى.بظ.صاسم.بعيطي.المالي.3

---عدوم..محمد.بظ.يحيى.بظ.أحمد.عجيبي4
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والمجلــس.الــثي.صبلــه.كان.بالقــرار.ذي.الرصــم.10/ق/م.فــي.1438/2/6هـــ.صــادر.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.

حتــى. مــظ.1438/2/6هـــ. الكريــم. القــرآن. تحفيــظ. لجمعيــات. افعلــى. المجلــس. رئيــس. واإلرشــاد،. والدعــوة.
وهــم: 1441/3/19هـــ،.

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوم.الحجاب.بظ.أحمد.علي.عبدالفتاح.الحازمي6.رئيس.المجلسأ.د..حسيظ.بظ.علي.بظ.الحربي.1

عدود.علي.بظ.محمد.بظ.علي.عطيش7ظائإ.الرئيسد..عبدالرحمظ.بظ.عمر.أحمد.المدخلي.2

عدوالشيخ.عبدا�.بظ.غالإ.بظ.إبراهيم.ظمازي8المسآول.الماليالشيخ.حسظ.بظ.يحيى.بظ.صاسم.بعيطي3

عدوم.أحمد.بظ.محمد.عبده.صنفثي9عدود.ظاصر.بظ.محمد.بظ.علي.الحازمي4

عدود.أظور.بظ.محمد.بظ.عمر.مكيظ10عدوم.محمد.بظ.يحيى.بظ.أحمد.عجيبي5

ــقمية. ــآون.اإلس ــر.الش ــظ.وزي ــي.1434/3/22هـــ.م ــم.35/ق/م.ف ــرار.ذي.الرص ــه.كان.بالق ــثي.صبل ــس.ال والمجل
ــم: ــى.1438/2/5هـــ،.وه ــظ.1434/3/22هـــ.حت ــوة.واإلرشــاد.م ــاف.والدع وافوص

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدود.علي.بظ.محمد.بظ.علي.عطيش6.رئيس.المجلسأ.د..حسيظ.بظ.علي.بظ.الحربي1

عدوالشيخ.محمد.بظ.ولي.عمر.مشفوري7ظائإ.الرئيسد.ظاصر.بظ.محمد.بظ.علي.الحازمي.2

عدود.زيد.بظ.علي.مهدي.مهارش8المسآول.الماليد.عبدالرحمظ.بظ.عمر.بظ.أحمد.المدخلي3

عدوم.عبدالرحمظ.بظ.محمد.علي.صالح.عبدالحق9عدوالشيخ.محمد.بظ.الحسيظ.خواجي4

---عدوالشيخ.عبدا�.بظ.غالإ.إبراهيم.ظمازي5

وألحــق.بــه.صــرار.رصــم.49/ق/م.فــي.1434/4/17هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.والدعــوة.واإلرشــاد.
بتعييــظ.الشــيخ.عبــدا�.بــظ.حاســر.علــي.الدوســري.عدــوًا.بالمجلــس.
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والمجلــس.الــثي.صبلــه.كان.بالخطــاب.ذي.الرصــم.13404.فــي.1430/6/10هـــ.مــظ.المديــر.العــام.لــقدارة.العامــة.

للجمعيــات.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.باعتمــاد.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القرآن.الكريــم.بمنطقة.
جــازان.مــظ.1430/6/10هـــ.حتــى.1434/3/21هـ،.وهم:

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدود.ظاصر.بظ.محمد.بظ.علي.الحازمي5.رئيس.المجلسد..حسيظ.بظ.علي.الحربي1

عدوالشيخ.محمد.بظ.الحسيظ.خواجي6ظائإ.الرئيسد.إبراهيم.بظ.يحيى.محمد.عطيش2

عدود.رشاد.بظ.محمد.علي.السنوسي7المسآول.الماليد.عبدالرحمظ.بظ.عمر.بظ.أحمد.المدخلي3

عدوالشيخ.خالد.بظ.أحمد.محمد.بشير.معافى8عدود.محمد.بظ.أحمد.بظ.يحيى.خدي4

والمجلــس.الــثي.صبلــه.كان.بالقــرار.ذي.الرصــم.86/ق/م.فــي.1429/11/17هـــ.صــادر.مظ.وزير.الشــآون.اإلســقمية.

ــة. ــم.بمنطق ــرآن.الكري ــظ.الق ــة.لتحفي ــة.الخيري ــس.إدارة.الجمعي ــاد.أعدــاء.مجل ــوة.واإلرشــاد.باعتم ــاف.والدع وافوص
جــازان.مــظ.1429/11/17هـــ.حتــى.1434/3/21هـــ،.وهم:

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدود.ظاصر.بظ.محمد.بظ.علي.الحازمي.5.رئيس.المجلسد.عبدالرحمظ.بظ.محمد.حمد.الشزي1

عدوالشيخ.محمد.بظ.الحسيظ.خواجي.6ظائإ.الرئيسد.إبراهيم.بظ.يحيى.محمد.عطيش2

عدود.رشاد.بظ.محمد.علي.السنوسي.7المسآول.الماليد.عبدالرحمظ.بظ.عمر.بظ.أحمد.المدخلي3

عدوالشيخ.خالد.بظ.أحمد.محمد.بشير.معافى.8عدود.محمد.بظ.أحمد.بظ.يحيى.خدي4

ــآون. ــر.الش ــظ.وزي ــادر.م ــي.1417/2/17هـــ.ص ــم.1417/1هـــ.ف ــرار.ذي.الرص ــه.كان.بالق ــثي.صبل ــس.ال والمجل

اإلســقمية.وافوصــاف.والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.
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بمنطقــة.جــازان.مــظ.1417/2/17هـــ.حتــى.1429/11/16هـــ،.وهــم:

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوالشيخ.العباس.بظ.أحمد.عبدالفتاح.الحازمي6.رئيس.المجلسالشيخ.عيسى.بظ.محمد.عيسى.شماخي1

عدوالشيخ.علي.بظ.أحمد.علوش.مدخلي7ظائإ.الرئيسالشيخ.حسظ.بظ.حمود.بشير2

عدوالشيخ.عخام.بظ.حسظ.خواجي8المسآول.الماليالشيخ.عبدا�.بظ.أحمد.مخلح.الشعبي3

عدوالشيخ.محمد.بظ.حمد.حسيظ.أبو.جبض9عدوالشيخ.محمد.بظ.حسظ.الحازمي4

---عدوالشيخ.محمد.بظ.علي.مسملي5

والمجلــس.الــثي.صبلــه.كان.منــث.تأســيس.الجمعيــة.حتــى.1417/2/16هـــ،.يزيــد.عددهــم.فــي.بعــخ.افوصــات،.
وصــد.ينقــص.العــدد،.وهــم:

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوالشيخ.زيد.بظ.محمد.هادي.مدخلي8.رئيس.المجلسالشيخ.إبراهيم.بظ.محمد.خلوفة.ذياش1

عدوالشيخ.علي.بظ.أحمد.علوش.مدخلي9ظائإ.الرئيسالشيخ.عيسى.بظ.محمد.عيسى.شماخي.2

عدوالشيخ.علي.بظ.حسظ.الحازمي10أميظ.الخندوقالشيخ.عبدا�.بظ.أحمد.مخلح.الشعبي3

عدوالشيخ.علي.بظ.شيبان.العامري11عدوالشيخ.إبراهيم.بظ.محمد.إسماعيض.فقيه4

عدوالشيخ.محمد.بظ.علي.مسملي12عدوالشيخ.حسظ.بظ.حمود.بشير5

عدوالشيخ.محمد.بظ.حسظ.الحازمي13عدوالشيخ.أحمد.بظ.يحيى.النجمي6

عدوالشيخ.هادي.بظ.محسظ.جردي.المدخلي14عدوالشيخ.العباس.بظ.أحمد.عبدالفتاح.الحازمي7

جزاهم.ا�.خيرا.على.جهودهم.واجتهادهم.في.تعليم.القرآن.الكريم.وخدمته.
وصــد.تــم.دمــب.جمعيــة.تحفيــظ.القــرآن.الكريــم.بمدينــة.جــازان.مــع.هــثه.الجمعيــة،.بمســمى:.الجمعيــة.الخيريــة.
ــان،. ــى.مــا.اصترحــه.مجلســا.إدارتهمــا،.وأصــره.جمعيتهمــا.العموميت ــاًء.عل ــك.بن لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.بجــازان،.وذل
وصــدر.بــه.صــرار.معالــي.وزيــر.المــوارد.البشــرية.والتنميــة.اقجتماعيــة.برصــم..175537.وتاريــخ.1442/09/20هـــ.
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صاحإ.السمو.الملكي.أمير.منطقة.جازان.يستقبض.أعداء.جمعية.منطقة.جازن

عدو.الجمعية.الدكتور.علي.العطيش.يترأس.لجنة.تحكيم.مسابقة.جائزة.صاحإ.السمو.الملكي.افمير.سلطان.بظ.سلمان
.لفذفال.ذوي.اإلعاصة.بدول.الخليب.العربي،.والتي.أصيمئ.في.منطقة.حائض.عام.1437هـ
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مشاركات الجمعية في المسابقات القرآنية
تشــارك.الجمعيــة.بمتســابقيظ.عــظ.المنطقــة.فــي.المســابقات.الدوليــة.والمحليــة،.ويترشــح.أعــداد.منهــم.فــي.كّض.

عــام،.ويحققــوا.بعدهــم.مراكــز.متقدمــة.فــي.تلــك.المســابقات:
أسماء الطالب الفائزین بجائزة خادم الحرمین الشریفین امللك سلمان بن عبد العزیز

لحفظ القرآن الکریم وتالوته وتفسیره للبنین والبنات
العامالمركزالفرعاسم.المتسابقمالعامالمركزالفرعاسم.المتسابقم

1438هـافولىالرابعخلود.بنئ.يحيى.محمد.مسملي14396هـالباظيالرابععبدالرحمظ.بظ.إبراهيم.موسى.شبير1

1434هـالبالثالرابععلي.بظ.محمد.أحمد.زظقوذي14397هـالباظيةالبالثخلود.بنئ.يحيى.محمد.مسملي2

1434هـالبالبةافولرصية.بنئ.علي.جبران.صميلي14388هـالبالثالبالثيوسش.بظ.يحيى.علي.بروان3

1433هـالبالثالخامسعلي.بظ.محمد.أحمد.زظقوذي14389هـالبالثالرابعجابر.بظ.محمد.جابر.مدخلي4

1427هـالبالثالرابعأظور.بظ.محمد.علي.الحازمي143810هـافولىالباظيعائشة.بنئ..موسى.أحمد.معيدي5

كما.شاركئ.الجمعية.في.مساباصات.آخرى.وأحرزت.مستويات.متقدمة،.ومنها:
مسابقة.مخر.الدولية.للقرآن.الكريم.

مسابقة.وزارة.التعليم.لحفظ.القرآن.الكريم.
مسابقة.وزارة.البيؤة.والمياه.والزراعة.

مسابقة.رئيس.الهيؤة.العامة.للرياضة.للقرآن.الكريم.المركزية.للشباب.
مسابقة.الهيؤة.العالمية.لتحفظ.القرآن.الكريم.
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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين سمو أمير منطقة الرياض يكّرم الجمعية الخيرية 
لتحفيــظ القــرآن الكريــم بمنطقــة جــازان بحضــور معالــي وزيــر الشــؤون اإلســالمية
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أسماء الطالب الفائزین يف مسابقة األمیر سلطان بن سلمان لألطفال املعاقین

العامالمركزالمستوىالفرعاسم.المتسابقمالعامالمركزالمستوىالفرعاسم.المتسابقم

1428هـالبالثالبالثافولمحمد.بظ.علي.زهير.الشهري14355هـافولافولافولالحسيظ.بظ.علي.حسيظ.الحازمي1

1427هـالباظيالبالثافولعبدالرحمظ.بظ.علي.شداد.عقيلي14346هـالبالثالباظيافولالحسيظ.بظ.علي.حسيظ.الحازمي2

1424هـافولالبالثافولعبدا�.بظ.عبداإلله.العباس.الحازمي14297هـمتقدمالباظيافولمحمد.بظ.علي.زهير.الشهري3

1420هـافولالباظيالباظيخالد.بظ.عبدا�.غريإ.أحمد14298هـمتقدمالبالثالباظيعبدا�.بظ.عبداإلله.العباس.الحازمي4

لجنة.تحكيم.المسابقة.المحلية.لفذفال.المعوصيظ

أسماء الطالب الفائزین يف مسابقة األمیر سلطان بن سلمان لألطفال املعاقین

المسابقة المحلية لألطفال المعاقين



منــث.العــام.افول.لتولــي.صاحــإ.الســمو.الملكــي.افميــر.محمــد.بــظ.ظاصــر.بــظ.عبــد.العزيــز.اإلمــارة.فــي.منطقــة.

جــازان.وافــق.ســموه.علــى.الرئاســة.الفخريــة.للجمعيــة،.وتــم.اســتحداث.مســابقة.ســموه.الســنوية،.للمنافســة.بيــظ.

ــه.ســنويًا،.وكان.أول.دعــم.تلقتــه.الجمعيــة. ــاظ.وحافظــات.القــرآن.الكريــم.فــي..المنطقــة،.ودعمهــا.ســموه.بمال حّف

ــى. ــم.توال ــام.1422هـــ،.ب ــال،.ع ــش.(500,000)ري ــدره.خمســمائة.أل ــس.ص ــم.مبل لهــثه.المســابقة.مــظ.ســموه.الكري
دعمــه.إلــى.أن.بلــس.مجموعــه.عــام.1442هـــ،.بقبــة.مقييــظ.(3,000,000).ريــال،.واســتفاد.مظ.هــثا.الدعــم:.(1211) 
حافظــًا،.و.(1629).حافظــًة،.بمــا.مجموعــه.(2840).حافظــًا.وحافظــة.مــظ.حّفــاظ.القــرآن.الكريــم.فــي.المنطقــة،.ويقــام.

لهــثه.المناســبة.حفــض.ســنوي.يحدــره.ســمو.افميــر.ويشــارك.أبنــاءه.الحّفــاظ.فرحتهــم.بإتمــام.الحفــظ..

مظ.حفض.مسابقة.صاحإ.السمو.الملكي.أمير.منطقة.جازان.الرئيس.الفخري.للجمعية

مسابقة صاحب السمو الملكي األمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز
أمير منطقة جازان السنوية، الرئيس الفخري للجمعية
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المســابقة التــي أقامتهــا الجمعيــة ألفــراد القــوات  المشــاركة فــي قوات التحالف لدعم 
( السعودية، الكويت، البحرين، اإلمارات، السودان ، اليمن ) الشرعية باليمن

•.مكان.المسابقة.:.صيادة.صوة.جازان..
•.عدد.المشاركيظ.:.سجض.في.المسابقة.(98).مشاركًا.

•.عدد.فروع.المسابقة.:.(5).فروع.وصد.شارك.في.التخفيات.النهائية:

الخامسالرابعالبالثالباظيافولالفرع

(52).متسابقًا(7).متسابقيظ(7).متسابقيظ(1).متسابق.واحد(2).متسابقيظعدد املشارك�

الجمعية.الخيرية.بمنطقة.جازن.لتحفيظ.القرآن.الكريم.تكرم.المشاركيظ.في.المسابقة.مظ.صوات.التحالش.المشتركة
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الحاصلون یلع دورات متقدمة يف التحکیم ضمن فعالیات مسابقة
امللك سلمان بن عبد العزیز لحفظ القرآن الکریم وتالوته وتفسیره للبنین والبنات

العاماإلسممالعاماإلسمم

1436هـليلى.بنئ.محمد.حسظ.أبو.ذالإ144116هـمحمد.بظ.عيسى.موسى.عبادي1

1435هـجبريض.بظ.مشبي.حاسر.معيني144117هـشرف.بنئ.عيسى.موسى.عبادي2

1435هـفاذمة.بنئ.أحمد.حسظ.سيد143918هـأحمد.بظ.داحش.موسى.ذوهري3

1435هـظهى.بنئ.حسظ.علي.حوذان143919هـأمينة.بنئ.يحيى.علي.صمان4

1434هـمحمد.بظ.جابر.محمد.الخالدي143820هـعبدا�.بظ.علي.محمد.جشدمي5

1434هـحليمة.بنئ.علي.جابر.المالكي143821هـحسيظ.بظ.أحمد.موسى.دربي6

1434هـمنيرة.بنئ.إبراهيم.عمر.أيوب143822هـزينإ.بنئ.يحيى.عبدا�.جعفري7

1433هـمحمد.بظ.الحسيظ.خواجي143823هـفاتظ.بنئ.حسيظ.علي.المعشي8

1433هـآمنة.بنئ.محمد.أبو.ذالإ.بشيري143724هـيحيى.بظ.علي.محمد.ذوهري9

1432هـياسر.بظ.محمد.عبده.الحربي143725هـشريفة.بنئ.أحمد.محمد.دهض10

1432هـإبراهيم.بظ.عبدا�.أحمد.شعبي143726هـوفاء.بنئ.أحمد.علي.سهلي11

1432هـحفخة.بنئ.عبدا�.أحمد.شعبي143727هـفاذمة.بنئ.يحيى.مفرح.عشوي12

1429هـإبراهيم.بظ.كداف.علي.عجور143628هـظاصر.بظ.محمد.ظاصر.بشيري13

1426هـعلي.بظ.محمد.علي.عطيش143629هـعخام.بظ.يحيى.عبدالباري.بريك14

---1436هـعائشة.بنئ.موسى.أحمد.معيدي15

محكمي المسابقات
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جائزة األمير محمد بن ناصر للتفوق
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الحاصلون على جائزةاألمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز 
(جائزة جازان للتفوق واإلبداع) فرع حفظ القرآن الكريم

جائزة األمیر محمد بن ناصر بن عبد العزیز (جائزة جازان للتفوق واإلبداع) فرع حفظ القرآن الکریم

املستوىاسم الفائزةماملستوىاسم الفائزمالعام

1424هـ

افولعزية.بنئ.محمد.افشقر1افولمحمد.بظ.عبمان.حسظ.سيد1

الباظيمريم.بنئ.هادي.حكمي2الباظيحسظ.بظ.محمد.جعفري2

البالثعق.ا�.بنئ.حمد.عقمي3الباظيأحمد.بظ.عبمان.حسظ.سيد3

الرابعباسمة.بنئ.فيخض.شرواظي4البالثعبد.الوهاب.بظ.عبده.عقيلي4

---الرابعإبراهيم.بظ.يحيى.مشني.سويدي5

1425هـ

افولعائشة.بنئ.محمد.علي.شعبي1افولحسظ.بظ.محمد.حسظ.علي.ذوهري1

الباظيسماح.بنئ.يعقوب.إبراهيم.آل.إبراهيم2افولعلي.بظ.محمد.حسظ.أبو.ذالإ2

البالثعبير.بنئ.حسظ.حامد.يحيى3الباظيحسظ.بظ.محمد.حسظ.حسظ.ذوهري3

البالثصالحة.بنئ.علي.شوعي.خمب4الباظيزاهد.بظ.أحمد.هادي.جعفري4

الرابعظدي.بنئ..يحيى.أحمد.القاسم5البالثإبراهيم.بظ.يحيى.مشني.سويدي5

الرابعاظتخار.بنئ.عبدا�.حسظ.ذالبي6البالثأظور.بظ.محمد.علي.الحازمي6

---الرابعإبراهيم.بظ.أحمد.محمد.ذوهري7

---الرابععبدالمحسظ.بظ.ظاصر.أحمد.الحازمي8

1426هـ/1427هـ

افولهدى.بنئ.محمد.مقبول.حكمي1افولحسظ.بظ.محمد.حسظ.حسظ.ذوهري1

الباظيظورة.بنئ.محمد.إسماعيض.كديش2الباظيإبراهيم.بظ..يحيى.مشني.سويدي2

البالثوداد.بنئ.علي.عبدالقادر.عقصي3البالثسلمان.بظ.أحمد.هادي.جعفري3

الرابعهند.بنئ.علي.أحمد.الحازمي4الرابعحسظ.بظ.أحمد.هادي.جعفري4
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جائزة األمیر محمد بن ناصر بن عبد العزیز (جائزة جازان للتفوق واإلبداع) فرع حفظ القرآن الکریم

املستوىاسم الفائزةماملستوىاسم الفائزمالعام

1427هـ/1428هـ

افولىظهى.بنئ.حسظ.علي.حوذان1افولياسر.بظ.محمد.علي.سهلي1

الباظيآمنة.بنئ.موسى.علي.ذوهري2الباظيعلي.بظ.أحمد.هادي.جعفري2

البالثأحقم.بنئ.محمد.محمد.مدخلي3البالثيحيى.بظ.علي.علي.ذوهري3

الرابعخديجة.بنئ.أحمد.جابر.الفيفي4الرابععبدالعزيز.بظ.محمد.محمد.حكمي4

1429هـ/1430هـ

افولىخديجة.بنئ.هادي.مفرح.عشوي1افولزاهد.بظ.أحمد.هادي.جعفري1

الباظيمريم.بنئ.محمد.حسظ.عماري2الباظييحيى.بظ.مشعي.وافي.مقري2

البالثمريم.بنئ.دغشر.محمد.ذوهري3البالثعلي.بظ.محمد.عبده.ذوهري3

الرابعفاذمة.بنئ.عبدا�.علي.معشي4الرابععلي.بظ.حسيظ.هادي.البيشي4

1430هـ/1431هـ

افولىسامية.بنئ.يحيى.أحمد.كريري1افولبندر.بظ.محمد.حسظ.ذوهري1

الباظيريم.بنئ.هادي.حسيظ.حملي2الباظيصالح.بظ.عيسى.منخور.عجيلي2

البالثصالحة.بنئ.علي.إدريس.مطري3البالثموسى.بظ.جنيد.عقيض.أبو.عيشه3

الرابعسميحة.بنئ.عبدا�.محمد.عشوي4الرابعحسظ.بظ.أحمد.هادي..جعفري4

افولىرصية.بنئ.علي.جبران.صميلي1افولمخعإ.بظ.محمد.حسظ.فقيهي14311هـ/1432هـ

افولىعائشة.بنئ.موسى.أحمد.معيدي1افولعبدا�.بظ.أحمد.عطيش.ذوهري14331هـ/1434هـ

افولىسالمة.بنئ.علي.بخيلي1افولصاسم.بظ.يحيى.شاجري14351هـ/1436هـ

--افولإبراهيم.بظ.محمد.إبراهيم.صعابي14371هـ

--افولعبدالرحمظ.بظ.إبراهيم.شبير14381هـ

افولىشرف.بنئ.حسظ.مكتلي1افولجابر.بظ.محمد.جابر.مدخلي14391هـ
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الفائزون والفائزات بالجائزة

الحاصلون یلع الجائزة حسب املستوى
المجموعالرابعالبالثالباظيافولالمستوى

(35).فائزا13877عدد.الفائزيظ

(30).فائزة10677عدد.الفائزات

(65).فائزا.وفائزة23141414المجموع



 تكريم الحفاظ وتدشين هوية الجمعية
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تكريم الحّفاظ
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تكريم الحّفاظ
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الجمعيةبيشالدربصامطةاألحدصبياأبو عريشضمدالداير وادي جازانهروبالعيدابيفيفافرسانمدينة جازانالعارضةالحقوالشقيقالريثالعاليةالطوال

الحافظات

الحفاظ 161 39 70

70

111 306 284 65 78 16 14 19 5 0 262 41 15 29 3 13 4

437 84 376 397 410 428 249 102 81 16 34 14 1 533 63 25 34 3 28 اإلجمالي8

276 45 306 286 104 144 184 24 65 2 15 9 1 271 22 10 5 0 15 4
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الجمعيةبيشالدربصامطةاألحدصبياأبو عريشضمدالداير وادي جازانهروبالعيدابيفيفافرسانمدينة جازانالعارضةالحقوالشقيقالريثالعاليةالطوال

الحافظات

الحفاظ 161 39 70

70

111 306 284 65 78 16 14 19 5 0 262 41 15 29 3 13 4

437 84 376 397 410 428 249 102 81 16 34 14 1 533 63 25 34 3 28 اإلجمالي8

276 45 306 286 104 144 184 24 65 2 15 9 1 271 22 10 5 0 15 4
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تقرير الف�ة من ١٣٨٥-١٤٤١هـ(٦٦) تقرير الف�ة من ١٣٨٥-١٤٤١هـ(٦٦)



(٦٧) (٦٧)تقرير الف�ة من ١٣٨٥-١٤٤١هـ تقرير الف�ة من ١٣٨٥-١٤٤١هـ
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الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بيش
تأسســئ.فــي.1424/10/01هـــ.وســجلئ.لــدى.وزارة.الشــآون.اإلســقمية.والدعــوة.واإلرشــاد.برصــم.(1/10) 
ــة.برصــم.(3243).وتاريــخ. ــة.اقجتماعي ــدى.وزارة.المــوارد.البشــرية.والتنمي وتاريــخ.1424/11/01هـــ،.بــم.ســجلئ.ل

1441/04/22هـــ

أعضاء الجمعية العمومية بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ببيش
أعضاء الجمعیة العمومیة

اسم العضوماسم العضوم
علي.إبراهيم.علي.بحري20إبراهيم.بظ.جبريض.يحيى.حكمي1
علي.مطاعظ.علي.جلي21إبراهيم.بظ.ضيش.ا�.حسظ.مريع2
غاظم.جبريض.يحيى.حكمي22إبراهيم.بظ.غرامة.علي.فقيه3
فهد.أحمد.علي.جلي23إبراهيم.بظ.محمد.يحيى.عكيري4
صاسم.عبد.ا�.أخمد.أبو.عامرية24إبراهيم.بظ.ظاصر.إبراهيم.عكيري5
محسظ.عبده.حسظ.عداوي25إبراهيم.بظ.يحيى.حسظ.مريع6
محسظ.يحيى.حسظ.مريع26أحمد.بظ.إبراهيم.أحمد.أبو.دقق7
محمد.إبراهيم.يحيى.حكمي27أحمد.بظ.جبريض.يحيى.حكمي8
محمد.أحمد.حمود.مشلوي28أحمد.بظ.محمد.عجيمان.عكيري9
محمد.شامي.مطاعظ.شيبه29جبريض.إبراهيم.محمد.افعجم10
محمد.علي.عيسى.مجيري30حسظ.إبراهيم.محمد.محرق11
محمد.عيسى.موسى.عبادي31حسظ.جابر.حسظ.عكفي12
مناجي.جنيد.مطاعظ.عقيض32حسظ.محمد.عجيمان.عكيري13
منخور.حسظ.علي.مشيدي33حسظ.يحيى.علي.افعجم14
منخور.علي.إبراهيم.أبو.هادبي34حسظ.حسظ.محمد.أبوعيشة15
منخور.علي.أحمد.ذواشي35خالد.عبد.العزيز.عيسى.عارضي16
موسى.منخور.فتحي.عطيه36سالم.أحمد.يحيى.مطاعظ17
يحيى.حسيظ.عيسى.أبو.علوان37عبد.العزيز.موسى.علي.وشيلي18
--عبد.ا�.أحمد.علي.مشقي19
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مجالس اإلدارة التي تعاقبت على إدارتها

.يديرهــا.حاليــًا.مجلــس.صــادر.بالخطــاب.ذي.الرصــم.330901.فــي.1441/07/09هـــ.مــظ.وكيــض.وزارة.المــوارد.
البشــرية.والتنميــة.اقجتماعيــة.للتنميــة.اقجتماعيــة.حتــى.1443/10/24هـــ،.وهــم:

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوعبدا�.بظ.أحمد.بظ.علي.مشقي6.رئيس.المجلسمحمد.بظ.عيسى.بظ.موسى.عبادي.فقيه1

عدوحسظ.بظ.إبراهيم.بظ.محمد.محرق7ظائإ.الرئيسفهد.بظ.أحمد.بظ.علي.جلي.2

عدوحسظ.بظ.محمد.بظ.عجيمان.عكيري8المسآول.الماليعبدالعزيز.بظ.موسى.بظ.علي.وشيلي.3

عدومنخور.بظ.حسظ.بظ.علي.مشيدي9عدوأحمد.بظ.جبريض.بظ.يحيى.حكمي4

عدوسالم.بظ.أحمد.بظ.يحيى.مطاعظ10عدوجبريض.بظ.إبراهيم.بظ.محمد.افعجم5

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بقــرار.رصــم.152/ق/م.فــي.1439/10/24هـــ.مــظ.وزير.الشــآون.اإلســقمية.والدعوة.
واإلرشــاد.مــظ.1439/10/24هـــ.لمــدة.أربع.ســنوات،.وهم:

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوعبدا�.بظ.أحمد.بظ.علي.مشقي6.رئيس.المجلسمحمد.بظ.عيسى.بظ.موسى.عبادي.فقيه.1

عدوحسظ.بظ.إبراهيم.بظ.محمد.محرق7ظائإ.الرئيسفهد.بظ.أحمد.بظ.علي.جلي.2

عدوحسظ.بظ.محمد.بظ.عجيمان.عكيري.8المسآول.الماليعبدالعز.يز.بظ.موسى.بظ.علي.وشيلي3

عدومنخور.بظ.حسظ.بظ.علي.مشيدي.9عدوأحمد.بظ.جبريض.بظ.يحيى.حكمي4

عدوسالم.بظ.أحمد.بظ.يحيى.مطاعظ.10عدوجبريض.بظ.إبراهيم.بظ.محمد.افعجم5
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والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.1/ق/م.فــي.1435/1/2هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.فــرع.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.محافظــة.بيــش.
مــظ.1435/1/2هـــ.حتــى.1439/10/23هـــ،.وهم:

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوجبريض.بظ.إبراهيم.بظ.محمد.افعجم6.رئيس.المجلسمحــــمد.بظ.شــــــامي.شــيــبه1

عدومحمد.بظ.عيسى.موسى.عبادي.فقيه7ظائإ.الرئيسإبراهيم.بظ.محمد.يحيى.عكيري..2

عدوحمود.بظ.عبده.حسظ.عداوي8المسآول.الماليموسى.بظ.منخور.فتحي.عطية.3

عدوجنيد.بظ.عيسى.ظاصر.عكيري9عدوأحمد.بظ.محمد.عجيمان.غبيش.عكيري4

عدوفهــــــــد.بظ.أحمد.علي.جلي10عدوأحمد.بظ.جبريض.يحيى.حكمي5

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.50/ق/م.فــي.1429/7/13هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.فــرع.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.محافظــة.بيــش.
مــظ.1429/7/13هـــ.حتــى.1435/1/1هـ،.وهم:

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوخالد.بظ.عبدالرحمظ.إبراهيم.الموسى5.رئيس.المجلسمحــــمد.بظ.شــــــامي.شــيــبه1

عدوإبراهيم.بظ.ضيش.ا�.حسظ.مريع6ظائإ.الرئيسإبراهيم.بظ.محمد.يحيى.عكيري..2

عدوأحمد.بظ.جبريض.يحيى.حكمي7المسآول.الماليموسى.بظ.منخور.فتحي.عطية.3

--عدوأحمد.بظ.محمد.عجيمان.غبيش.عكيري4

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.4/ق/م.فــي.1422/1/29هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.فــرع.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.محافظــة.بيــش.
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مــظ.1422/1/29هـــ.حتــى.1429/7/12هـ،.وهم:
صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوإبراهيم.بظ.ضيش.ا�.حسظ.مريع5.رئيس.المجلسمحــــمد.بظ.شــــــامي.شــيــبه1

عدوصاسم.بظ.عبدا�.أبـــــــو.عامرية6ظائإ.الرئيسجبريـــــــــض.بظ.يحى.حكمـــــــي2

عدوأحمــــــد.بظ.إبراهيـــــــم.أبو.دقق7المسآول.الماليموسى.بظ.منخور.فتحي.عطية.3

---عدوأحمد.بظ.محمد.عجيمان.غبيش.عكيري4

حّفاظ القرآن الكريم بجمعية محافظة بيش
بیانات الحافظمبیانات الحافظم

ـــظ:.1441هــــ،.1 ـــام.الحف ـــعودي،.ع ـــية:.س ـــم..الجنس ـــد.افعج ـــد.محم ـــظ.أحم ـــد.ب محم
محمـــد.بـــظ.إســـماعيض.محمـــود.عمـــر..الجنســـية:.ســـوداظي،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.2بجامـــع.اليحيـــا.ببيـــش.

ـــش. ـــا.ببي ـــع.اليحي بجام

إبتســـام.بنـــئ.محجـــوب.إبراهيـــم.باحـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.3
ـــعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.٤ومعلمتهـــا:.ليلـــى.المـــش. ـــرن..الجنســـية:.س إصبـــال.بنـــئ.هنـــدي.أحمـــد.مق

ومعلمتهـــا:.شـــامية.بابـــئ.

آمنـــة.بنـــئ.علـــي.حســـظ.عطيـــة..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.5
ــئ. ــامية.بابـ ــا:.شـ أماظـــي.بنـــئ.علـــي.موســـى.هتـــان..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.6ومعلمتهـ

ومعلمتهـــا:.زرعـــة.مليحـــي.

ـــظ:.1441هــــ،.7 ـــام.الحف ـــو.شـــقاره..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــر.أب ـــي.عم ـــئ.عل ـــة.بن آمن
ـــي. ـــة.مليح ـــا:.زرع بدريـــة.بنـــئ.عطيـــة.محســـظ.جعفـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.8ومعلمته

ومعلمتهـــا:.زرعـــة.مليحـــي.

ـــظ:.1441هــــ،.9 ـــام.الحف ـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــم.عات ـــد.إبراهي ـــئ.محم ـــان.بن حن
ـــش. ـــى.الم ـــا:.ليل ـــظ:.1441هــــ،.10ومعلمته ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــول..الجنس ـــد.البهل ـــي.محم ـــئ.عل ـــان.بن حن

ـــي. ـــة.مليح ـــا:.زرع ومعلمته

ريســـة.بنـــئ.أحمـــد.علـــي.دقك.الخائـــم..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.11
زرعـــة.بنـــئ.مكـــي.جابـــر.عطافـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.12ومعلمتهـــا:.شـــامية.بابـــئ.

ومعلمتهـــا:.ليلـــى.المـــش.

ـــر.عطافـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.13 ـــم.جاب ـــئ.إبراهي زهـــراء.بن
ـــئ. ـــامية.باب ـــا:.ش زينـــإ.بنـــئ.مكـــي.جابـــر.عطافـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.14ومعلمته

ومعلمتهـــا:.شـــامية.بابـــئ.

ـــى.محمـــد.مهـــارش..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.15 ـــئ.يحي ـــإ.بن زين
ـــئ. ـــامية.باب ـــا:.ش ـــظ:.1441هــــ،.16ومعلمته ـــام.الحف ـــد.حســـظ.افســـود..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــئ.محم ســـارة.بن

ـــئ. ـــامية.باب ـــا:.ش ومعلمته

ـــظ:.1441هــــ،.17 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــض..الجنس ـــث.جمي ـــادي.بلشي ـــئ.ه ـــحر.بن س
ـــظ:.1441هــــ،.18ومعلمتهـــا:.ليلـــى.المـــش. ـــام.الحف ـــودي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــد.عت ـــى.محم ـــئ.يحي ـــنية.بن س

ـــش. ـــى.الم ـــا:.ليل ومعلمته
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شـــريفة.بنـــئ.عبـــدا�.إبراهيـــم.أبـــو.جميلـــة..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.19
ـــي. ـــة.مليح ـــا:.زرع ـــظ:.1441هــــ،.144120هــــ،.ومعلمته ـــام.الحف ـــودي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــد.عت ـــي.محم ـــئ.عل شـــريفة.بن

ـــي. ـــة.مليح ـــا:.زرع ومعلمته

ـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.21 ـــاش.محـــرق..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــر.عي ـــئ.صخي شـــريفة.بن
ـــش. ـــى.الم ـــا:.ليل شـــفاء.بنـــئ.علـــي.حاتـــم.أحمـــد..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.ومعلمتهـــا:.22ومعلمته

ليلـــى.المـــش.

ـــظ:.1441هــــ،.23 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــإ..الجنس ـــد.دري ـــإ.أحم ـــئ.غري ـــقراء.بن ش
شـــمعة.بنـــئ.أحمـــد.علـــي.فقيـــه..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.ومعلمتها:.24ومعلمتهـــا:.شـــامية.بابـــئ.

ليلـــى.المـــش.

ـــظ:.1441هــــ،.25 ـــام.الحف ـــان..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــد.هيج ـــد.أحم ـــئ.محم شـــمعة.بن
ـــئ. ـــامية.باب ـــا:.ش الشـــيماء.بنـــئ.ابراهيـــم.محمـــد.هيجـــان..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.26ومعلمته

ومعلمتهـــا:.زرعـــة.مليحـــي.

ـــي.محمـــد.آل.شـــبير..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.27 ـــئ.عل صالحـــة.بن
ـــى.المـــش. ـــا:.ليل صالحـــة.بنـــئ.الحســـظ.محمـــد.ظهـــاري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.28ومعلمته

ـــى.المـــش. ومعلمتهـــا:.ليل

ـــظ:.1441هــــ،.29 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــدي..الجنس ـــد.مش ـــي.محم ـــئ.عل ـــة.بن صالح
ـــظ:.1441هــــ،.30ومعلمتهـــا:.شـــامية.بابـــئ. ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــح..الجنس ـــظ.افب ـــد.حس ـــئ.أحم ـــة.بن عائش

ومعلمتهـــا:.شـــامية.بابـــئ.

عائشـــة.بنـــئ.جبـــران.يحيـــى.الشـــريش..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.31
عائشـــة.بنـــئ.علـــي.حســـيظ.دقك..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.32ومعلمتهـــا:.زرعـــة.مليحـــي.

ومعلمتهـــا:.ليلـــى.المـــش.

عائشـــة.بنـــئ.علـــي.محمـــد.خليـــض..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.33
عائشـــة.بنـــئ.عيســـى.أحمـــد.أبـــو.حيـــه..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.34ومعلمتهـــا:.ليلـــى.المـــش.

ومعلمتهـــا:.شـــامية.بابـــئ.

عبيـــر.بنـــئ.علـــي.أحمـــد.حســـظ.بكماظـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.35
ـــظ:.1441هــــ،.36ومعلمتهـــا:.زرعـــة.مليحـــي.. ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــان..الجنس ـــى.هت ـــى.موس ـــئ.يحي ـــة.بن عقيل

ومعلمتهـــا:.ليلـــى.المـــش..

فاذمـــة.بنـــئ.محمـــد.محســـظ.مجيـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.37
ـــظ:.1441هــــ،.38ومعلمتهـــا:.شـــامية.بابـــئ. ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــرب..الجنس ـــد.ج ـــظ.أحم ـــئ.حس ـــة.بن فاذم

ومعلمتهـــا:.شـــامية.بابـــئ.

ـــظ:.1441هــــ،.39 ـــام.الحف ـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــد.بح ـــئ.محســـظ.أحم ـــة.بن فوزي
ـــش.. ـــى.الم ـــا:.ليل صنعـــة.بنـــئ.عيســـى.إبراهيـــم.مقـــدام..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.40ومعلمته

ـــى.المـــش. ـــا:.ليل ومعلمته

ـــم.محمـــد.هيجـــان..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.41 ـــئ.إبراهي ـــى.بن ليل
ـــئ. ـــامية.باب ـــا:.ش ليلـــى.بنـــئ.علـــي.أحمـــد.حقـــوي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.42ومعلمته

ــئ.. ــامية.بابـ ــا:.شـ ومعلمتهـ

ليلـــى.بنـــئ.علـــي.بابـــئ.صبـــول..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.ومعلمتهـــا:.43
ـــظ:.1441هــــ،.44ليلـــى.المـــش.. ـــام.الحف ـــد.ســـبعي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــئ.حســـيظ.محم ـــم.بن مري

ـــي. ـــة.مليح ـــا:.زرع ومعلمته

مريـــم.بنـــئ.محســـظ.حســـظ.شـــويش..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.45
ـــى.المـــش. ـــا:.ليل مريـــم.بنـــئ.مشـــهور.صديـــق.عنقـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.46ومعلمته

ـــة.مليحـــي.. ومعلمتهـــا:.زرع

ـــظ:.1441هــــ،.47 ـــام.الحف ـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــى.القب ـــى.مخطف ـــئ.يحي ـــة.بن ظال
ـــي.. ـــة.مليح ـــا:.زرع صفيـــة.بنـــئ.محمـــد.عيســـى.خشـــوري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.48ومعلمته

ومعلمتهـــا:.زرعـــة.مليحـــي.

ـــام.الحفظ:1441هــــ،.49 ـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــد.عيســـى.حكم ـــئ.محم ـــدان.بن وج
ـــي. ـــة.مليح ـــا:.زرع وقء.بنـــئ.علـــي.محمـــد.هيجـــان..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.50ومعلمته

ــئ.. ــامية.بابـ ــا:.شـ ومعلمتهـ

أحمـــد.بـــظ.ســـعد.الديـــظ.عبـــد.اللطيـــش.القخخـــي..الجنســـية:.مخـــري،.عـــام.الحفـــظ:.51
داوود.بـظ.عبـد.ا�.إبراهيـم.بحري..الجنسـية:.سـعودي،.عام.الحفـظ:.1439هـ،.ومدة.143952هــــ،.ومـــدة.الحفـــظ:.ســـنتان،.بمســـجد:.الراجحـــي.ببيـــش.

الحفـظ:.أربـع.سـنوات،.ومعلمه:.ظاصـر.عجيمان،.بمسـجد:.اليحيا.
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عاصـم.بـظ.علـي.حمـود.مهدلـي..الجنسـية:.سـعودي،.عـام.الحفـظ:.1439هــ،.ومـدة.53
عبـد.الباسـط.بـظ.عبد.الحميد.أحمد.إسـحاق..الجنسـية:.يمني،.عام.الحفـظ:.1439هـ،.54الحفـظ:.أربـع.سـنوات،.ومعلمـه:.إسـماعيض.خـان،.بمسـجد:.مجمـع.الشـيخ.جبريـض..

ومـدة.الحفـظ:.أربع.سـنوات،.ومعلمه:.ظاصـر.عجيمان.عكيري،.بمسـجد:.اليحيا..

عبـد.الرحمـظ.بـظ.سـمير.بوذالـإ..الجنسـية:.مخـري،.عـام.الحفـظ:.1439هــ،.ومدة.55
علـي.بـظ.محمـد.مقبـول.مداوي..الجنسـية:.سـعودي،.عـام.الحفـظ:.1439هــ،.ومدة.56الحفـظ:.أربـع.سـنوات،.ومعلمـه:.ظاصـر.عجيمـان.عكيـري،.بمسـجد:.اليحيـا..

الحفـظ:.سـنتان،.ومعلمـه:.الحيـدري،.بمسـجد:.المطعـظ..

يحيـى.بـظ.حمـد.حمـود.مهدلـي..الجنسـية:.سـعودي،.عـام.الحفـظ:.1439هــ،.ومـدة.57
أسماء.بنئ.عبد.الحميد.دوله.عبد.العظيم..الجنسية:.مخرية،.عام.الحفظ:.1439هـ.58الحفـظ:.أربـع.سـنوات،.ومعلمـه:.إسـماعيض.خـان،.بمسـجد:.الشـيخ.جبريـض..

سحر.بنئ.أحمد.حمود.صديق..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1439هـ.60ليلى.بنئ.حسظ.محرق.صيسي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1439هـ.59

إصقح.بنئ.ظجيإ.محمد.المليكي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1439هـ.62ظورة.بنئ.حسيظ.قحق.دقك..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1439هـ.61

آمنة.بنئ.إبراهيم.أحمد.شويع..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1439هـ.64عليه.بنئ.إبراهيم.أحمد.شويع..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1439هـ.63

أحمـد.بـظ.علـي.محمد.موسـى.صطبي..الجنسـية:.يمني،.عـام.الحفـظ:.1438هـ،.ومدة.65
حسـظ.بـظ.محمـد.أحمـد.دغبـوس..الجنسـية:.سـعودي،.عام.الحفـظ.1438هــ،.ومدة.66الحفـظ:.أربـع.سـنوات،.ومعلمه:.أحمد.الحيدري،.بمسـجد:.موسـى.ظهاري.

الحفـظ:.أربـع.سـنوات،.ومعلمـه:.علـي.إبراهيـم.بحـري،.بمسـجد:.اليحيـا..

معـاذ.بـظ.محمـد.إبراهيـم.جعفـري..الجنسـية:.سـعودي،.عـام.الحفظ.1438هــ،.ومدة.67
مفيد.بظ.عبمان.حامد..الجنسية:.سوداظي،.عام.الحفظ:.1438هـ،.ومدة.الحفظ:.أربع.68الحفـظ:.أربـع.سـنوات،.ومعلمـه:.علـي.إبراهيـم.بحـري،.بمسـجد:.اليحيا..

سـنوات،.ومعلمه:.ظاصر.عجيمان،.بمسجد:.اليحيا..

موسـى.بـظ.محمـد.علي.أبكر..الجنسـية:.يمني،.عـام.الحفظ:.1438هــ،.ومدة.الحفظ:.69
عبد.الرحمظ.بظ.عبدا�.إبراهيم.بحري..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1438هـ.70أربع.سـنوات،.ومعلمه:.الحسـظ.غمدان،.بمسـجد:.الفاروق..

عبـد.ا�.بظ.الحسـظ.غمدان.جلي..الجنسـية:.سـعودي،.عام.الحفـظ:.1438هـ،.ومدة.72حسظ.بظ.قحق.حسظ.دقك..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1438هـ.71
الحفـظ:.أربـع.سـنوات،.ومعلمه:.علـي.إبراهيم.بحري،.بمسـجد:.اليحيا.

إبتســـام.بنـــئ.أحمـــد.أحمـــد.عاتـــي..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1438/1436هــــ،.73
أحـــقم.بنـــئ.علـــي.عيســـى.فقيـــه..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.74ومعلمتهـــا:.فاذمـــة.هتـــان.

ومعلمتهـــا:.فوزيـــة.مرعـــي..

أمـــض.بنـــئ.صاســـم.أحمـــد.محمـــد..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.75
ــا:.ليلـــى.المـــش.. أميـــرة.بنـــئ.عبـــدا�.حســـظ.مســـاوى..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.76ومعلمتهـ

ومعلمتهـــا:.فوزيـــة.مرعـــي..

إيمـــان.بنـــئ.عبـــد.ا�.عمـــر.الجـــرو..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.77
ــى.المـــش.. ــا:.ليلـ بدريـــة.بنـــئ.محمـــد.صالـــح.عاتـــي..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.78ومعلمتهـ

ــان. ــة.هتـ ــا:.فاذمـ ومعلمتهـ

ـــان..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ.1438هــــ،.79 بدريـــة.بنـــئ.مهدلـــي.محمـــد.وهب
ـــة.مرعـــي.. بيشـــية.بنـــئ.علـــي.محمـــد.صشيـــر..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.80ومعلمتهـــا:.فوزي

ــة.مرعـــي.. ــا:.فوزيـ ومعلمتهـ

جمعـــة.بنـــئ.محمـــد.يحـــي.ظهـــاري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ.1438هــــ،.81
حاجـــة.بنـــئ.أحمـــد.بابـــئ.عـــكاد..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.ومعلمتها:.82ومعلمتهـــا:.فوزيـــة.مرعـــي..

ـــة.مرعي.. فوزي

ـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.83 ـــه..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــدا�.فقي ـــئ.حســـظ.عب حســـينة.بن
ـــان.. ـــة.هت ـــا:.فاذم ـــظ:.1438هــــ،.84ومعلمته ـــام.الحف ـــي.حســـظ.بوشـــاظي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــئ.عل ـــة.بن حليم

ـــي.. ـــة.مرع ـــا:.فوزي ومعلمته

خالـــدة.بنـــئ.علـــي.مقبـــول.الخـــواري..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.85
خريفـــة.بنـــئ.محمـــد.جليـــض.افعجـــم..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.86ومعلمتهـــا:.فاذمـــة.هتـــان..

ومعلمتهـــا:.فاذمـــة.هتـــان..
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ـــظ:.1438هــــ،.87 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــوي..الجنس ـــد.حق ـــي.أحم ـــئ.يحي ـــة.بن رابع
روان.بنـــئ.محمـــد.عمـــر.أبـــو.راســـيظ..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.88ومعلمتهـــا:.فاذمـــة.هتـــان..

ـــش.. ـــى.الم ـــا:.ليل ومعلمته

زرعـــة.بنـــئ.عيســـى.يحيـــى.البنـــاء..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.89
زرعـــة.بنـــئ.فتـــح.الديـــظ.إبراهيـــم.محـــرق..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1438هـ،.90ومعلمتهـــا:.فوزيـــة.مرعـــي..

ومعلمتهـــا:.ليلـــى.المـــش.

ـــظ:.1438هــــ،.91 ـــام.الحف ـــى.دغاســـي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــئ.حســـظ.يحي زهـــراء.بن
ـــش. ـــى.الم ـــا:.ليل ـــظ:.1438هــــ،.92ومعلمته ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــوي..الجنس ـــد.الحق ـــر.محم ـــئ.جاب ـــحر.بن س

ومعلمتهـــا:.ليلـــى.المـــش..

ـــة..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.93 ـــو.آمن ـــي.أب ـــى.عل ـــئ.يحي ســـلوى.بن
ـــة.مرعـــي.. ـــم.شـــامي.شـــيبة،.الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.94ومعلمتهـــا:.فوزي ـــئ.إبراهي ســـمية.بن

ـــان. ومعلمتهـــا:.فاذمـــة.هت

ســـميرة.بنـــئ.محمـــد.صالـــح.عاتـــي..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.95
ــا:.ليلـــى.المـــش. ـــظ:.1438هــــ،.96ومعلمتهـ ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــي..الجنس ـــد.صيباظ ـــي.أحم ـــئ.عل ـــرف.بن ش

ـــي.. ـــة.مرع ـــا:.فوزي ومعلمته

شـــريفة.بنـــئ.جمعـــان.محمـــد.حقـــوي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.97
ـــى.المـــش. ـــا:.ليل صالحـــة.بنـــئ.مســـعود.موســـى.الحقـــوي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.98ومعلمته

ومعلمتهـــا:.ليلـــى.المـــش.

ـــظ:.1438هــــ،.99 ـــام.الحف ـــاوي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــي.ملح ـــده.عل ـــئ.عب ـــة.بن صالح
ـــان.. ـــة.هت ـــا:.فاذم عايـــدة.بنـــئ.محمـــود.اســـماعيض..الجنســـية:.ســـوداظية،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.100ومعلمته

ومعلمتهـــا:.فاذمـــة.هتـــان..

ــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.101 ــة،.عـ ــية:.يمنيـ عائشـــة.بنـــئ.أحمـــد.بابـــئ.عـــكاد..الجنسـ
ــان.. ــة.هتـ ــا:.فاذمـ عائشـــة.بنـــئ.محمـــد.إبراهيـــم.شـــيبة..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.102ومعلمتهـ

ومعلمتهـــا:.فوزيـــة.مرعـــي.

ـــظ:.1438هــــ،.103 ـــام.الحف ـــارس..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــي.ف ـــى.فتح ـــئ.يحي ـــقا�.بن ع
ـــش. ـــى.الم ـــظ:.1438هــــ،.104ومعلمتهـــا:.ليل ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــوي..الجنس ـــد.حق ـــر.محم ـــئ.جاب ـــة.بن فاذم

ـــي.. ـــة.مرع ـــا:.فوزي ومعلمته

ـــه..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.105 ـــد.ا�.فقي فاذمـــة.بنـــئ.حســـظ.عب
ـــش.. ـــى.الم ـــا:.ليل فاذمـــة.بنـــئ.عبـــده.مطاعـــظ.الربحـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.106ومعلمته

ومعلمتهـــا:.فوزيـــة.مرعـــي..

فاذمـــة.بنـــئ.علـــي.ســـعيد.الخـــوري..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.107
فاذمـــة.بنـــئ.محمـــد.إبراهيـــم.العاتـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.108ومعلمتهـــا:.فاذمـــة.هتـــان.

ومعلمتهـــا:.ليلـــى.المـــش..

فوذـــة.بنـــئ.حمـــد.أحمـــد.حقـــوي..تاريـــخ.الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.109
مخبـــاح.بنـــئ.جعـــري.إبراهيـــم.صـــوادي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.110ومعلمتهـــا:.ليلـــى.المـــش..

ومعلمتهـــا:.ليلـــى.المـــش.

منـــى.بنـــئ.أحمـــد.كداف.ســـهض..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.ومعلمتها:.111
ـــة.هتان.. ـــاء.بنـــئ.عيســـى.بحيـــص.الســـبعي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.112فاذم هن

ومعلمتهـــا:.فوزيـــة.مرعـــي..

ـــظ:.1438هــــ،.113 ـــام.الحف ـــواز..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــئ.عيســـى.حســـيظ.ح ـــة.بن ملهي
ـــي. ـــة.مرع ـــا:.فوزي ـــظ:.1438هــــ،.114ومعلمته ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــي..الجنس ـــدا�.برع ـــي.عب ـــئ.مدظ ـــوره.بن ظ

ومعلمتهـــا:.ليلـــى.المـــش.

فاذمـــة.بنـــئ.محمـــد.إبراهيـــم.عبـــادي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.115
ـــظ:.1438هــــ،.116ومعلمتهـــا:.فاذمـــة.هتـــان.. ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــوي..الجنس ـــر.حق ـــد.جاب ـــئ.محم ـــة.بن فاذم

ـــان. ـــة.هت ـــا:.فاذم ومعلمته

صمريـــة.بنـــئ.إبراهيـــم.موســـى.عـــزران..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.117
ليلـــى.بنـــئ.علـــي.محمـــد.جعفـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.118ومعلمتهـــا:.فاذمـــة.هتـــان..

ومعلمتهـــا:.فوزيـــة.مرعـــي.

ـــظ:.1438هــــ،.119 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــي..الجنس ـــى.ذالب ـــد.يحي ـــئ.محم ـــى.بن ليل
ـــظ:.1438هــــ،.120ومعلمتهـــا:.فاذمـــة.هتـــان.. ـــام.الحف ـــة،.ع ـــية:.يمني ـــي..الجنس ـــدا�.حكم ـــد.عب ـــئ.أحم ـــة.بن فاذم

ومعلمتهـــا:.ليلـــى.المـــش.
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ـــظ:.1438هــــ،.121 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــاري..الجنس ـــم.ظه ـــظ.غاظ ـــئ.حس ـــم.بن مري
عيسى.بظ.الحسيظ.حسظ.صروي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1437هـ.122ومعلمتهـــا:.فاذمـــة.هتـــان.

ليلى.بنئ.حسظ.محرق.صيسي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1437هـ..124محمد.بظ.عمر.آدم..الجنسية:.أبيوبي،.عام.الحفظ:.1437هـ..123

عبـــد.ا�.بـــظ.محمـــد.علـــي.عواجـــي..الجنســـية:.يمنـــي،.عـــام.الحفـــظ:.1437هــــ،.ومـــدة.126فاذمة.بنئ.يوسش.حبيإ.يوسش..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1437هـ.125
الحفـــظ:.خمـــس.ســـنوات،.ومعلمـــه:.الحســـظ.غمدـــان،.بجامـــع.الفـــاروق..

عبـد.الرحمـظ.بـظ.جبـري.أحمد.صطبي..الجنسـية:.يمنـي،.عام.الحفـظ:.1437هـ،.ومدة.127
ســـامي.بـــظ.عبـــد.ا�.إبراهيـــم.افعجـــم..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1437هــــ،.128الحفظ:.سـبع.سـنوات،.ومعلمه:.أحمد.محمد.حيدري،.بمسـجد:.مجمع.موسـى.النهاري..

ومـــدة.الحفـــظ:.أربـــع.ســـنوات،.ومعلمـــه:.أحمـــد.افعجـــم،.بمســـجد.أبـــي.بـــظ.كعـــإ..

إبراهيم.بظ.علي.محمد.صطبي..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1437هـ،.ومدة.الحفظ:.129
ـــدة.130سبع.سنوات،.ومعلمه:.أحمد.محمد.حيدري،.بمسجد:.مجمع.موسى.النهاري. ـــظ.1437ه،.وم ـــام.الحف ـــي،.ع ـــم..الجنســـية:.يمن ـــد.أعج ـــظ.حســـيظ.محم ـــد.ب أحم

ـــاروق.. ـــع.الف ـــه:.الحســـظ.غمدـــان،.بمســـجد.مجم ـــع.ســـنوات،.ومعلم ـــظ:.أرب الحف

عبـــد.الرحمـــظ.بـــظ.أحمـــد.علـــي.شـــعقظي..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.131
عبــد.العزيــز.بــظ.إبراهيــم.أحمــد.عبــادي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1436هـــ،.132ومـــدة.الحفـــظ:.بـــقث.ســـنوات،.ومعلمـــه:.حســـظ.يحيـــى.افعجـــم،.بمســـجد:.اليحيـــا..

ومــدة.الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمــه:.حســظ.يحيى.افعجم،.بمســجد:.اليحيــا.ببيش.

إســـماعيض.بـــظ.عمـــر.آدم..الجنســـية:.أبيوبـــي،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.ومـــدة.الحفـــظ:.133
أحمـــد.بـــظ.يحيـــى.عبـــد.ا�.زوبـــر..الجنســـية:.يمنـــي،.عـــام.الحفـــظ.1436هــــ،.ومـــدة.134بـــقث.ســـنوات،.ومعلمـــه:.فهـــد.أحمـــد.جلـــي،.بجامـــع.الفـــاروق.

ـــادي. ـــقث.ســـنوات،.ومعلمـــه:.محمـــد.عيســـى.عب الحفـــظ:.ب

صاســـم.بـــظ.يحيـــى.هـــادي.شـــاجري..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.ومدة.135
ـــظ:.1436هــــ،.136الحفـــظ:.بـــقث.ســـنوات،.ومعلمـــه:.حســـظ.عبـــد.ا�.بحـــري.وعبـــد.العزيـــز.وشـــيلي. ـــام.الحف ـــعودي،.ع ـــية:.س ـــوع..الجنس ـــيظ.مط ـــظ.حســـظ.حس ـــد.ب محم

ـــادي.. ـــى.عب ـــد.عيس ـــه:.محم ـــنوات،.ومعلم ـــقث.س ـــظ:.ب ـــدة.الحف وم

ـــدة.137 ـــظ:.1436هــــ،.وم ـــام.الحف ـــي،.ع ـــية:.يمن ـــر..الجنس ـــي.أبك ـــد.عل ـــظ.محم ـــى.ب يحي
ـــاروق.. ـــع.الف ـــنوات،.بجام ـــقث.س ـــظ:.ب عمـــر.بـــظ.عبـــد.ا�.صديـــق..الجنســـية:.يمنـــي،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.ومـــدة.الحفـــظ:.138الحف

بـــقث.ســـنوات،.ومعلمـــه:.حســـظ.يحيـــى.افعجـــم،.بجامـــع.الفـــاروق.

شيخة.بنئ.إبراهيم.أحمد.شويع..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1436هـ.140حمزة.بظ.محمد.حمود.مهدلي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1436هـ.139

جميلة.بنئ.أحمد.محمد.كميئ..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1436هـ.142صينية.بنئ.محمد.أحمد.مشيخي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1436هـ..141

تهاظي.بنئ.موسى.قحق.دقك..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1436هـ.144فاذمة.بنئ.علي.شامي.بحري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1436ه.143

منة.ا�.بنئ.السيد.أحمد.الملط..الجنسية:.مخرية،.عام.الحفظ:.1436هـ.146مريم.بنئ.مداوي.إبراهيم.حقوي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1436هـ.145

ـــظ:.1436هــــ،.147 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــيبة..الجنس ـــم.ش ـــر.إبراهي ـــئ.جاب ـــماء.بن أس
ـــاوش. ـــاد.ش ـــا:.أمج شـــامية.بنـــئ.إبراهيـــم.آل.بابـــئ..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.148ومعلمته

ومعلمتهـــا:.أمجـــاد.شـــاوش.

ـــظ:.1436هــــ،.149 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــعقظي..الجنس ـــي.ش ـــد.عل ـــئ.أحم ـــوق.بن ش
ـــاوش. ـــاد.ش ـــا:.أمج ـــظ:.1436هــــ،.150ومعلمته ـــام.الحف ـــية:.ســـعودية،.ع ـــه..الجنس ـــد.حســـيظ.فقي ـــئ.أحم ـــة.بن صالح

ـــاوش. ـــاد.ش ـــا:.أمج ومعلمته

صالحـــة.بنـــئ.محمـــد.مهـــدي.الحقـــوي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.151
ـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.152ومعلمتهـــا:.أمجـــاد.شـــاوش.. ـــي.مليحـــي..الجنســـية،.ســـعودية،.ع ـــئ.موســـى.عل صالحـــة.بن

ـــاد.شـــاوش. ومعلمتهـــا:.أمج

صبـــاح.بنـــئ.مطاعـــظ.حســـظ.ذاهـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.153
ـــظ:.1436هــــ،.154ومعلمتهـــا:.أمجـــاد.شـــاوش. ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــي..الجنس ـــى.جبال ـــد.يحي ـــئ.أحم ـــة.بن صفي

ـــاوش. ـــاد.ش ـــا:.أمج ومعلمته

ـــظ:.1436هــــ،.155 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــي..الجنس ـــي.معش ـــد.عل ـــئ.محم ـــة.بن صفي
ـــي. ـــة.مرع ـــا:.فوزي ذيبـة.بنـئ.إبراهيـم.منخـور.شـماخي..الجنسـية:.سـعودية،.عـام.الحفـظ:.1436هــ،.156ومعلمته

ومعلمتهـا:.فوزيـة.مرعـي.
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ـــظ:.1436هــــ،.157 ـــام.الحف ـــية:.ســـعودية،.ع ـــه..الجنس ـــد.فقي ـــئ.عيســـى.محم عائشـــة.بن
ـــي. ـــة.مرع ـــا:.فوزي ــظ:.158ومعلمته ــام.الحفـ ــعودية،.عـ ــية:.سـ ــرق..الجنسـ ــي.المحـ ــى.مدحـ ــئ.مخطفـ ــة.بنـ عائشـ

1436هــــ،.ومعلمتهـــا:.فوزيـــة.مرعـــي.

عبيـــر.بنـــئ.مبـــارك.خميـــس.بامنقـــا..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.159
ـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.160ومعلمتهـــا:.فوزيـــة.مرعـــي. ـــد.النهـــاري..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــئ.حســـظ.أحم عســـلة.بن

ـــي. ـــة.مرع ـــا:.فوزي ومعلمته

عمراظـــة.بنـــئ.محمـــد.فيـــاد.فقيـــه..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.161
عنـــود.بنـــئ.صاســـم.يحيـــى..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.ومعلمتهـــا:.162ومعلمتهـــا:.فوزيـــة.مرعـــي.

فوزيـــة.مرعـــي.

خلـــود.بنـــئ.مشربـــي.فـــواز.أبـــو.عـــزام..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.163
ـــظ:.1436هــــ،.164ومعلمتهـــا:.أمجـــاد.شـــاوش.. ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــي..الجنس ـــي.مليح ـــى.عل ـــئ.موس ـــة.بن خول

ـــاوش. ـــاد.ش ـــا:.أمج ومعلمته

ــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.165 ــة،.عـ ــية:.يمنيـ ــايع..الجنسـ ــة.بنـــئ.إبراهيـــم.علـــي.شـ رصيـ
ــاوش. ــاد.شـ ــا:.أمجـ ـــظ:.1436هــــ،.166ومعلمتهـ ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــي..الجنس ـــى.مليح ـــد.يحي ـــئ.محم ـــة.بن رصي

ـــاوش. ـــاد.ش ـــا:.أمج ومعلمته

ـــظ:.1436هــــ،.167 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــي..الجنس ـــي.مليح ـــى.عل ـــئ.موس ـــة.بن زرع
.زهـــراء.بنـــئ.محمـــد.أبـــو.دعـــاك..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.168ومعلمتهـــا:.أمجـــاد.شـــاوش.

ومعلمتهـــا:.أمجـــاد.شـــاوش.

زهـــور.بنـــئ.محمـــد.إبراهيـــم.العاتـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.169
ســـبعية.بنـــئ.حســـيظ.حســـظ.الحقـــوي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.170ومعلمتهـــا:.أمجـــاد.شـــاوش.

ومعلمتهـــا:.أمجـــاد.شـــاوش.

عهـــود.بنـــئ.حســـظ.محمـــد.الحازمـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.171
ـــي.بنـــئ.محمـــد.يحيـــى.النهـــاري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.172ومعلمتهـــا:.فوزيـــة.مرعـــي. عوال

ـــة.مرعـــي.. ومعلمتهـــا:.فوزي

ـــد..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.173 ـــد.ا�.عيســـى.وال فاذمـــة.بنـــئ.عب
ـــة.مرعـــي. ــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.174ومعلمتهـــا:.فوزي ــة،.عـ ــية:.يمنيـ ــد..الجنسـ ــي.أحمـ ــكام.علـ ــئ.عـ ــة.بنـ فاذمـ

ــي. ــة.مرعـ ــا:.فوزيـ ومعلمتهـ

ـــظ:.1436هــــ،.175 ـــام.الحف ـــة..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــي.محســـظ.عطي ـــئ.عل ـــة.بن فاذم
ـــي. ـــة.مرع ـــا:.فوزي ـــا:.176ومعلمته ـــظ:.1436هــــ،.ومعلمته ـــام.الحف ـــة،.ع ـــايع..الجنســـية:.يمني ـــي.ش ـــئ.عل ـــة.بن فاذم

ـــي. ـــة.مرع فوزي

ـــظ:.1436هــــ،.177 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــيلة..الجنس ـــو.حس ـــى.أب ـــئ.عيس ـــة.بن فاذم
ـــي. ـــة.مرع ـــا:.فوزي فاذمـــة.بنـــئ.عيســـى.محمـــد.الحقـــوي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.178ومعلمته

ومعلمتهـــا:.فوزيـــة.مرعـــي.

.مرغمـــة.بنـــئ.حســـيظ.حســـظ.الحقـــوي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.179
مريـــم.بنـــئ.عبـــده.محمـــد.أبـــو.كاذيـــة..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.180ومعلمتهـــا:.فوزيـــة.مرعـــي.

ومعلمتهـــا:.فوزيـــة.مرعـــي.

منـــال.بنـــئ.أحمـــد.أبـــو.شوشـــة..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.181
ــة.مرعـــي. ــا:.فوزيـ مهـــا.بنـــئ.علـــي.محمـــد.شـــيبان..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.182ومعلمتهـ

ومعلمتهـــا:.فوزيـــة.مرعـــي..

ــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.183 ــة،.عـ ــية:.يمنيـ ــد..الجنسـ ــكام.علـــي.أحمـ ــري.بنـــئ.عـ هاجـ
ــي.. ــة.مرعـ ــا:.فوزيـ هنـــاء.بنـــئ.محســـظ.رميـــدي.الحازمـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.184ومعلمتهـ

ومعلمتهـــا:.فوزيـــة.مرعـــي..

ـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.185 ـــوي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــرح.أحمـــد.الحق ـــئ.مف أشـــواق.بن
ـــاد.شـــاوش.. آمنـــة.بنـــئ.أحمـــد.حســـيظ.فقيـــه..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.186ومعلمتهـــا:.أمج

ومعلمتهـــا:.أمجـــاد.شـــاوش.

آمنـــة.بنـــئ.محمـــد.حســـيظ.فقيـــه..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.187
جميلـــة.بنـــئ.مـــداوي.إبراهيـــم.حقـــوي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.188ومعلمتهـــا:.أمجـــاد.شـــاوش..

ومعلمتهـــا:.أمجـــاد.شـــاوش..

ـــظ:.1436هــــ،.189 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــاض..الجنس ـــد.في ـــم.أحم ـــئ.صاس ـــان.بن حن
ـــد.ا�.مـــرزوق..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.190ومعلمتهـــا:.أمجـــاد.شـــاوش.. ـــود.بنـــئ.أحمـــد.عب خل

ومعلمتهـــا:.أمجـــاد.شـــاوش..
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أحمـد.بـظ.محمد.جابر.حيدري..الجنسـية:.يمني،.عام.الحفـظ:.1435هـ،.ومدة.الحفظ:.191
محمد.بظ.أحمد.حسيظ.عبمان..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1435هـ،.ومدة.الحفظ:.192بقث.سـنوات،.ومعلمه:.محمد.سـفيان.غاظم،.وحّفظ.على.يديه:.عشـرة.ذقب.

سئ.سنوات،.ومعلمه:.محمد.علي.فارس،.وحفظ.على.يديه:.عشرة.ذقب.

ـــظ:.1435هــــ،.193 ـــام.الحف ـــم..الجنســـية:.مخـــري،.ع ـــي.دغي ـــإ.مخطف ـــظ.أبوذال ـــاد.ب إي
ـــاروق.. ـــع:.الف ـــارس،.بجام ـــي.ف ـــد.عل ـــه:.محم ـــظ:.ســـئ.ســـنوات،.ومعلم ـــدة.الحف محمد.بظ.علي.عمر.شامي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1435ه.194وم

مسك.بنئ.عبد.الحميد.عبد.الرسول..الجنسية:.يمنيه،.عام.الحفظ:.1435هـ،.ومدة.195
ـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1434هــــ،.196الحفظ:.خمس.سنوات،.ومعلماتها:.إيمان.الحازمي.وفدة.خواجي،.بدار.خديجة.بنئ.خويلد ـــئ.محمـــد.مشـــبع.مدخل أحـــقم.بن

ـــات. ـــد.المعلم ـــد،.بمعه ـــة.حام ـــا:.خديج ومعلمته

أريـــب.بنـــئ.مطاعـــظ.إبراهيـــم.جعفـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1434هــــ،.197
ـــظ:.1434هــــ،.198ومعلمتهـــا:.خديجـــة.حامـــد. ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــا..الجنس ـــي.معاف ـــد.عل ـــئ.محم ـــيمة.بن حش

ـــد. ـــة.حام ـــا:.خديج ومعلمته

ـــظ:.1434هــــ،.199 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــبعي..الجنس ـــظ.س ـــي.حس ـــئ.عل ـــة.بن حليم
ـــظ:.1434هــــ،.200ومعلمتهـــا:.خديجـــة.حامـــد. ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــة..الجنس ـــى.عطي ـــي.يحي ـــئ.عل ـــة.بن خديج

ومعلمتهـــا:.خديجـــة.حامـــد.

ـــظ:.1434هــــ،.201 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــان..الجنس ـــم.هت ـــامي.صاس ـــئ.ش ـــة.بن خلوي
ـــد. ـــة.حام ـــا:.خديج ـــظ:.1434هــــ،.202ومعلمته ـــام.الحف ـــرح..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــد.حســـيظ.مف ـــئ.محم ـــة.بن زيدي

ـــد. ـــة.حام ـــا:.خديج ومعلمته

ـــظ:.1434هــــ،.203 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــي..الجنس ـــد.بخيل ـــي.أحم ـــئ.عل ـــالمة.بن س
ـــد. ـــة.حام ـــا:.خديج ـــظ:.1434هــــ،.204ومعلمته ـــام.الحف ـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــي.هتاظ ـــد.عل ـــئ.أحم ســـلطاظة.بن

ـــد. ـــة.حام ـــا:.خديج ومعلمته

ـــد.ا�.أحمـــد.زيلعـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1434هــــ،.205 ســـمية.بنـــئ.عب
ـــظ:.1434هــــ،.206ومعلمتهـــا:.خديجـــة.حامـــد. ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــاري..الجنس ـــي.ظه ـــد.عل ـــئ.محم ـــريفة.بن ش

ـــد. ـــة.حام ـــا:.خديج ومعلمته

ـــظ:.1434هــــ،.207 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــقل..الجنس ـــد.ا�.ب ـــي.عب ـــئ.عل ـــة.بن صالح
ـــد. ـــة.حام ـــا:.خديج عائشـــة.بنـــئ.أحمـــد.محمـــد.بحخـــان..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1434هــــ،.208ومعلمته

ومعلمتهـــا:.خديجـــة.حامـــد.

ـــظ:.1434هــــ،.209 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــوان..الجنس ـــو.عل ـــيظ.أب ـــئ.حس ـــة.بن عائش
ـــظ:.1434هــــ،.210ومعلمتهـــا:.خديجـــة.حامـــد. ـــام.الحف ـــي.وشـــيلي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــد.عل ـــئ.محم عائشـــة.بن

ـــد. ـــة.حام ـــا:.خديج ومعلمته

عائشـــة.بنـــئ.محمـــد.موســـى.زغيبـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1434هــــ،.211
عائشـــة.بنـــئ.منخـــور.علـــي.ذواشـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1434هــــ،.212ومعلمتهـــا:.خديجـــة.حامـــد.

ومعلمتهـــا:.خديجـــة.حامـــد.

ـــظ:.1434هــــ،.213 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــيلي..الجنس ـــي.وش ـــظ.عل ـــئ.حس ـــلة.بن عس
غابيـــة.بنـــئ.علـــي.محمـــد.ظهـــاري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1434هــــ،.214ومعلمتهـــا:.خديجـــة.حامـــد.

ومعلمتهـــا:.زغلولـــة.عبداللطيـــش.الشزالـــي.

فاذمـــة.بنـــئ.أحمـــد.حســـيظ.أبـــو.عيشـــة..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1434هــــ،.215
فاذمـــة.بنـــئ.الحســـيظ.إبراهيـــم.أبـــو.عيشـــة..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.216ومعلمتهـــا:.زغلولـــة.عبداللطيـــش.الشزالـــي.

1434هــــ،.ومعلمتهـــا:.زغلولـــة.عبداللطيـــش.الشزالـــي.

ـــظ:.1434هــــ،.217 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــإ..الجنس ـــد.كاس ـــي.أحم ـــئ.عل ـــة.بن فاذم
ـــظ:.1434هــــ،.218ومعلمتهـــا:.زغلولـــة.عبداللطيـــش.الشزالـــي. ـــام.الحف ـــية:.ســـعودية،.ع ـــرح..الجنس ـــد.مف ـــيد.محم ـــئ.رش ـــة.بن فاذم

ومعلمتهـــا:.زغلولـــة.عبداللطيـــش.الشزالـــي.

ـــظ:.1434هــــ،.219 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــان..الجنس ـــي.هت ـــد.عل ـــئ.محم ـــة.بن فاذم
ـــظ:.1434هــــ،.220ومعلمتهـــا:.زغلولـــة.عبداللطيـــش.الشزالـــي. ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــق.دقك..الجنس ـــى.قح ـــئ.موس ـــة.بن فاذم

ومعلمتهـــا:.زغلولـــة.عبداللطيـــش.الشزالـــي.

ـــظ:.1434هــــ،.221 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــالم..الجنس ـــعيد.س ـــر.س ـــئ.ظاص ـــة.بن فاذم
ـــظ:.1434هــــ،.222ومعلمتهـــا:.زغلولـــة.عبداللطيـــش.الشزالـــي. ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــدي..الجنس ـــي.مشي ـــظ.عل ـــئ.حس ـــة.بن فوزي

ومعلمتهـــا:.زغلولـــة.عبداللطيـــش.الشزالـــي.

ليلـى.بنـئ.عبـد.ا�.بكر.فقيه..الجنسـية:.سـعودية،.عام.الحفظ:.1434هــ،.ومعلمتها:.223
ليلـــى.بنـــئ.علـــى.محمـــد.المـــش..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1434هــــ،.224زغلولـة.عبداللطيش.الشزالي.

ــي. ــش.الشزالـ ــة.عبداللطيـ ــا:.زغلولـ ومعلمتهـ
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ظـــدى.بنـــئ.عـــرار.محمـــد.غيبـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1434هــــ،.225
ــش.الشزالـــي. ـــظ:.1434هــــ،.226ومعلمتهـــا:.زغلولـــة.عبداللطيـ ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــي..الجنس ـــده.عطاف ـــد.عب ـــئ.أحم ـــم.بن مري

ومعلمتهـــا:.زغلولـــة.عبداللطيـــش.الشزالـــي.

ـــد.الشـــرعبي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1434هــــ،.227 ـــد.الحمي مســـك.بنـــئ.عب
ـــي. ـــش.الشزال ـــة.عبداللطي ـــا:.زغلول ظجـــاة.بنـــئ.عيســـى.عبـــد.ا�.أبوحســـيلة..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1434هــــ،.228ومعلمته

ومعلمتهـــا:.زغلولـــة.عبداللطيـــش.الشزالـــي.

ظجـــقء.بنـــئ.علـــي.حســـيظ.الهديـــس..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1434هــــ،.229
ـــي. ـــش.الشزال ـــة.عبداللطي ـــا:.زغلول ـــظ:.1434هــــ،.230ومعلمته ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــة..الجنس ـــئ.عيســـى.موســـى.عطي ـــوال.بن ظ

ومعلمتهـــا:.زغلولـــة.عبداللطيـــش.الشزالـــي.

ظـــورة.بنـــئ.علـــي.يحيـــى.عطيـــة..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ.1434هــــ،.231
ـــظ:.1434هــــ،.232ومعلمتهـــا:.زغلولـــة.عبداللطيـــش.الشزالـــي. ـــام.الحف ـــم.شـــامي.شـــيبة..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــئ.إبراهي ـــة.بن هيل

ـــي. ـــش.الشزال ـــة.عبداللطي ـــا:.زغلول ومعلمته

إسـماعيض.بـظ.حسـظ.عبـد.ا�.زوبـر..الجنسـية:.يمنـي،.عـام.الحفـظ:.1433هــ،.ومدة.234ليلى.بنئ.علي.محمد.المش..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1434هـ.233
الحفـظ:.أربـع.سـنوات،.ومعلمـه:.محمـد.علي.فـارس،.بجامـع.الفاروق..

عبـد.الرحمـظ.بظ.زكي.محمد.السـيد..الجنسـية:.مخري،.عام.الحفـظ:.1433هـ،.ومدة.235
عبـد.ا�.بـظ.زكـي.محمـد.السـيد..الجنسـية:.مخـري،.عـام.الحفـظ:.1433هــ،.ومـدة.236الحفظ:.سئ.سنوات،.ومعلموه:.محمد.علي.فارس.وأميظ.محمد.أميظ،.بجامع.الفاروق..

الحفظ:.سئ.سنوات،.ومعلموه:.محمد.علي.فارس.وأميظ.محمد.أميظ،.بجامع.الفاروق..

محمـد.بـظ.عبـد.ا�.إبراهيـم.بحـري..الجنسـية:.يمنيـة،.عام.الحفـظ:.1433هــ،.ومدة.237
باسـم.بظ.علي.فايع.المش..الجنسـية:.سـعودي،.عام.الحفظ:.1433هـ،.ومدة.الحفظ:.238الحفـظ:.سـئ.سـنوات،.ومعلمـوه:.فهد.جلي.والحسـظ.غمدـان،.بجامـع.الفاروق..

أربع.سـنوات،.ومعلموه:.محمد.عيسـى.عبادي.وحسـظ.يحيى.افعجم،.بجامع.اليحيا..

عائشة.بنئ.علي.أحمد.مسرحي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1433هـ.240علي.بظ.إسماعيض.إبراهيم.فقيه..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1433هـ.239

حليمـة.بنـئ.أحمـد.دريـس.فقيـه..الجنسـية:.سـعودية،.عام.الحفـظ:.1433هــ،.ومدة.241
ـــظ:.1433هــــ،.242الحفـظ:.أربـع.سـنوات،.ومعلمتهـا:.زغلولـة.غزالـي،.بـدار.أسـماء.بنـئ.أبـي.بكر. ـــام.الحف ـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــد.حســـظ.مجي ـــئ.محم ـــإ.بن زين

ومـــدة.الحفـــظ:.ســـنتيظ،.ومعلمتهـــا:.بشـــرى.الحازمـــي،.بـــدار.أســـماء.بنـــئ.أبـــي.بكـــر.

ظهـى.بنـئ.إدريـس.أحمـد.مطـري..الجنسـية:.سـعودي،.عام.الحفـظ:.1433هــ،.ومدة.243
أريـــب.بنـــئ.عيســـى.عـــرار.محمـــد.حفظـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.244الحفـظ:.سـنتيظ،.ومعلماتهـا:.رجـاء.غجري.وصالحة.مطري،.بدار.أسـماء.بنـئ.أبي.بكر.

ومعلمتهـــا:.زغلولـــة.عبـــد.اللطيـــش.الشزالـــي،.بمعهـــد.المعلمـــات.

أشـــواق.بنـــئ.هـــادي.محمـــد.حفظـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.245
ـــات. ـــد.المعلم ـــي،.بمعه ـــش.الشزال ـــد.اللطي ـــة.عب ـــا:.زغلول الخنســـاء.بنـــئ.عيســـى.محمـــد.مجيـــردي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.246ومعلمته

ومعلمتهـــا:.زغلولـــة.عبـــد.اللطيـــش.الشزالـــي،.بمعهـــد.المعلمـــات.

ـــظ:.1432هــــ،.247 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــاوش..الجنس ـــي.ش ـــد.عل ـــئ.محم ـــاد.بن أمج
ـــظ:.1432هــــ،.248ومعلمتهـــا:.زغلولـــة.عبـــد.اللطيـــش.الشزالـــي. ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــيبة..الجنس ـــي.ش ـــش.ا�.عل ـــئ.ضي ـــة.بن آمن

ـــي. ـــش.الشزال ومعلمتهـــا:.زغلولـــة.عبـــد.اللطي

آمنـــة.بنـــئ.محمـــد.حســـظ.زيـــظ.الديـــظ..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.249
أمينـــة.بنـــئ.يحيـــى.علـــي.فـــارس.النعمـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1432هـ،.250ومعلمتهـــا:.زغلولـــة.عبـــد.اللطيـــش.الشزالـــي.

ومعلمتهـــا:.زغلولـــة.عبـــد.اللطيـــش.الشزالـــي.

ـــظ:.1432هــــ،.251 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــري..الجنس ـــر.بح ـــد.ظاص ـــئ.محم ـــية.بن بيش
ـــظ:.1432هــــ،.252ومعلمتهـــا:.زغلولـــة.عبـــد.اللطيـــش.الشزالـــي. ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــيلي..الجنس ـــي.وش ـــد.عل ـــئ.أحم ـــينة.بن حس

ـــي. ـــش.الشزال ـــا:.زغلولـــة.عبـــد.اللطي ومعلمته

ـــظ:.1432هــــ،.253 ـــام.الحف ـــه..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــم.فقي ـــد.إبراهي ـــئ.أحم ـــة.بن حليم
ـــي. ـــش.الشزال ـــد.اللطي ـــة.عب ـــا:.زغلول ـــام.الحفظ:1432هــــ،.254ومعلمته ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــيبة..الجنس ـــامي.ش ـــعود.ش ـــئ.س ـــة.بن خديج

ومعلمتهـــا:.زغلولـــة.عبـــد.اللطيـــش.الشزالـــي.

ـــظ:.1432هــــ،.255 ـــام.الحف ـــد.مشـــلوي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــد.أحم ـــئ.محم ـــة.بن خول
ـــي. ـــش.الشزال ـــد.اللطي ـــة.عب ـــا:.زغلول ـــظ:.1432هــــ،.256ومعلمته ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــري،.الجنس ـــم.غج ـــي.إبراهي ـــئ.عل ـــاء.بن رج

ومعلمتهـــا:.زغلولـــة.عبـــد.اللطيـــش.الشزالـــي..

ـــظ:.1432هــــ،.257 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــد..الجنس ـــى.وال ـــد.ا�.عيس ـــئ.عب ـــة.بن رصي
ـــا:.258ومعلمتهـــا:.زغلولـــة.عبـــد.اللطيـــش.الشزالـــي. ـــظ:.1432هــــ،.ومعلمته ـــام.الحف ـــري..ســـعودية،.ع ـــد.بح ـــئ.حســـظ.محم ـــة.بن ريم

ـــي. ـــش.الشزال ـــد.اللطي ـــة.عب زغلول
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ـــظ:.1432هــــ،.259 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــران..الجنس ـــده.جب ـــى.عب ـــئ.عيس ـــراء.بن زه
ســـلمى.بنـــئ.عبـــد.ا�.حســـظ.عـــداوي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.260ومعلمتهـــا:.زغلولـــة.عبـــد.اللطيـــش.الشزالـــي،.بمعهـــد.المعلمـــات.

ـــة.عبـــد.اللطيـــش.الشزالـــي.. ومعلمتهـــا:.زغلول

ســـميرة.بنـــئ.أحمـــد.محمـــد.علـــي.حـــواز..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.261
ـــظ.1432هــــ،.262ومعلمتهـــا:.زغلولـــة.عبـــد.اللطيـــش.الشزالـــي. ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــي..الجنس ـــادي.مكتل ـــظ.ه ـــئ.حس ـــرخ.بن ش

ومعلمتهـــا:.زغلولـــة.عبـــد.اللطيـــش.الشزالـــي.

ـــظ:.1432هــــ،.263 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــرق..الجنس ـــد.مح ـــى.محم ـــئ.عيس ـــرخ.بن ش
ـــظ:.1432هــــ،.264ومعلمتهـــا:.زغلولـــة.عبـــد.اللطيـــش.الشزالـــي. ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــي..الجنس ـــادي.مكتل ـــئ.حســـظ.ه ـــرف.بن ش

ومعلمتهـــا:.زغلولـــة.عبـــد.اللطيـــش.الشزالـــي.

ـــظ:.1432هــــ،.265 ـــام.الحف ـــران..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــي.حمي ـــئ.منخـــور.عل شـــرف.بن
ـــي. ـــش.الشزال ـــد.اللطي ـــة.عب ـــا:.زغلول شـــمعة.بنـــئ.حســـظ.موســـى.مليحـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.266ومعلمته

ـــي. ـــش.الشزال ـــد.اللطي ـــة.عب ـــا:.زغلول ومعلمته

ـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.267 ـــئ.هـــادي.محمـــد.دهـــاس..الجنســـية:.ســـعودية،.ع شـــيخة.بن
ـــي. ـــش.الشزال ـــد.اللطي ـــة.عب ـــا:.زغلول صالحـــة.بنـــئ.صاســـم.محمـــد.افعجـــم..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.268ومعلمته

ـــر. ومعلمتهـــا:.زهـــره.افمي

صالحـــة.بنـــئ.موســـى.محســـظ.بحـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.269
ـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.270ومعلمتهـــا:.زهـــره.افميـــر. ـــى..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــئ.منخـــور.محمـــد.يحي ـــة.بن صفي

ـــر. ـــره.افمي ـــا:.زه ومعلمته

ـــظ:.1432هــــ،.271 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــاح..الجنس ـــي.ذم ـــى.عل ـــئ.عيس ـــة.بن عائش
ـــظ:.1432هــــ،.272ومعلمتهـــا:.زهـــره.افميـــر. ـــام.الحف ـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــي.البرهج ـــد.عل ـــئ.محم ـــاف.بن عف

ـــر. ـــره.افمي ـــا:.زه ومعلمته

ـــظ:.1432هــــ،.273 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــري..الجنس ـــر.بح ـــد.ظاص ـــئ.محم ـــة.بن عقيل
ـــظ:.1432هــــ،.274ومعلمتهـــا:.زهـــره.افميـــر. ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــي..الجنس ـــلطان.غريم ـــد.س ـــئ.حم ـــوا.بن عل

ـــر. ـــره.افمي ـــا:.زه ومعلمته

ـــظ:.1432هــــ،.275 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــري..الجنس ـــي.مجي ـــد.عل ـــئ.أحم ـــة.بن عمراظ
ـــر. ـــره.افمي ـــا:.زه ـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.276ومعلمته ـــئ.إدريـــس.أحمـــد.مطـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــة.بن فائق

ـــر. ـــره.افمي ـــا:.زه ومعلمته

ـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.277 ـــي.خرمـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــم.عل ـــئ.إبراهي فاذمـــة.بن
ـــر. ـــره.افمي ـــا:.زه فاذمـــة.بنـــئ.ضيـــش.ا�.علـــي.شـــيبة..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.278ومعلمته

ـــر. ومعلمتهـــا:.زهـــره.افمي

فاذمـــة.بنـــئ.محمـــد.عيســـى.الســـعظ..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.279
ـــر. فاذمـــة.بنـــئ.منخـــور.علـــي.حميـــران..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.280ومعلمتهـــا:.زهـــره.افمي

ـــر. ومعلمتهـــا:.زهـــره.افمي

فوزيـــة.بنـــئ.إبراهيـــم.حســـظ.مرعـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.281
ـــر. ـــا:.زهـــره.افمي كاملـــة.بنـــئ.عيســـى.عبـــدا�.أبـــو.حســـيلة..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.282ومعلمته

1432هــــ،.ومعلمتهـــا:.زهـــره.افميـــر.

ـــظ:.1432هــــ،.283 ـــام.الحف ـــية:.ســـعودية،.ع ـــي..الجنس ـــد.ا�.موســـى.جل ـــئ.عب ـــى.بن ليل
ـــر. ـــره.افمي ـــا:.زه ليلـــى.بنـــئ.عيســـى.علـــي.ذحـــاح..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.284ومعلمته

ومعلمتهـــا:.زهـــره.افميـــر.

ـــظ:.1432هــــ،.285 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــش..الجنس ـــد.الم ـــى.محم ـــئ.عيس ـــى.بن ليل
ـــر. ـــره.افمي ـــا:.زه ماجـــدة.بنـــئ.محمـــد.محســـظ.جعفـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.286ومعلمته

ومعلمتهـــا:.زهـــره.افميـــر.

ـــظ:.1432هــــ،.287 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــاري..الجنس ـــده.ظه ـــد.عب ـــئ.أحم ـــم.بن مري
ـــم..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.288ومعلمتهـــا:.زهـــره.افميـــر. ـــئ.منخـــور.محمـــد.غاظ ـــاح.بن مخب

ـــر. ـــره.افمي ـــا:.زه ومعلمته

ـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.289 ـــئ.أحمـــد.محمـــد.مليحـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ظامســـه.بن
ـــر. ـــره.افمي ـــا:.زه ظـــدى.بنـــئ.عبـــد.ا�.يحيـــى.مطاعـــظ..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.290ومعلمته

ـــر. ومعلمتهـــا:.زهـــره.افمي

ـــظ:.1432هــــ،.291 ـــام.الحف ـــازي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــد.ا�.صاســـم.ظم ـــئ.عب ـــوال.بن ظ
ـــر. ـــره.افمي ـــا:.زه ـــظ:.1432هــــ،.292ومعلمته ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــي..الجنس ـــى.جل ـــد.ا�.موس ـــئ.عب ـــد.بن هن

ـــر. ـــره.افمي ـــا:.زه ومعلمته
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293
عبد.ا�.بظ.تركي.محمد.محثاف..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:1431هـ،.ومدة.الحفظ:.
تسع.سنوات،.ومعلموه:.عبد.ا�.خميس.وإسماعيض.خان،.بجامع.الشريش،.وحفظ.على.

يديه:.3.ذقب..
294

حمود.بظ.حمد.حمود.مهدلي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:1431هـ،.ومدة.الحفظ:.

سـئ.سـنوات،.ومعلموه:.خالد.خرمي.وإسـماعيض.خان،.بجامع.بيش.العليا،.وحفظ.على.
يديه:.5.ذقب.

ـــظ:.1431هــــ،.295 ـــام.الحف ـــعودي،.ع ـــية:.س ـــيبان..الجنس ـــد.ش ـــد.حم ـــظ.محم ـــم.ب إبراهي
ـــنوات. ـــع.س ـــظ:.تس ـــدة.الحف عائخ.بظ.علي.محمد.آل.مجري.القحطاظي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1431هـ،.296وم

ومدة.الحفظ:.سـئ.سـنوات،.ومعلمه:.أميظ.محمد.آميظ،.بجامع.بيش.العليا..

صالح.بظ.سعيد.عبد.ا�.غالإ..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1431هـ،.ومدة.الحفظ:.297
.وفـــاء.بنـــئ.حمـــد.علـــي.أحمـــد.المـــش..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.298سئ.سنوات،.ومعلمه:.علي.حسظ.سبعي،.بمسجد:.مسجد.معاذ.بظ.جبض..

ومعلمتهـــا:.زهـــره.افميـــر.

صاســـم.بـــظ.علـــي.حمـــود.مهدلـــي..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1431هــــ،.ومـــدة.299
أحمد.بظ.السيد.أحمد.الملط..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1431ه.300الحفـــظ:.ســـئ.ســـنوات،.ومعلمـــه:.خالـــد.خرمـــي.وإســـماعيض.خـــان،.بجامـــع.بيـــش.العليـــا.

ـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1431هــــ،.301 ـــم..الجنســـية:.مخري ـــئ.أحمـــد.دســـوصي.إبراهي هـــدى.بن
هديـر.بنـئ.كامـض.محمـد.الجمـال..الجنسـية:.مخريـة،.عـام.الحفـظ:.1431هــ،.ومدة.302ومـــدة.الحفـــظ:.ســـنتيظ،.ومعلماتهـــا:.بشـــرى.الحازمـــي.ومنـــى.الســـواح،.بجامـــع.الفاروق..

الحفـظ:.بـقث.سـنوات،.ومعلماتهـا:.بشـرى.الحازمـي.ومنـى.السـواح،.بجامـع.الفاروق.

عيســـى.بـــظ.علـــي.أحمـــد.بوذالـــإ..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1430هــــ،.ومدة.303
حسـيظ.بـظ.زيـظ.ا�.حسـيظ.الحـداد..الجنسـية:.يمنية،.عـام.الحفظ:1430هــ،.ومدة.304الحفـــظ:.خمـــس.ســـنوات،.ومعلمـــه:.محمـــد.الســـبيتي،.بمســـجد.آل.أبوعيشـــة..

الحفـظ:.خمـس.سـنوات،.ومعلمـه:.محمـد.فارس.مجيـري،.بمسـجد.بيش..

أظـس.بـظ.بكري.أدم.سـعيد..الجنسـية:.أبيوبـي،.عام.الحفظ:.1430هــ،.ومدة.الحفظ:.305
أحمد.بظ.محمد.حسـظ.عارف.عبادي..الجنسـية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1430هـ،.ومدة.306سـئ.سـنوات،.ومعلمـه:.فهد.جلي،.بجامـع.الفاروق،.وحفظ.علـى.يديه.5.ذقب.

الحفظ:.أربع.سـنوات،.ومعلمه:.إسـماعيض.يعقوب.خان،.بجامع.بيش.العليا..

زكريـــة.بنـــئ.مهـــدي.عيســـى.بكـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1430هــــ،.بدار.307
صالحـة.بنـئ.علـي.إدريس.مطري..الجنسـية:.سـعودي،.عـام.الحفظ:.1430هــ،.ومدة.308خديجـــة.ببيـــش.

الحفـظ:.أربـع.سـنوات،.ومعلمتهـا:.بشـرى.الحازمـي،.بجامع.بيـش.العليا..

309
شـارة.بنـئ.حسـيظ.علي.مشـيخي..الجنسـية:.سـعودية،.عـام.الحفظ:.1430هــ،.ومدة.
الحفظ:.خمس.سـنوات،.ومعلماتها:.بشـرى.الحازمي.وخوله.مشـلوي،.بدار.خديجة.بنئ.

خويلـد،.وحّفظئ:15.
310

سـمية.بنـئ.عادل.عبد.الرحمظ.ظجم..الجنسـية:.مخرية،.عـام.الحفظ:.1430هـ،.ومدة.

الحفـظ:.خمـس.سـنوات،.ومعلماتهـا:.خولـة.مشـلوي.وآمنـة.شـيبة،.بـدار.خديجة.بنئ.
خويلـد.بيش..

شـــيماء.بـــظ.شـــحته.فـــوزي.صابـــر..الجنســـية:.مخريـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1430هــــ،.بـــدار.311
هيـــا.بنـــئ.عيســـى.ظاصـــر.وافـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1430هــــ،.ومـــدة.312خديجـــة.ببيـــش.

الحفـــظ:.خمـــس.ســـنوات،.ومعلمتهـــا:.صفيـــة.فقيـــه،.بـــدار.أســـماء.بنـــئ.أبـــي.بكـــر..

دو.بنـــئ.أحمـــد.يحيـــى.حســـيظ.مقـــدام..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1430هــــ،.313
سلوى.بنئ.السيد.عبد.القوي.صالح..الجنسية:.مخرية،.عام.الحفظ:.1430هـ.314ومـــدة.الحفـــظ:.ســـنتان،.ومعلمتهـــا:.ظـــوري.جعفـــري،.بـــدار.أســـماء.بنـــئ.أبـــي.بكـــر..

ـــدا�.بـــظ.عيســـى.حســـظ.البيشـــي..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1429هــــ،.315 عب
ـــا. ـــع.اليحي ـــام.الحفـــظ:.1429هــــ،.316بجام ـــادل.عبدالرحمـــظ.ظجـــم..الجنســـية:.مخـــري،.ع ـــظ.ع عاصـــم.ب

ـــا. ـــع.اليحي بجام

يحيـــى.بـــظ.محمـــد.صشيـــر.مراظـــي..الجنســـية:.يمنـــي،.عـــام.الحفـــظ:.1429هــــ،.بجامـــع.317
ـــة.. ـــظ:.1429هــــ،.318الفطيح ـــام.الحف ـــي،.ع ـــو..الجنســـية:.أبيوب ـــان.دف ـــظ.عبدالرحمـــظ.أم هـــارون.ب

بجامـــع.اليحيـــا..

ـــظ:.1429هــــ،.319 ـــام.الحف ـــض.أبوعيشـــة..الجنســـية:.ســـعودي،.ع ـــد.عقي ـــظ.جني موســـى.ب
ـــريعة. ـــع.الش ـــام.الحفـــظ:.1429هــــ،.320بجام ـــظ.محمـــد.مهـــدي.مهـــدي..الجنســـية:.ســـعودي،.ع محســـظ.ب

ـــة. ـــع.العالي بجام

ـــظ:.1429هــــ،.321 ـــام.الحف ـــعودي،.ع ـــية:.س ـــس..الجنس ـــى.هدي ـــدا�.يحي ـــظ.عب ـــي.ب عل
محمـــد.بـــظ.شـــامي.إبراهيـــم.يوســـش..الجنســـية:.يمنـــي،.عـــام.الحفـــظ:.1429هــــ،.بجامع.322بجامـــع.جميمـــة.بالعاليـــة.

الفاروق.
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عائشـــة.ببيـــش.
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ـــع.345 ـــظ:.1426هــــ،.بجام ـــام.الحف ـــي،.ع ـــية:.صومال ـــد..الجنس ـــدا�.أحم ـــظ.عب ـــد.ب محم
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يحيـــى.بـــظ.حســـظ.علـــي.مطـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1425هــــ،.بجامـــع.355
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ـــا. ـــع.اليحي بجام

ـــظ:.1425هــــ،.357 ـــام.الحف ـــإ..الجنســـية:.ســـعودي،.ع ـــي.هـــادي.أبوذال ـــظ.مدظ ســـمير.ب
ـــريعة. ـــع.الش أبـــو.القاســـم.بـــظ.إبراهيـــم.محمـــد.عبمـــان..الجنســـية:.ســـوداظي،.عـــام.الحفـــظ:.358بجام

العاليـــة. بجامـــع. 1425هــــ،.

ـــام.الحفـــظ:.1425هــــ،.359 ـــي..الجنســـية:.ســـعودي،.ع ـــم.عيســـى.جبل ـــظ.إبراهي حســـيظ.ب
ـــا.. ـــع.اليحي ـــام.الحفـــظ:.1425هــــ،.360بجام ـــم.حســـظ.ذلحـــة..الجنســـية:.ســـعودي،.ع ـــئ.إبراهي ســـمية.بن

ـــلية. ـــدار.مس ب

جابر.بظ.أحمد.علي.صعدي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1425هـ،.بجامع.العيدابي.362راية.بنئ.محمد.موسى.عبادي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1425هـ،.بدار.بيش.361
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عقيلة.بنئ.هادي.أحمد..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1425هـ،.بدار.الزهراء.ببيش.364سميحة.بنئ.إبراهيم.حسظ.ذلحة..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1425هـ،.بدار.ببيش.363

ـــه..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1425هــــ،.365 ـــم.غاظـــم.فقي ـــئ.إبراهي معمســـة.بن
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محمد.بظ.حسظ.عبدا�.صالح..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1424هـ،.بجامع.اليحيا.372أحمد.بظ.حسظ.إبراهيم.مفتاح..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1424هـ،.بجامع.العيدابي.371
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صاسم.بظ.موسى.أبيكر..الجنسية:.صومالي،.عام.الحفظ:.1423هـ،.بجامع.اليحيا.380عبده.بظ.محمد.ظور..الجنسية:.صومالي،.عام.الحفظ:.1423هـ،.بجامع.الدرب.379
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سامي.بظ.حلمي.محمد.الخعيدي..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1420هـ،.بجامع.اليحيا.404سالم.بظ.إسماعيض.درويش..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1420هـ،.بجامع.اليحيا..403
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بیانات الحافظمبیانات الحافظم

ـــظ:.1420هــــ،.405 ـــام.الحف ـــعودي،.ع ـــية:.س ـــيبة..الجنس ـــامي.ش ـــعود.ش ـــظ.س ـــدا�.ب عب
عبـد.ا�.بـظ.محمـد.أحمـد.أبو.الشـوائش..الجنسـية:.سـعودي،.عـام.الحفـظ:.1420هـ،.406بجامـــع.اليحيـــا.

اليحيا. بجامـع.

علي.بظ.عبدا�.محمد.ظهاري..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1420هـ،.بجامع.اليحيا.408عبده.بظ.علي.عيسى.فارس..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1420هـ،.بجامع.اليحيا.407

محمد.بظ.علي.عيسى.فارس..عام.الحفظ:.1420هـ،.بجامع.اليحيا.410علي.بظ.محمد.عبده.زغلول..عام.الحفظ:.1420هـ،.بجامع.اليحيا.409

علـــي.بـــظ.مطاعـــظ.علـــي.منخـــور.جلـــي..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1420هــــ،.411
ـــا. ـــظ:.1420هــــ،.412بجامـــع.اليحي ـــام.الحف ـــعودي،.ع ـــية:.س ـــي..الجنس ـــد.مهدل ـــود.أحم ـــظ.حم ـــد.ب محم

بجامـــع.اليحيـــا.

علـي.بـظ.مطاعـظ.علـي.إبراهيم.جوحلي..الجنسـية:.سـعودي،.عـام.الحفـظ:.1420هـ،.413
اليحيا. مطاعـــظ.بـــظ.علـــي.إبراهيـــم.جوحلـــي..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1420هــــ،.414بجامـع.

ـــا. ـــع.اليحي بجام

يوسش.بظ.محمد.إبراهيم.سبعي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1420هـ،.بجامع.اليحيا..416مهدلي.بظ.هادي.محمد.خميسي..عام.الحفظ:.1420هـ،.بجامع.اليحيا.415

أسامة.بظ.محمد.رضا.ربيع..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1419هـ،.بجامع.اليحيا.418إسماعيض.بظ.إبراهيم.علي.خواجي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1420هـ.417

ليلي.بنئ.عبدالمنعم.النجار..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1419هـ،.بجامع.الدرب.420بهاء.الديظ.بظ.عبدالرزاق.محمد..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1419هـ،.بجامع.اليحيا.419

عرار.بظ.عيسى.محمد.شماخي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1419هـ،.بجامع.اليحيا.422حاوي.بظ.إبراهيم.درويش.شويع..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1419هـ،.بجامع.اليحيا.421

كامض.بظ.محمد.إسماعيض.الجمال..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1419هـ،.بجامع.اليحيا.424غاظم.بظ.فرحان.أحمد.الفيفي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1419هـ،.بجامع.اليحيا.423

علي.بظ.حمود.أحمد.مهدلي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1418هـ،.بجامع.اليحيا.426بهلول.بظ.محمد.غيث.افخرش..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1418هـ،.بجامع.اليحيا..425

محمـود.بـظ.عبدالمقخـود.علـي.الجـران..الجنسـية:.سـعودي،.عـام.الحفـظ:.1418هـ،.427
اليحيا.. مخعـــإ.بـــظ.عيســـى.محمـــد.شـــماخي..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1417هــــ،.428بجامـع.

ـــا.. ـــع.اليحي بجام

حسظ.بظ.علي.يحيى.مطاعظ..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1417هـ.430علي.بظ.محسظ.مهدي.جبران..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1417هـ،.بجامع.اليحيا.429

شحته.بظ.فوزي.صابر.ياسيظ..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1416ه،.بجامع.اليحيا..432حمد.بظ.أحمد.محمد.هديسي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1417هـ.431

خالد.بظ.يحيى.حسظ.محرق..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1415هـ،.بجامع.اليحيا.434جبران.بظ.محمد.علي.مريع..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1415هـ،.بجامع.الفاروق.433

خدـــر.بـــظ.حســـيظ.عيســـى.أبـــو.علـــوان..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1415هــــ،.435
أحمـــد.بـــظ.عمـــر.علـــي.حدريتـــي..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ.:.1415هــــ،.بجامـــع.436بجامـــع.الفـــاروق.

الفاروق.

--عدظان.بظ.يحيى.محسظ.زيد..عام.الحفظ:.1415هـ،.بجامع.الفاروق.437
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الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الدرب
تأسســئ.فــي.1424/2/14هـــ.وســجلئ.لــدى.وزارة.الشــآون.اإلســقمية.والدعــوة.واإلرشــاد.برصــم.(2/10) 
ــخ. ــم.(3212).وتاري ــة.برص ــة.اقجتماعي ــوارد.البشــرية.والتنمي ــدى.وزارة.الم ــم.ســجلئ.ل ــخ.1424/03/14هـــ.ب وتاري

1441/04/22هـــ

أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الدرب
أعضاء الجمعیة العمومیة

اسم العضوماسم العضوماسم العضوم

محمد.بظ.فتح.الديظ.محمد.افصم17عبدالرحمظ.بظ.ظاصر.محمد.شبلي9إبراهيم.بظ.أحمد.علي.فارسي1

محمد.بظ.هادي.علي.الشعبي18عبدا�.بظ.علي.ظاصر.أبو.حدية10أحمد.بظ.فتح.الديظ.محمد.افصم2

مهدي.بظ.إبراهيم.موسى.آل.حمود19علي.بظ.أحمد.فايع.بروان11أكرم.بظ.صالح.موسى.المطوع3

ياسر.بظ.علي.يحيى.افصم20علي.بظ.مفرح.أحمد.جحدلي12بندر.بظ.أحمد.إبراهيم.عنبري4

يحيى.بظ.حسيظ.مهدي.شبلي21علي.بظ.موسى.أحمد.خلوي13حسظ.بظ.إبراهيم.عيسى.جبلي5

يوسش.بظ.أحمد.عبده.الخالحي22عيسى.بظ.جبريض.فتح.الديظ.البكماظي14حسظ.بظ.بابئ.يحيى.عداوي6

--عيسى.بظ.محمد.عيسى.الشعبي15حسيظ.بظ.أحمد.موسى.مرياحي7

--عيسى.بظ.موسى.أحمد.أبو.صرن16سعيد.بظ.عبدا�.ظافر.افسمري8
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مجالس اإلدارة التي تعاقبت على إدارتها:

.يديرهــا.حاليــًا.مجلــس.صــادر.بالخطــاب.رصــم.330901.فــي.1441/04/28هـــ.مــظ.وكيــض.وزارة.المــوارد.البشــرية.

والتنميــة.اقجتماعيــة.للتنميــة.اقجتماعيــة.لمــدة.عــام.مــظ.تاريــخ.1441/04/28هـــ،.وتــم.التمديــد.لهــثا.المجلــس.

لمــدة.بقبــة.أشــهر.أخــرى.بخطــاب.مركــز.التنميــة.اقجتماعيــة.بجــازان.برصــم.176269.وتاريــخ.1442/09/21هـــ،.
وهــم:

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوإبراهيم.بظ.أحمد.علي.العبابي.فارسي.6رئيس.المجلسحسيظ.بظ.أحمد.موسى.مرياحي.دربي.1

عدوعلي.بظ.أحمد.فايع.بروان.7ظائإ.الرئيسحسظ.بظ.بابئ.يحيى.هادي.عداوي.دربي.2

عدوعبدالرحمظ.بظ.ظاصر.محمد.حسيظ.شبلي.8المسآول.الماليمحمد.بظ.فتح.الديظ.محمد.افصم.3

عدومهدي.بظ.إبراهيم.موسى.حسظ.آل.حمود.9عدوبندر.بظ.أحمد.إبراهيم.عنبري.4

عدوأحمد.بظ.فتح.الديظ.محمد.حسيظ.افصم.10عدوعيسى.بظ.محمد.عيسى.الشعبي.5

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.60/ق/م.فــي.1437/4/14هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.
والدعــوة.واإلرشــاد.مــظ.1437/4/14هـــ.لمــدة.أربــع.ســنوات،.وهم:

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوإبراهيم.بظ.أحمد.علي.العبابي.فارسي.6رئيس.المجلسحسيظ.بظ.أحمد.موسى.مرياحي.دربي.1

عدوعلي.بظ.أحمد.فايع.بروان.7ظائإ.الرئيسحسظ.بظ.بابئ.يحيى.هادي.عداوي.دربي.2

عدوعبدالرحمظ.بظ.ظاصر.محمد.حسيظ.شبلي.8المسآول.الماليمحمد.بظ.فتح.الديظ.محمد.افصم.3

عدومهدي.بظ.إبراهيم.موسى.حسظ.آل.حمود.9عدوبندر.بظ.أحمد.إبراهيم.عنبري.4

عدوأحمد.بظ.فتح.الديظ.محمد.حسيظ.افصم.10عدوعيسى.بظ.محمد.عيسى.الشعبي.5
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والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.4/ق/م.فــي.1434/1/18هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.
والدعــوة.واإلرشــاد.مــظ.1434/1/18هـــ.حتــى.1437/4/13هـــ،.وهــم:

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوصالح.بظ.موسى.إبراهيم.المطوع.6رئيس.المجلسحسيظ.بظ.أحمد.موسى.مرياحي.دربي.1

عدوعلي.بظ.حسظ.سيش.القحطاظي.7ظائإ.الرئيسإبراهيم.بظ.أحمد.علي.العبابي.فارسي.2

عدو.احتياذيأحمد.بظ.فتح.الديظ.محمد.حسيظ.افصم.8المسآول.الماليعبدالحميد.بظ.إبراهيم.ظاصر.جندب.3

عدو.احتياذيإبراهيم.بظ.أحمد.إبراهيم.إسماعيض.إبراهيم.9عدومحمد.بظ.فتح.الديظ.محمد.افصم.4

عدو.احتياذي.مهدي.بظ.إبراهيم.موسى.حسظ.آل.حمود.10عدوحسظ.بظ.علي.محمد.عيسى.آل.خزيم.5

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.30/ق/م.فــي.1430/4/3هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.
والدعــوة.واإلرشــاد.مــظ.1430/4/3هـــ.حتــى.1434/1/17هـــ،.وهــم:

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوحسظ.بظ.علي.محمد.آل.خزيم.5رئيس.المجلسمحمد.بظ.إبراهيم.محمد.مطمي.1

عدوصالح.بظ.موسى.إبراهيم.المطوع.6ظائإ.الرئيسإبراهيم.بظ.أحمد.علي.فارسي.2

عدوعبدالحميد.بظ.إبراهيم.ظاصر.جندب.7المسآول.الماليإبراهيم.بظ.محمد.محمد.هيجان.3

عدوخالد.بظ.عبدالعزيز.أحمد.هيجان.4

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.52/ق/م.فــي.1426/9/5هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.
والدعــوة.واإلرشــاد.مــظ.1426/9/5هـــ.حتــى.1430/4/2هـــ،.وهــم:

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوحسظ.بظ.علي.محمد.آل.خزيم.5رئيس.المجلسظزار.بظ.صالح.محمد.الشعيبي..1

عدوعلي.بظ.محمد.علي.سهيلي.خدر.6ظائإ.الرئيسمحمد.بظ.إبراهيم.محمد.مطمي.2

عدوإبراهيم.بظ.أحمد.علي.العبابي.فارسي.7المسآول.الماليإبراهيم.بظ.محمد.محمد.هيجان.3

عدوصالح.بظ.موسى.إبراهيم.المطوع.4
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حفاظ القرآن الكريم بجمعية محافظة الدرب:
بیانات الحافظمبیانات الحافظم

ـــه:.1 ـــظ.1441هــــ،.ومعلم ـــام.الحف ـــي،.ع ـــد..الجنســـية.يمن ـــى.أحم ـــر.يحي ـــظ.عم ياســـر.ب
ـــرة. ـــجد:.الجوه ـــي،.بمس ـــد.الثاظب ـــي.محم ـــد.عل شريفة.بنئ.عامر.إبراهيم.آل.حمود..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1441هـ،.مدة.2محم

الحفظ:.بمان.سنوات،.ومعلمتها:.صالحة.بنئ.بحري.أبو.صبي،.بدار.عائشة.بالدرب.

حاجة.بنئ.هازل.إبراهيم.مكيظ..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1441هـ،.مدة.الحفظ:.أربع.3
فجة.بنئ.علي.عبدا�.سوادي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1441هـ،.مدة.الحفظ:.4سنوات،.ومعلمتها:.صالحة.بنئ.بحري.أبو.صبي،.بدار.عائشة.بالدرب.

عشر.سنوات،.ومعلمتها:.سعاد.بنئ.هادي.زكري،.بدار.فاذمة.بالدرب.

صفية.بنئ.أحمد.إبراهيم.إسماعيض..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1441هـ،.مدة.5
الحفظ:.1441هـ،.مدة.6الحفظ:.عشر.سنوات،.ومعلمتها:.سعاد.بنئ.هادي.زكري،.بدار.فاذمة.بالدرب. عام. الجنسية:.سعودية،. العسيري.. زايد. بنئ.يوسش. عمراظة.

الحفظ:.عشر.سنوات،.ومعلمتها:.سعاد.بنئ.هادي.زكري،.بدار.فاذمة.بالدرب.

آمنة.بنئ.علي.عمر.أبو.شقارة..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1441هـ،.مدة.الحفظ:.7
سميرة.بنئ.أحمد.محمد.أحمد..الجنسية:.سوداظية،.عام.الحفظ:.1441هـ،.مدة.الحفظ:.8بقث.سنوات،.ومعلمتها:.أحمدية.بنئ.محمد.عميان،.بدار.حفخة.بالحروف.

سبع.سنوات،.ومعلمتها:.عمراظة.بنئ.يحيى.النعمي،.بدار.سمية.بأبو.السداد.

كريمة.بنئ.عبده.مهيوب.الخرمي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1441هـ،.مدة.الحفظ:.9
صفية.بنئ.موبض.سلمان.التليدي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1441هـ،.مدة.الحفظ:.10أربع.سنوات،.ومعلمتها:.سنية.بنئ.يحيى.عتودي،.بدار.سمية.بأبو.السداد.

خمس.سنوات،.ومعلمتها:.عمراظة.حمود.دقك،.بدار.عائشة.بالدرب.

شفيقة.بنئ.ظاجي.إبراهيم.حاج..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1440هــ،.مدة.الحفظ:.11
صالحة.بنئ.حسظ.محمد.الدربي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1440هـ،.مدة.الحفظ:.12عشر.سنوات،.ومعلمتها:.أحمدية.بنئ.محمد.عميان،.بدار.حفخة.بالحروف.

بقث.سنوات،.ومعلمتها:.سنية.بنئ.يحيى.عتودي،.بدار.خولة.برمقن.

13
ـــة،. ـــي:.أّمّي ـــض.الدراس ـــي،.المآه ـــية:.يمن ـــي..الجنس ـــادي.صبياظ ـــد.ه ـــئ.محم ـــم.بن فاذ
عـــام.الحفـــظ:.1440هــــ،.مـــدة.الحفـــظ:.عشـــر.ســـنوات،.ومعلمتهـــا:.خليلـــة.درويـــش،.

ـــي.الســـداد. ـــدي.بأب ـــورة.البوي ـــدار.ظ ب
14

إبراهيـــم.بـــظ.أحمـــد.الحســـظ.عســـيري..الجنســـية.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1440هـــــ،.

ـــي.بمســـجد. ـــي.محمـــد.الثاظب ـــظ.عل ـــقث.ســـنوات،.ومعلمـــه:.محمـــد.ب مـــدة.الحفـــظ:.ب
ـــرة. الجوه

سمية.بنئ.إبراهيم.علي.صوعان..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1440هـ،.مدة.الحفظ:.15
هبة.بنئ.علي.محمد.صبياظي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1440هـ،.مدة.الحفظ:.16خمس.سنوات،.ومعلمتها:.عائشة.بنئ.إبراهيم.الحدري،.بدار.عائشة.بسمرة.الجد..

خمس.سنوات،.ومعلمتها:.خليلة.بنئ.أحمد.درويش،.بدار.ظورة.البويدي.بأبو.السداد.

ـــة..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1439هــــ،.17 ـــو.حدي ـــي.أب ـــدا�.عل ـــي.بـــظ.عب عل
صالح.بظ.حسيظ.صالح.عبيد..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1439هـ،.مدة.الحفظ:.خمس.18مـــدة.الحفـــظ:.خمـــس.ســـنوات،.ومعلمـــه:.محمـــود.بـــظ.محمـــد.ظـــور،.بمســـجد:.الجوهرة.

سنوات،.ومعلمه:.هادي.بظ.محمد.شايع،.بمسجد:.الجوهرة.

أحمد.بظ.علي.أحمد.الخبخة.عسيري..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1439هـ،.مدة.19
محمد.بظ.محمود.هادي.جبريض..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1439هـ،.مدة.الحفظ:.أربع.20الحفظ:.خمس.سنوات،.ومعلمه:.مشتاق.بظ.عبدا�.الحداد،.بمسجد:.الجوهرة.

سنوات،.ومعلمه:.عمر.بظ.حسيظ.هارب،.بمسجد:.الجوهرة.

عبدالرحمظ.بظ.رائد.عبدا�.محمد..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1439هـ،.مدة.الحفظ:.21
معتخم.بظ.علي.سعيد.فرحان.صالح..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1439هـ،.مدة.الحفظ:.22أربع.سنوات،.ومعلمه:.مشتاق.بظ.عبدا�.الحداد،.بمسجد:.الجوهرة.

أربع.سنوات،.ومعلمه:.هادي.بظ.محمد.شايع،.بمسجد:.الجوهرة.

ـــدي،.عـــام.الحفـــظ:.1439هــــ،.مـــدة.الحفـــظ:.23 م.د.عمـــران.بـــظ.حســـظ..الجنســـية:.هن
ـــد.شـــايع،.بمســـجد:.الجوهـــرة. ـــظ.محم ـــه:.هـــادي.ب عبير.بنئ.عبدالعزيز.محمد.حسظ..الجنسية:.مخرية،.عام.الحفظ:.1439هـ،.مدة.الحفظ:.24خمـــس.ســـنوات،.ومعلم

سئ.سنوات،.ومعلمتها:.عمراظة.بنئ.يحيى.النعمي،.بدار.سمية.بأبو.السداد.

آمنة.بنئ.يحيى.إبراهيم.حاج..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1439هـ،.مدة.الحفظ:.سبع.25
خديجة.بنئ.علي.محمد.أحمد..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1439هـ،.مدة.الحفظ:.بمان.26سنوات،.ومعلمتها:.عائشة.بنئ.يحيى.أبو.شقارة،.بدار.حفخة.بالحروف.

سنوات،.ومعلمتها:.سنية.بنئ.يحيى.عتودي،.بدار.سمية.بأبو.السداد.

.محمـــد.بـــظ.هاظـــي.محمـــد.حشـــيش..الجنســـية:.مخـــري،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.مـــدة.27
علي.بظ.أحمد.محمد.شوعي.كريم..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1438هـ،.مدة.الحفظ:.28الحفـــظ:.خمـــس.ســـنوات،.ومعلمـــه:.عمـــر.بـــظ.حســـيظ.هـــارب،.بمســـجد:.الجوهـــرة،.

خمس.سنوات،.ومعلمه:.حسيظ.بظ.إبراهيم.عسيري،.بمسجد:.الجوهرة.
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ـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.29 ـــي،.ع ـــدا�.محمـــد..الجنســـية:.يمن ـــظ.محمـــد.عب ـــز.ب عبدالعزي
إبراهيم.بظ.يحيى.إبراهيم.حاج..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1438هـ،.مدة.الحفظ:.سئ.30مـــدة.الحفـــظ:.خمـــس.ســـنوات،.ومعلمـــه:.عمـــر.بـــظ.حســـيظ.هـــارب،.بمســـجد:.الجوهرة.

سنوات،.ومعلمه:.حسيظ.بظ.إبراهيم.عسيري،.بمسجد:.الجوهرة.

ظاصر.بظ.حسظ.وداي.محمد..الجنسية:.ابيوبي،.عام.الحفظ:.1438هـ،.مدة.الحفظ:.سبع.31
شريفة.بنئ.عبدالرحمظ.موسى.جوبحي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1438هـ،.مدة.32سنوات،.ومعلمه:.عمر.بظ.حسيظ.هارب،.بمسجد:.الجوهرة.

الحفظ:.خمس.سنوات،.ومعلمتها:.عمراظة.بنئ.يحيى.النعمي،.بدار.سمية.بأبو.السداد.

صالحة.بنئ.علي.محمد.آل.شبير..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1438هـ،.مدة.الحفظ:.33
حنان.بنئ.أحمد.شوعي.مكيظ..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1438هـ،.مدة.الحفظ:.بمان.34سنتيظ،.ومعلمتها:.سنية.بنئ.يحيى.عتودي،.بدار.سمية.بأبو.السداد.

سنوات،.ومعلمتها:.ياسميظ.بنئ.علي.محمد.الدربي،.بدار.أسماء.بالشريش.

35
ـــي،.عـــام.الحفـــظ:.1437هــــ،. زايـــد.بـــظ.محمـــد.أحمـــد.شـــوعي.كريـــم..الجنســـية:.يمن
مـــدة.الحفـــظ:.ســـئ.ســـنوات،.ومعلمـــه:.جنيـــد.بـــظ.ســـميع.ا�.مطيـــع.الرحمـــظ،.

بمســـجد:.الجوهـــرة.
36

ـــدة. ـــظ:.1437هــــ،.م ـــام.الحف ـــي،.ع ـــارب..الجنســـية:.يمن ـــد.ه ـــظ.حســـيظ.محم ـــر.ب عم

الحفـــظ:.خمـــس.ســـنوات،.ومعلمـــه:.حســـيظ.بـــظ.محســـظ.الحيـــر،.بمســـجد:.الجوهـــرة،.
ظعـــم،.حفـــظ.علـــى.يديـــه:.4.ذـــقب.

محمـــد.بـــظ.عبـــدا�.زيـــدان.عبـــدا�..الجنســـية:.مخـــر،.عـــام.الحفـــظ:.1437هــــ،.مـــدة.37
يحيى.بظ.خالد.إبراهيم.حاج..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1437هـ،.مدة.الحفظ:.خمس.38الحفـــظ:.خمـــس.ســـنوات،.ومعلمـــه:.حســـيظ.بـــظ.محســـظ.الحيـــر،.بمســـجد:.الجوهـــرة.

سنوات،.ومعلمه:.جنيد.بظ.سميع.ا�.مطيع.الرحمظ،.بمسجد:.الجوهرة.

عبدالكريم.بظ.أمجد.محمد.المزجاجي..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1437هـ،.مدة.39
أمض.بنئ.عبدالرحمظ.أحمد.الخالحي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1437هـ،.مدة.40الحفظ:.خمس.سنوات،.ومعلمه:.مشتاق.بظ.عبدا�.محمد.الحداد،.بمسجد:.الجوهرة.

الحفظ:.بقث.سنوات،.ومعلمتها:.عمراظة.بنئ.يحيى.النعمي،.بدار.سمية.بأبو.السداد.

فاذمة.بنئ.محمد.إبراهيم.صطبي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1437هـ،.مدة.الحفظ:.41
يحيـــى.بـــظ.مهـــدي.يحيـــى.علـــوي..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.مـــدة.42بقث.سنوات،.ومعلمتها:.حاجة.بنئ.هازل.إبراهيم.مكيظ،.بدار.عائشة.بالدرب.

الحفـــظ:.خمـــس.ســـنوات،.ومعلمـــه:.حســـيظ.بـــظ.محســـظ.الحيـــر،.بمســـجد:.الجوهـــرة.

محمد.بظ.موسى.محمد.خمجان..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1436هـ،.مدة.الحفظ:.43
ـــدة.44خمس.سنوات،.ومعلمه:.جنيد.بظ.سميع.ا�.مطيع.الرحمظ،.بمسجد:.الجوهرة. ـــظ:.1436هــــ،.م ـــام.الحف ـــي،.ع ـــح..الجنســـية:.يمن ـــد.بج ـــد.أحم ـــظ.محم صـــادق.ب

الحفـــظ:.أربـــع.ســـنوات،.ومعلمـــه:.حســـيظ.بـــظ.إبراهيـــم.عســـيري،.بمســـجد:.الجوهـــرة.

45
يحيـــى.بـــظ.أحمـــد.محمـــد.شـــوعي.كريـــم..الجنســـية:.يمنـــي،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.
مـــدة.الحفـــظ:.ســـئ.ســـنوات،.ومعلمـــه:.جنيـــد.بـــظ.ســـميع.ا�.مطيـــع.الرحمـــظ،.

بمســـجد:.الجوهـــرة.
46

محمـــد.بـــظ.أحمـــد.محمـــد.شـــوعي.كريـــم..الجنســـية:.يمنـــي،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.

مـــدة.الحفـــظ:.ســـئ.ســـنوات،.ومعلمـــه:.جنيـــد.بـــظ.ســـميع.ا�.مطيـــع.الرحمـــظ،.
بمســـجد:.الجوهـــرة.

حليمة.بنئ.أحمد.درويش.محمد.سليمان..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1436هـ،.مدة.47
حنان.بنئ.أحمد.علي.شامي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1436هـ،.مدة.الحفظ:.سبع.48الحفظ:.أربع.سنوات،.ومعلمتها:.عمراظة.بنئ.يحيى.النعمي،.بدار.سمية.بأبو.السداد.

سنوات،.ومعلمتها:.عمراظة.بنئ.يحيى.النعمي،.بدار.سمية.بأبو.السداد.

ليلى.بنئ.أحمد.إبراهيم.شرفي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1436هـ،.مدة.الحفظ:.49
شرف.بنئ.أحمد.إبراهيم.شرفي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1436هـ،.مدة.الحفظ:.50خمس.سنوات،.ومعلمتها:.عمراظة.بنئ.يحيى.النعمي،.بدار.سمية.بأبو.السداد.

خمس.سنوات،.عمراظة.بنئ.يحيى.النعمي،.بدار.سمية.بأبو.السداد.

رشا.بنئ.محمد.مخطفى.يوسش..الجنسية:.سوداظية،.عام.الحفظ:.1436هـ،.مدة.الحفظ:.51
لمياء.بنئ.محمد.مخطفى.دويدار..الجنسية:.مخرية،.عام.الحفظ:.1436هـ،.مدة.الحفظ:.52أربع.سنوات،.ومعلمتها:.زينة.بنئ.محمد.الشهري،.بدار.سمية.بأبو.السداد.

سئ.سنوات،.ومعلمتها:.زينة.بنئ.محمد.الشهري،.بدار.سمية.بأبو.السداد.

53
مشـــتاق.بـــظ.عبـــدا�.محمـــد.مقبـــض.الحـــداد..الجنســـية:.يمنـــي،.عـــام.الحفـــظ:.1435هــــ،.
مـــدة.الحفـــظ:.بـــقث.ســـنوات،.ومعلمـــه:.حســـيظ.بـــظ.أحمـــد.مرياحـــي،.بمســـجد:.

ـــه:.3.ذـــقب. ـــى.يدي الجوهـــرة،.حفـــظ.عل
54

يوســـش.بـــظ.أحمـــد.محمـــد.عبـــاس.الخليـــدي..الجنســـية:.مخـــري،.عـــام.الحفـــظ:.

ـــي.اســـتشرصها.الحفـــظ:.خمـــس.ســـنوات،.ومعلمـــه:.عمـــران.بـــظ. 1435هــــ،.المـــدة.الت
محمـــد.إكليـــم،.بمســـجد:.الجوهـــرة.

محمـــد.بـــظ.عمـــاد.افميـــظ.أحمـــد..الجنســـية:.ســـوداظي،.عـــام.الحفـــظ:.1435هـــــ،.مـــدة.55
افميظ.بظ.عماد.افميظ.أحمد..الجنسية:.سوداظي،.عام.الحفظ:.1435هـ،.مدة.الحفظ:.56الحفـــظ:.ســـئ.ســـنوات،.ومعلمـــه:.حســـيظ.بـــظ.أحمـــد.مرياحـــي،.بمســـجد:.الجوهـــرة..

خمس.سنوات،.ومعلمه:.حسيظ.بظ.أحمد.مرياحي،.بمسجد:.الجوهرة.

أبو.بكر.بظ.محمد.سيد.فقير.محمد..الجنسية:.سوداظي،.عام.الحفظ:.1435هـ،.مدة.57
شريفة.بنئ.عبدا�.إبراهيم.أبو.جميلة..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1435هـ،.مدة.58الحفظ:.خمس.سنوات،.ومعلمه:.عمران.بظ.محمد.إكليم،.بمسجد:.الجوهرة.

الحفظ:.خمس.سنوات،.ومعلمتها:.عمراظة.بنئ.يحيى.النعمي،.بدار.سمية.بأبو.السداد
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بیانات الحافظمبیانات الحافظم

فاذمة.بنئ.أحمد.علي.فقيه..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1435هـ،.مدة.الحفظ:.أربع.59
شمعة.بنئ.أحمد.علي.فقيه..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1435هـ،.مدة.الحفظ:.خمس.60سنوات،.ومعلمتها:.حليمة.بنئ.حسظ.جبلي،.بدار.سمية.بأبو.السداد.

سنوات،.ومعلمتها:.عمراظة.بنئ.يحيى.النعمي،.بدار.سمية.بأبو.السداد.

ربية.بنئ.علي.صاسم.شبلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1435هـ،.مدة.الحفظ:.عشر.61
عواذش.بظ.التيجاظي.علي.أحيمر..الجنسية:.سوداظية،.عام.الحفظ:.1435هـ،.مدة.الحفظ:.62سنوات،.ومعلمتها:.عمراظة.بنئ.يحيى.النعمي،.بدار.سمية.بأبو.السداد.

أربع.سنوات،.ومعلمتها:.عمراظة.بنئ.يحيى.النعمي،.بدار.سمية.بأبو.السداد.

آمنة.بنئ.أحمد.علي.شامي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1435هـ،.مدة.الحفظ:.سئ.63
شريفة.بنئ.عبدا�.محمد.مكعكم..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1435هـ،.مدة.64سنوات،.ومعلمتها:.عمراظة.بنئ.يحيى.النعمي،.بدار.سمية.بأبو.السداد.

الحفظ:.سنة،.ومعلمتها:.حليمة.بنئ.حسظ.جبلي،.بدار.سمية.بأبو.السداد.

آمنة.بنئ.إبراهيم.هادي.ذحطوح..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1435هـ،.مدة.الحفظ:.65
الحسيظ.بظ.عبدالرحمظ.الحسيظ.الحفظي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1434هـ،.مدة.66أربع.سنوات،.ومعلمتها:.حليمة.بنئ.حسظ.جبلي،.بدار.سمية.بأبو.السداد.

الحفظ:.أربع.سنوات،.ومعلمه:.حسيظ.بظ.أحمد.مرياحي،.بمسجد:.الجوهرة.

صقح.بظ.علي.علي.الكينعي..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1434هـ،.مدة.الحفظ:.سئ.67
عبدالرحمظ.بظ.علي.ابراهيم.آل.بظ.سلة..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1434هـ،.مدة.68سنوات،.ومعلمه:.حسيظ.بظ.أحمد.مرياحي،.بمسجد:.الجوهرة.

الحفظ:.خمس.سنوات،.ومعلمه:.موسى.مولوي.ظور.اإلسقم،.بمسجد:.الشبالية.

ظواف.بظ.فتح.الديظ.محمد.افصم..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1434هـ،.مدة.الحفظ:.69
صالح.بظ.عيسى.أحمد.الدربي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1434هـ،.مدة.الحفظ:.70خمس.سنوات،.ومعلمه:.حسيظ.بظ.أحمد.مرياحي،.بمسجد:.الجوهرة.

سئ.سنوات،.ومعلمه:.جنيد.بظ.سميع.ا�.مطيع.الرحمظ،.بمسجد:.الجوهرة.

سنية.بنئ.يحيى.محمد.عتودي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1434هـ،.مدة.الحفظ:.71
خديجة.بنئ.أحمد.عبده.شرفي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1434هـ،.مدة.الحفظ:.72سئ.سنوات،.ومعلمتها:.حليمة.بنئ.حسظ.جبلي،.بدار.سمية.بأبو.السداد.

خمس.سنوات،.ومعلمتها:.عمراظة.بنئ.يحيى.النعمي،.بدار.سمية.بأبو.السداد.

كاملة.بنئ.حسيظ.علي.عتودي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1434هـ،.مدة.الحفظ:.73
عائشة.بنئ.علي.محمد.خليض..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1434هـ،.مدة.الحفظ:.74خمس.سنوات،.ومعلمتها:.عمراظة.بنئ.يحيى.النعمي،.بدار.سمية.بأبو.السداد.

خمس.سنوات،.ومعلمتها:.حليمة.بنئ.حسظ.جبلي،.بدار.سمية.بأبو.السداد.

شمعة.بنئ.محمد.زايد.آل.شفلوت..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1434هـ،.مدة.75
يوسش.بظ.يحيى.علي.بروان..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1433هـ،.مدة.الحفظ:.أربع.76الحفظ:.سئ.سنوات،.ومعلمتها:.صباح.بنئ.موسى.حمدان،.بدار.فاذمة.بالدرب.

سنوات،.ومعلمه:.حسيظ.بظ.أحمد.مرياحي،.بمسجد:.الجوهرة.

أحمد.بظ.يحيى.أحمد.آل.حمود..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1433هـ،.مدة.الحفظ:.77
أيمظ.بظ.عبدالرحمظ.أبكر..الجنسية:.سوداظي،.عام.الحفظ:.1433هـ،.مدة.الحفظ:.أربع.78أربع.سنوات،.ومعلمه:.حسيظ.بظ.أحمد.مرياحي،.بمسجد:.الجوهرة.

سنوات،.ومعلمه:.حسيظ.بظ.أحمد.مرياحي،.بمسجد:.الجوهرة.

تركي.بظ.مرعي.مفرح.القحطاظي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1433هـ،.مدة.الحفظ:.79
وفاء.بنئ.حسظ.سليمان.النابلسي..الجنسية:.سورية،.عام.الحفظ:1433هـ،.مدة.الحفظ:.80أربع.سنوات،.ومعلمه:.حسيظ.بظ.أحمد.مرياحي،.بمسجد:.الجوهرة.

خمس.سنوات،.ومعلمتها:.عمراظة.بنئ.يحيى.النعمي،.بدار.سمية.بأبو.السداد.

81
هنـــد.بنـــئ.محمـــد.زيـــد.عتينـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1433هــــ،.مـــدة.
ـــو. ـــدار.ســـمية.بأب ـــئ.فدـــض.عاشـــور،.ب ـــا.بن ـــا:.ظه ـــظ:.خمـــس.ســـنوات،.ومعلمته الحف

ـــداد. الس
82

حليمـــة.بنـــئ.حســـظ.عيســـى.جبلـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1433هــــ،.مدة.

ـــو. ـــدار.ســـمية.بأب ـــى.النعمـــي،.ب ـــة.بنـــئ.يحي الحفـــظ:.ســـئ.ســـنوات،.ومعلمتهـــا.عمراظ
الســـداد،.وحّفظـــئ:11.ذالبـــة.

عفاف.بنئ.هادي.إبراهيم.ذحطوح..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1433هـ،.مدة.83
محمد.بظ.علي.ظاصر.عسيري..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1428هـ،.مدة.الحفظ:.84الحفظ:.بقث.سنوات،.ومعلمتها:.حليمة.بنئ.حسظ.جبلي،.بدار.سمية.بأبو.السداد.

سنتان،.ومعلمه:.حسيظ.بظ.أحمد.مرياحي،.بمسجد:.الميدان،.ولديه.إجازة.
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الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة صامطة
ــم.(3/10)  ــوة.واإلرشــاد.برص ــوزارة.الشــآون.اإلســقمية.والدع ــدى.ب ــي.1425/04/07هـــ.وســجلئ.ل تأسســئ.ف
ــخ. ــم.(3472).وتاري ــة.برص ــة.اقجتماعي ــوارد.البشــرية.والتنمي ــدى.وزارة.الم ــم.ســجلئ.ل ــخ.1425/04/07هـــ.ب وتاري

1441/08/09هـــ.

أعضاء الجمعیة العمومیة لجمعیة تحیفظ القرآن بمحافظة صامطة

اسم العضوماسم العضوماسم العضوم

إبراهيم.محمد.محمد.صميلي19إبراهيم.عبده.يحيى.حملي10عبداقله.بظ.محمد.علي.بشيري1

يحيى.علي.محمد.مسلماظي20عبده.حسظ.محمد.آل.حسظ.صميلي11خالد.بظ.شبير.محمد.ظجمي2

محمد.الخقف.احمد.ظجمي.حمدي21حسظ.منخور.صميلي12حسظ.جابر.علي.أبو.السيض.مباركي3

إبراهيم.علولي.عيسى.عريبي22محمد.جابر.بقار.مدخلي13احمد.علي.أبو.شملة.كريري4

يحي.إبراهيم.حسظ.شعبي23علي.إبراهيم.عريشي14فهد.احمد.حسظ.حوذان5

يحيى.عبده.محمد.صميلي24عبد.المطلإ.يحيى.أحمد.آل.خيرات15محمد.محمد.مساوى.سهلي6

حسيظ.يحيى.علي.شبير.ظجمي25علي.يحيى.يحيى.صهار.عريشي16حسظ.محمد.علي.كديش.حكمي7

--يحيى.عواجي.محمد.حاج.مدخلي17ماجد.إبراهيم.جابر.صميلي8

--علي.هادي.هادي.غوير18ظاصر.محمد.ظاصر.بشيري9
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مجالس اإلدارة التي تعاقبت على إدارتها:

ــاًً.مجلــس.إدارة.صــادر.بالخطــاب.رصــم.330901.فــي.1441/08/21هـــ.مــظ.وكيــض.وزارة.المــوارد. يديرهــا.حالي

البشــرية.والتنميــة.اقجتماعيــة.للتنميــة.اقجتماعيــة.لمــدة.ســتة.أشــهر.مــظ.تاريــخ.1441/11/07هـــ،.وتــم.التمديــد.

لهــثا.المجلــس.لمــدة.ســتة.أشــهر.أخــرى.بخطــاب.مركــز.التنميــة.اقجتماعيــة.بجــازان.برصــم.193348.وتاريــخ.
1442/10/26هـــ،.وهــم:

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوعلي.بظ.يحيى.بظ.يحيى.صهار.عريشي6رئيس.المجلسعبداإلله.بظ.محمد.بظ.علي.بشيري1

عدوظاصر.بظ.محمد.بظ.ظاصر.بشيري7ظائإ.الرئيسأحمد.بظ.حسيظ.بظ.علي.صميلي2

عدوحسيظ.بظ.يحيى.بظ.علي.شبير.ظجمي8المسآول.الماليخالد.بظ.شبير.بظ.محمد.ظجمي3

عدوعلي.بظ.هادي.بظ.هادي.غوير9عدوإبراهيم.بظ.محمد.بظ.محمد.صميلي4

عدويحيى.بظ.علي.بظ.محمد.مسلماظي10عدويحيى.بظ.عواجي.بظ.محمد.حاج.مدخلي5

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.190/ق/م.فــي.1437/11/7هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.والدعوة.
واإلرشــاد.مــظ.1437/11/7هـــ.لمــدة.أربع.ســنوات،.وهم:

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوعلي.بظ.يحيى.بظ.يحيى.صهار.عريشي6رئيس.المجلسعبداإلله.بظ.محمد.بظ.علي.بشيري1

عدوظاصر.بظ.محمد.بظ.ظاصر.بشيري7ظائإ.الرئيسأحمد.بظ.حسيظ.بظ.علي.صميلي2

عدوحسيظ.بظ.يحيى.بظ.علي.شبير.ظجمي8المسآول.الماليخالد.بظ.شبير.بظ.محمد.ظجمي3

عدوعلي.بظ.هادي.بظ.هادي.غوير9عدوإبراهيم.بظ.محمد.بظ.محمد.صميلي3

عدويحيى.بظ.علي.بظ.محمد.مسلماظي10عدويحيى.بظ.عواجي.بظ.محمد.حاج.مدخلي5

والمجلــس.الــثي.صبلــه.بالقــرار.رصــم.9/ق/م.فــي.1434/1/28هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.والدعوة.واإلرشــاد.
مــظ.1434/1/28هـ.حتــى.1437/11/6هـ،.وهم:
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صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوعلي.بظ.يحيى.بظ.يحيى.صهار.عريشي6رئيس.المجلسعبداإلله.بظ.محمد.بظ.علي.بشيري1

عدوظاصر.بظ.محمد.بظ.ظاصر.بشيري7ظائإ.الرئيسأحمد.بظ.حسيظ.بظ.علي.صميلي2

عدوعلي.بظ.هادي.بظ.هادي.غوير8المسآول.الماليخالد.بظ.شبير.بظ.محمد.ظجمي3

عدوحمد.بظ.علي.بظ.بظ.محمد.جبار.عريشي9عدوإبراهيم.بظ.محمد.بظ.محمد.صميلي3

عدوعبدا�.بظ.سبتان.بظ.عبدا�.مشهور.حمدي10عدويحيى.بظ.محمد.بظ.حمد..مرير5

ــاف. ــقمية.وافوص ــآون.اإلس ــر.الش ــظ.وزي ــي.1430/8/10هـــ.م ــم.64/ق/م.ف ــرار.رص ــه.بالق ــثي.صبل ــس.ال والمجل
ــم: ــى.1434/1/27هـــ،.وه ــظ.1430/8/10هـــ.حت ــوة.واإلرشــاد.م والدع

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدويحيى.محمد.حمد.مرير5رئيس.المجلسعبداإلله.محمد.علي.بشيري1

عدوعلي.يحيى.يحيى.عريشي6ظائإ.الرئيسأحمد.حسيظ.علي.صميلي2

عدوإبراهيم.محمد.محمد.صميلي7المسآول.الماليخالد.شبير.محمد.ظجمي3

عدويحيى.عواجي.محمد.مدخلي8عدومنخور.محمد.حسيظ.شريش.هاشم4

ــاف. ــقمية.وافوص ــآون.اإلس ــر.الش ــظ.وزي ــي.1425/11/6هـــ.م ــم.45/ق/م.ف ــرار.رص ــه.بالق ــثي.صبل ــس.ال والمجل
ــى.1430/8/9هـــ،.وهــم: ــظ.1425/11/6هـــ.حت ــوة.واإلرشــاد.م والدع

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوأحمد.بظ.محمد.شوعي.جوهري5رئيس.المجلسمنخور.بظ.حمود.بظ.حسظ.منخور.آل.خيرات1

عدوعطية.بظ.حسظ.إبراهيم.ظجمي6ظائإ.الرئيسحسيظ.بظ.محمد.بظ.شريش.هاشم2

عدومحمد.بظ.عبدا�.علي.هاشم7المسآول.الماليمنخور.بظ.أحمد.بظ.حمود.آل.خيرات3

---عدومحمد.بظ.حسظ.مساوى.أبو.عقيض.حمدي3
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حفاظ القرآن الكريم بجمعية محافظة صامطة

بیانات الحافظمبیانات الحافظم

أماظـــي.بنـــئ.علـــي.إســـماعيض.مدخلـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1441،.بـــدار.1
إكـــرام.بنـــئ.ظـــور.الهـــدى.مخطفـــى..الجنســـية:.ســـوداظية،.عـــام.الحفـــظ:.1441،.2أمامـــه.بنـــئ.الخامـــئ.

ومعلمتهـــا:.محمديـــة.حـــوذان،.بـــدار.عفـــراء.افظخاريـــة.

بدريـــة.بنـــئ.ذاهـــر.عبـــده.مجربـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1441هـ.بـــدار.3
عائشـــة.بنـــئ.حســـظ.علـــي.عاكـــش.دغريـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.4فاذمـــة.الزهـــراء.بالجاضـــع.

ـــة. ـــراء.افظخاري ـــدار.عف 1441هــــ،.ب

ـــظ:.1441هــــ،.5 ـــام.الحف ـــد.عريشـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــد.محم ـــئ.محم ـــة.بن رصي
ـــئ. ـــئ.الخام ـــة.بن ـــدار.أمام ـــي،.ب ـــار.عريش ـــان.جب ـــا:.حن ـــظ:.1441هــــ،.6ومعلمته ـــام.الحف ـــواف.آل.بشـــيري..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــي.ع ـــئ.عل ـــى.بن ليل

ـــوب. ـــي.أي ـــئ.اب ـــارة.بن ـــدار.عم ـــا:.رضـــا،.ب ومعلمته

يعقـــوب.بـــظ.عيســـى.يعقـــوب.ظجمـــي..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1440هــــ،.7
ـــان. ـــظ.عف ـــان.ب ـــع.عبم ـــي..بجام ـــر.مدخل ـــد.جاب ـــظ.محم ـــر.ب ـــه:.جاب إليـــاس.بـــظ.علـــي.أحمـــد.علـــوش.مدخلـــي..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1440هـ،.8ومعلم

ومعلمـــه:.علـــي.بـــظ.منخـــور.علـــي.مدخلـــي..بجامـــع.عبمـــان.بـــظ.عفـــان.

أحمـــد.بـــظ.عبـــده.محمـــد.عكور..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1440هــــ،.ومعلمه:.9
محمـــد.يحيـــى.عبـــده.مدخلـــي..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1440هــــ،.ومعلمـــه:.10عبـــد.ا�.بـــظ.علـــي.عكـــور،.بجامـــع.عبمـــان.بـــظ.عفـــان.

محمـــد.بـــظ.علـــي.محمـــد.القاضـــي،.بجامـــع.عبمـــان.بـــظ.عفـــان.

ـــام.الحفـــظ:.1440هــــ،.11 ـــده.عكـــور..الجنســـية:.ســـعودي،.ع ـــظ.محمـــد.عب ـــه.ب ـــد.اإلل عب
ـــور. ـــي.عك ـــد.عل ـــع.محم ـــور،.بجام ـــي.عك ـــظ.عل ـــد.ا�.ب ـــه:.عب عطيـــة.بـــظ.حســـظ.علـــي.محنشـــي..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1440هــــ،.12ومعلم

ومعلمـــه:.يحيـــى.حســـظ.علـــي.محنشـــي،.بجامـــع.اللقيـــة.

محمـــد.بـــظ.شـــوعي.أحمـــد.عتيـــظ..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1440هــــ،.13
أحـــقم.بنـــئ.إبراهيـــم.محمـــد.حمـــدي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1440هــــ،.14وعطيـــة.بـــظ.أحمـــد.عتيـــظ،.بجامـــع.أبـــي.بكـــر.الخديـــق.

ـــئ.الخامـــئ. ـــة.بن ـــدار.أمام ب

ـــظ:.1440هــــ،.15 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــري..الجنس ـــظ.دغري ـــي.حس ـــئ.عل ـــم.بن حلي
ـــإ. ـــئ.كع ـــيبة.بن ـــدار.ظس ـــري،.ب ـــي.دغري ـــم.عل ـــا:.مري بدريـــة.بنـــئ.محمـــد.جبـــران.صميلـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1440هــــ،.16ومعلمته

ـــئ.الخامـــئ. ـــدار.أمامـــة.بن ـــى.عريشـــي،.ب ـــإ.يحي ومعلمتهـــا:.زين

ســـهام.بنـــئ.محمـــد.محمـــد.مدبـــش..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1440هــــ،.17
ـــه.وســـلم. ـــى.ا�.علي ـــئ.محمـــد.صل ـــإ.بن ـــدار.زين رعنـــا.بنـــئ.أحمـــد.علـــي.كريـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1440هــــ،.18ب

ومعلمتهـــا:.فاذمـــة.حلـــوي،.بـــدار.أم.إيـــاس.افظخاريـــة.

فاذمـــة.بنـــئ.ســـريع.محمـــد.مشـــهور..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1440هــــ،.19
ـــإ.بنـــئ.جحـــش. ـــدار.زين ـــي،.ب منـــى.بنـــئ.محمـــد.محمـــد.ســـهلي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1440هــــ.20ومعلمتهـــا:.فاذمـــة.صليل

ـــان. ـــئ.اليم ـــة.بن ـــدار.خول ـــة.خميســـي،.ب ـــا:.عائشـــة.دغشـــر.حـــدادي،.ميموظ ومعلماته

ـــظ:.1440هــــ،.21 ـــام.الحف ـــية:.ســـعودية،.ع ـــد.مشـــهور..الجنس ـــريع.محم ـــئ.س ـــة.بن آمن
ـــش. ـــئ.جح ـــإ.بن ـــدار.زين ـــظ،.ب ـــي.حس ـــة.عل ـــا:.فاذم ـــظ:.1440هــــ،.22ومعلمته ـــام.الحف ـــية:.ســـعودية،.ع ـــد.عريشـــي..الجنس ـــح.حم ـــئ.صال ـــه.بن عيش

ـــئ. ـــئ.الخام ـــة.بن ـــدار.امام ـــي،.ب ـــي.عريش ـــة.عواج ـــا:.عائش ومعلمته

ظـــوال.بنـــئ.محمـــد.يحيـــى.عـــواف..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1440هــــ،.23
ـــظ:.1440هــــ،.24ومعلمتهـــا:.عائشـــة.دغشـــر.حـــدادي،.بـــدار.خولـــة.بنـــئ.اليمـــان. ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــيري..الجنس ـــود.بش ـــي.حم ـــئ.عل ـــرة.بن فاخ

ـــوب. ـــي.أي ـــئ.أب ـــارة.بن ـــدار.عم ـــي،.ب ـــاة.اليام ـــا:.حي ومعلمته

أظـــس.بـــظ.محمـــد.حســـظ.حمـــدي..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1439هــــ،.25
ـــظ:.1439هــــ،.26ومعلمـــه:.محمـــد.بـــظ.عبـــد.ا�.مســـلماظي. ـــام.الحف ـــد.حســـظ.مشـــهور..الجنســـية:.ســـعودي،.ع ـــظ.محم أســـامة.ب

ـــلماظي. ـــد.ا�.مس ـــظ.عب ـــد.ب ـــه:.محم ومعلم

يحـــي.بـــظ.علـــي.يحيى.مشـــهور..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1439هــــ،.ومعلمه:.27
سمر.بنئ.محمد.علي.مدخلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1439هـ،.مدة.الحفظ:.28محمـــد.بـــظ.عبـــد.ا�.مســـلماظي.

سئ.سنوات،.ومعلمتها:.حنان.جبار.عريشي،.بدار.أمامة.بنئ.الخامئ.

صيدة.بنئ.عبدالرحمظ.محمد.حلوي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1439هـ،.مدة.29
غيبه.بنئ.أحمد.يحي.السعدي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1439هـ،.مدة.الحفظ:.سبع.30الحفظ:.بقث.سنوات،.ومعلمتها:.فاذمة.علي.حسظ.صليلي،.بدار.زينإ.بنئ.جحش..

سنوات،.ومعلمتها:.صالحه.الحازمي.وجميله.زيد،.بدار.أسماء.بنئ.عميس.
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فاذمة.بنئ.علي.أحمد.ظجدي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1439هـ،.مدة.الحفظ:.عشر.31
فوزيه.بنئ.أحمد.يحي.السعدي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1439هـ،.مدة.الحفظ:.سبع.32سنوات،.ومعلمتها:.فاذمة.علي.صميلي،.بدار.عاتكة.بنئ.عبدالمطلإ.

سنوات،.ومعلمتها:.صالحة.الحازمي.وجميلة.زيد،.بدار.أسماء.بنئ.عميس.

مرام.بنئ.محمد.إبراهيم.مدخلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1439هـ،.مدة.الحفظ:.33
عيســـى.بـــظ.أحمـــد.عيســـى.اصطـــع..الجنســـية:.يمنـــي،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.ومعلمـــه:.34أربع.سنوات،.ومعلمتها:.حنان.جبار.عريشي،.بدار.أمامة.بنئ.الخامئ.

عيـــد.بـــظ.عبـــد.الـــرازق.

ـــو.35 ـــه:.أب ـــظ:.1438هــــ،.ومعلم ـــام.الحف ـــي..ع ـــد.المحســـظ.الحارب ـــر.عب ـــظ.جاب شـــرف.ب
ـــعد. ـــد.س ـــظ.محم ـــث.ب عبمـــان.بـــظ.حاجـــي.جريـــدي..الجنســـية:.إبيوبـــي،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.ومعلمـــه:.36الشي

ـــظ. ـــظ.أحمـــد.عتي حســـيظ.ب

محمـــد.منخـــار.بـــظ.محمـــد.خورشـــيد..الجنســـية:.باكســـتاظي،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.37
ـــظ:.1438هــــ،.38ومعلمـــه:.حســـظ.بـــظ.محمـــد.مشـــعض. ـــام.الحف ـــعودي،.ع ـــية:.س ـــي..الجنس ـــش.حكم ـــد.كدي ـــظ.محم ـــد.ب ولي

ـــظ. ـــد.عتي ـــظ.أحم ـــيظ.ب ـــه:.حس ومعلم

يوســـش.بـــظ.علـــي.بقـــار.مدخلـــي..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.39
ابتهال.بنئ.أحمد.محمد.أبو.ظخار..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1438هـ،.مدة.40ومعلمـــه:.محمـــد.بـــظ.علـــي.القاضـــي.

الحفظ:.أربعة.عشرة.سنة،.ومعلمتها:.عائشة.ظجمي.وسلوى.كديش،.بدار.صفية.

إصرار.بنئ.محمد.أحمد.صبياظي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1438هـ،.مدة.الحفظ:.41
آمنة.بنئ.يحيى.علي.دغريري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1438هـ،.مدة.الحفظ:.42سئ.سنوات،.ومعلمتها:.ليلى.دغريري،.بدار.أسماء.بنئ.عميس.بأبو.حجر.افعلى.

أربع.سنوات،.ومعلمتها:.مريم.عطيش،.ومحمدية.حوذان،.بدار.عفراء.افظخارية.

آمنـــة.بنـــئ.محمـــد.عمـــر.حريخـــي..عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.مـــدة.الحفـــظ:.أربـــع.43
حليمة.بنئ.أحمد.إبراهيم.كريري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1438ه،.مدة.الحفظ:.44ســـنوات،.ومعلمتهـــا:.مريـــم.عطيـــش،.بـــدار.عفـــراء.افظخاريـــة.

بمان.سنوات،.ومعلمتها:.فاذمة.محمد.حلوي،.بدار.أم.إياس.افظخارية.

رازصي.بنئ.حمدان.محمد.خلوفة.مباركي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1438هـ،.مدة.45
ريحاظة.بنئ.عبده.علي.ظجمي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1438هـ،.مدة.الحفظ:.46الحفظ:.أربع.سنوات،.ومعلمتها:.فاذمة.محمد.فرظتي،.بدار.أم.حرام.بنئ.ملحان.

أربعة.عشرة.سنة،.ومعلمتها:.جوهرة.ظجمي.وسلوى.كديش،.بدار.صفية.بنئ.عبدالمطلإ.

سلوى.بنئ.عبدا�.أحمد.خميسي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1438هـ،.مدة.الحفظ:.47
ليلى.بنئ.يحيى.هادي.محنشي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1438هـ،.مدة.الحفظ:.48أربع.سنوات.ومعلمتها:.ظجود.بشيري.وليلى.ال.خيرات.وسهام.خميسي،.بدار.الرميخاء

سئ.سنوات،.ومعلمتها:.حسنة.شوعي.الفوح،.بدار.أم.المنثر.بنئ.صيس.

مريم.بنئ.يحيى.هادي.محنشي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1438هـ،.مدة.الحفظ:.49
منى.بنئ.محمد.عبدا�.سهلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1438هـ،.مدة.الحفظ:.50خمس.سنوات،.معلمتها:.حسنة.شوعي.الفوح،.بدار.أم.المنثر.بنئ.صيس.

تسع.سنوات،.ومعلمتها:.فاذمة.محمد.حلوي،.بدار.ام.اياس.افظخارية.

سنوات،.51 بقث. الحفظ:. مدة. سعودية،. الجنسية:. صميلي.. جبران. إبراهيم. بنئ. ظوال.
ظوال.بنئ.عيظة.فتح.ا�.عطيش..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1438هـ،.مدة.الحفظ:.52ومعلمتها:.فخايض.أحمد.علي.سهلي،.بدار.صفية.بنئ.حيي.بمجعر.

سنتان،.ومعلمتها:.زينة.دغريري،.بدار.أم.رومان.بنئ.عامر.بمختارة.

هناء.بنئ.حمود.أبو.ذلإ..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1438هـ،.مدة.الحفظ:.سبع.53
وفاء.بنئ.عبدا�.صشير.خميسي..الجنسية:.يمنية،.الحفظ:.1438هـ،.مدة.الحفظ:.بقث.54سنوات،.ومعلماتها:.فاذمة.حريخي.وليلى.دغريري.وحياة.صبياظي،.بدار.أسماء.

سنوات،.ومعلمتها:.ظجود.بشيري.وسهام.خميسي.وليلى.خميسي،.بدار.الرميخاء.

محمد.اعجاز.بظ.جميض.أحمد..الجنسية:.باكستاظي،.عام.الحفظ:.1437هـ.56خالد.بظ.شوعي.يحيى.صيسي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1437هـ..55

علي.شاهباز.بظ.جميض.أحمد..الجنسية:.باكستاظي،.عام.الحفظ:.1437هـ.58باسم.بظ.حسظ.منخور.صميلي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1437هـ.57

عبده.بظ.يحيى.حمود.افهدل..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1437هـ،.ومعلمه:.حسظ.59
عبد.العزيز.بظ.علي.أحمد.صميلي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1437هـ،.ومعلمه:.عبد.60بظ.أحمد.عتيظ.

الرحمظ.بظ.حسظ.معيخ.

ريان.بظ.إبراهيم.محمد.صميلي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1437هـ،.مدة.الحفظ:.61
62خمس.سنوات،.ومعلمه:.عبد.الرحمظ.بظ.حسظ.معيخ.

فوزيـــة.بنـــئ.يحـــي.حســـظ.مدبـــش..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1437هــــ،.مدة.

الحفـــظ:.ســـئ.ســـنوات،.ومعلماتهـــا:.ليلـــي.صميلـــي.وفاذمـــة.صميلـــي،.بـــدار.ام.رافـــع.
بديحمـــة،.وحفَّظـــئ:.23.
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آمنة.بنئ.علي.أحمد.دغريري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1437هــ،.مدة.الحفظ:.63
إيمان.بنئ.سعيد.أحمد.النادري..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1437هـ.مدة.الحفظ:.64أربع.سنوات،.ومعلمتها:.زهراء.عبدا�.حاتم.خوري،.بدار.ظسيبة.بنئ.كعإ.

خمس.سنوات،.ومعلمتها:.مريم.حسيظ،.بدار.خديجة.بنئ.الزبير.

65
ســـحر.بنـــئ.أحمـــد.حجـــوري..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1437هــــ،.مـــدة.الحفـــظ:.
ســـبع.ســـنوات،.ومعلماتهـــا:.مياســـة.فرظتـــي.وشـــموخ.عســـكر.وعهـــود.عســـكر.وهاجـــر.

عريشـــي،.بـــدار.أســـماء.
66

جميلـــة.بنـــئ.ادريـــس.صميلـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1437هــــ،.مـــدة.

الحفـــظ:.بمـــان.ســـنوات،.ومعلمتهـــا:.حليمـــة.صميلـــي.وفاذمـــة.صميلـــي،.بـــدار.عاتكـــة.
ـــإ،.وحفَّظـــئ:1.. ـــئ.عبدالمطل بن

الحفظ:.1437هــ،.مدة.67 الجنسية:.سعودية،.عام. جمعة.بنئ.محمد.أحمد.شراحيلي..
الحفظ:.1437هـ،.مدة.68الحفظ:.عشرون.سنة،.ومعلمتها:.أشواق.عبدا�.خميسي،.بدار.صفية. الجنسية:.سعودية،.عام. فاذمة.بنئ.منخور.أحمد.صميلي..

الحفظ:.ابنا.عشر.سنة،.ومعلمتها:.رمحة.حسظ.خميسي،.بدار.أم.عمارة.

فاذمة.بنئ.يحيى.دغريري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1437هـ،.مدة.الحفظ:.أربع.69
مقبولة.بنئ.علي.علي.مجربي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1437هـ،.مدة.الحفظ:.70سنوات،.ومعلماتها:.سميرة.دغريري.ومحمدية.حوذان،.بدار.عفراء.افظخارية،.وحفَّظئ:4.

خمس.سنوات،.ومعلمتها:.عنود.ظاصر.حوذان،.بدار.الزهراء.بالجاضع.

فاذمة.بنئ.علي.علي.شعيإ..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1423هـ،.مدة.الحفظ:.أربع.71
صماشه.بنئ.محمد.خواري..عام.الحفظ:.1437هـ،.مدة.الحفظ:.أربع.سنوات،.ومعلمتها:.72سنوات،.ومعلمتها:.حنان.موسى.سهلي،.بدار.الزهراء.بالجاضع.

صالحه.السيض.وفاذمة.صادري،.بدار.أم.حكيم.بنئ.الحارث.

ورده.بنئ.محمد.مشرصي.خواري..عام.الحفظ:.1437هـ،.مدة.الحفظ:.أربع.سنوات،.73
جابر.بظ.محمد.جابر.بقار.مدخلي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1436هـ،.ومعلمه:.74ومعلمتها:.فاذمة.محمد.صادري،.بدار.أم.حكيم.بئ.الحارث.

محمد.علي.صاضي،.بمسجد:.عبمان.بظ.عفان.

عبد.الرحمظ.بظ.عبد.ا�.أحمد.ظاشإ.حمدي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1436هـ،.76عيسى.بظ.علي.حسظ.شعبي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1436هـ،.بجامع.أبو.حجر.75
بالجامع.الشربي.

محمد.أمير.بظ.فتحي.السقا..الجنسية:.سوري،.عام.الحفظ:.1436هـ.78عبد.العزيز.بظ.عيسى.حاشي.مشطا..عام.الحفظ:.1436هـ،.بجامع.أبو.حجر.77

عبد.الرحمظ.بظ.محمد.عبد.ا�.عواف..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:1436هـ،.بالجامع.80أحمد.بظ.عبده.سليم.عمر..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1436هـ،.بالجامع.افوسط.79
الشربي.

81
أماظـــي.بنـــئ.أحمـــد.شـــوعي.عيســـى..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.مـــدة.
الحفـــظ:.خمســـة.عشـــر.ســـنة،.ومعلماتهـــا:.ميموظـــة.خميســـي.وصفـــاء.خميســـي.وعائشـــة.

ســـريع،.بـــدار.المكرميـــة.
82

ـــدة. ـــظ:.1436هــــ،.م ـــام.الحف ـــر.عريشـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــد.صشي ـــة.محم آمن

ـــئ،. ـــئ.الخام ـــة.بن ـــدار.أمام ـــر،.ب ـــة.جوه ـــا:.ميموظ ـــنوات،.ومعلمته ـــبع.س ـــظ:.س الحف
وحفَّظئ:4حافظـــات.

تشريد.بنئ.حمد.أحمد.عمير..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1436هـ،.مدة.الحفظ:.83
تهاظي.بنئ.مجاهد.علي.مبروك..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1436هـ.ومعلماتها:.ظجود.84خمس.سنوات،.ومعلمتها:.عائشة.عواجي.عريشي،.بدار.أمامة.بنئ.الخامئ.

محمد.بشيري.وإلهام.آل.خيرات،.بدار.الرميخاء.بالطرشية.

85
حليـــم.بنـــئ.علـــي.ذاهـــر.صميلـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.مـــدة.
الحفـــظ:.بـــقث.ســـنوات.وظخـــش،.ومعلماتهـــا:.ليلـــي.صميلـــي.وفاذمـــة.صميلـــي،.بـــدار.

أم.رافـــع،.وحفَّظـــئ:28.
86

ـــدة. ـــظ:.1436هــــ،.م ـــام.الحف ـــة،.ع ـــى.خميســـي..الجنســـية:.يمني ـــئ.يحـــي.عل ـــى.بن من

الحفـــظ:.ســـبع.ســـنوات،.ومعلماتهـــا:.ســـهام.خميســـي.وظجـــود.بشـــيري،.بـــدار.الرميخـــاء.
بالطرشـــية،.وحفَّظـــئ:2.

صفاء.بنئ.فارس.علي.سقاف..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1436هـ،.مدة.الحفظ:.87
سنوات،.88سنتان،.ومعلمتها:.زهراء.عبدا�.معوز،.بدار.خديجة.بنئ.خويلد. عشر. الحفظ:. مدة. الحفظ:1436هـ،. عام. القاضي.. رازم. عقا�. بنئ. عبير.

ومعلمتها:.فخايض.أحمد.علي.سهلي،.بدار.صفية.بنئ.حيي.بمجعر.

فاذمة.بنئ.الخقف.أحمد.ظجمي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1436هـ،.مدة.الحفظ:.89
رصيـــة.بنـــئ.أحمـــد.إبراهيـــم.عميـــر..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.مـــدة.90ابنا.عشر.سنة،.ومعلماتها:.عيش.ظجمي.وعيش.عكور،.بدار.صفية.بنئ.عبدالمطلإ.

الحفـــظ:.ســـئ.ســـنوات،.ومعلمتهـــا:.ميموظـــة.جوهـــر،.بـــدار.أمامـــة.بنـــئ.الخامـــئ.

91
ظـــوال.بنـــئ.محمـــد.إبراهيـــم.حملـــي..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفظ:1436هــــ،.مـــدة.
ـــدار.أم.أيمـــظ.بشـــعإ. ـــي،.ب ـــد.حمل ـــا:.عائشـــة.محم ـــظ:.ســـبع.ســـنوات،.ومعلمته الحف

آل.دهمـــي.
92

ظـــوره.بنـــئ.صـــرار.علـــي.ربيـــع.صيســـي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.

مـــدة.الحفـــظ:.بـــقث.ســـنوات.وظخـــش،.ومعلماتهـــا:.ليلـــي.صميلـــي.وفاذمـــة.صميلـــي،.
بـــدار.أم.رافـــع،.وحفَّظـــئ:28.

 ( 104 )



بیانات الحافظمبیانات الحافظم

هناء.بنئ.عبدا�.صشير.خميسي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1436هـ،.مدة.الحفظ:.93
راجـــح.بـــظ.علـــي.منخـــور.دغـــاس..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1435هــــ،.94سنة.وظخش،.ومعلمتها:.رابعة.حسيظ.سعيد،.بدار.الرميخاء.بالطرشية.

ومعلمـــه:.أحمـــد.بـــظ.عبـــد.الجـــواد.

اظـــس.بـــظ.عبـــد.ا�.محمـــد.هاشـــم..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1435هــــ،.وعبد.95
آمال.بنئ.حسيظ.محمد.عكور..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1435هـ،.مدة.الحفظ:.96ا�.بـــظ.أحمـــد.افســـلمي.

عشر.سنوات،.ومعلماتها:.صالحة.عكور.وزهراء.يحيى،.بدار.الخديقة.بالعكرة.

آمنة.بنئ.ذاهر.ادريس.صميلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1435هـ،.مدة.الحفظ:.97
بدرية.بنئ.علي.هادي.دغريري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1435هـ،.مدة.الحفظ:.98بقث.سنوات،.ومعلمتها:.حليمة.حسظ.صميلي،.بدار.عاتكة.بنئ.عبدالمطلإ.

خمس.سنوات،.ومعلمتها:.زينة.دغريري،.بدار.أم.رومان.بنئ.عامر.بمختارة.

حسناء.بنئ.عواجي.حسظ.محمد.مساوى..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1435ه،.مدة.99
زهرة.بنئ.أحمد.يحي.هزازي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1435هـ،.مدة.الحفظ:.سئ.100الحفظ:.خمس.سنوات،.ومعلمتها:.إبراهيم.شايع،.بدار.خديجة.بنئ.خويلد.

سنوات،.مسابقة.أفاظيظ.القرآظية.بجازان.

صفية.بنئ.علي.حمد.ولي.عناب..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1435هـ،.مدة.الحفظ:.101
ذوبى.بنئ.شوعي.محمد.مزيبي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1435هـ،.مدة.الحفظ:.102بقبة.عشر.سنة،.ومعلمتها:.ميموظة.حسيظ.خميسي،.بدار.حفخة.بنئ.عمر.

خمس.سنوات،.ومعلمتها:.حياة.مشعض،.بدار.أمامة.بنئ.الخامئ،

عائشة.بنئ.محمد.إبراهيم.حملي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1435هـ،.مدة.الحفظ:.103
فاذمة.بنئ.إبراهيم.علي.كريري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1435هـ،.مدة.الحفظ:.104سئ.سنوات،.بدار.أم.أيمظ.بشعإ.آل.دهمي،.وحفَّظئ:.2،.بروايتي.حفص.وشعبة.

خمس.سنوات،.ومعلمتها:.فاذمة.محمد.عقيض.حلوي،.بدار.ام.إياس.افظخارية،

مريم.بنئ.شوعي.علي.حرضي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1435هـ،.مدة.الحفظ:.سبع.105
فاذمة.بنئ.يحي.حسظ.دغريري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1435هـ،.مدة.الحفظ:.106سنوات،.ومعلماتها:.عنود.حوذان.ومحمدية.حوذان،.بدار.الزهراء.بالجاضع.

خمس.سنوات،.ومعلمتها:.زهراء.عبدا�.خوري،.بدار.ظسيبة.بنئ.كعإ.

صريش.بنئ.عبده.جابر.ظجمي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1435هـ،.مدة.الحفظ:.107
فاذمة.بنئ.جبريض.يحي.مباركي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1435هـ،.مدة.الحفظ:.108أحد.عشر.سنوات،.ومعلمتها:.سهام.علي.خميسي،.بدار.صفية.بنئ.عبد.المطلإ.

عشر.سنوات،.ومعلمتها:.سلمى.علي.محمد.جعمض،.بدار.أمامة.بنئ.أبي.العاص.

ظاهض.بنئ.يحي.علي.دغريري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1435هـ،.مدة.الحفظ:.أربع.109
ظوال.بنئ.محمد.عبدا�.سهلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1435هـ،.مدة.الحفظ:.110سنوات،.ومعلمتها:.أ/.زهراء.عبدا�.حاتم.خوري،.بدار.ظسيبة.بنئ.كعإ..

سئ.سنوات،.ومعلمتها:.فاذمة.محمد.حلوي،.بدار.ام.إياس.افظخارية.

أحمد.بظ.علي.إبراهيم.عتيظ..عام.الحفظ:.1434هـ،.ومعلمه:.حسيظ.بظ.أحمد.عتيظ،.111
ماجد.بظ.علي.محمد.محنشي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1434هـ،.ومعلمه:.حسيظ.112بمسجد:.عبمان.بظ.عفان.

بظ.أحمد.عتيظ،.بمسجد:.عبمان.بظ.عفان.

عبد.المجيد.بظ.حمود.ظابي.العوفي.الحربي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1434هـ،.114محمد.زاهير.بظ.محمد.ذفيض..الجنسية:.باكستاظي،.عام.الحفظ:.1434هـ.113
بمسجد.أحمد.بظ.جابر.مدخلي.

ذه.بظ.أحمد.محمد.عمارة..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1434هـ،.ومعلمه:.محمد.بظ.115
محمد.بظ.حسيظ.عبد.الشفار.الفقي..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1434هـ،.بمسجد.116سيد.حسيظ.مفتاح،.بمسجد:.أحمد.بظ.جابر.مدخلي.

أحمد.بظ.جابر.مدخلي.

ـــظ:.1434هــــ،.117 ـــام.الحف ـــعودي،.ع ـــية:.س ـــدي..الجنس ـــيظ.حم ـــى.حس ـــظ.يحي ـــد.ب محم
ـــي. ـــر.مدخل ـــظ.جاب ـــد.ب ـــجد.أحم جواهر.بنئ.يحيى.محمد.صميلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1434هـ،.مدة.الحفظ:.118بمس

سئ.سنوات،.ومعلمتها:.جبارة.عبدا�،.بدار.أم.سنان.اقسلمي.

حنان.بنئ.عطية.إبراهيم.ظجمي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1434هـ،.مدة.الحفظ:.119
خديجة.بنئ.أحمد.عقيض.كريري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1434هـ،.مدة.الحفظ:.120عشر.سنوات،.ومعلمتها:.عيش.أحمد.ظجمي،.بدار.صفية.بنئ.عبد.المطلإ.

عشر.سنوات،.ومعلمتها:.فاذمة.محمد.حلوي،.بدار.زينإ.بنئ.جحش.بقرية.البدوي.

زهراء.بنئ.عبدا�.حاتم.خوري..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1434هـ،.مدة.الحفظ:.121
رجاء.بنئ.محمد.شيبان.صيرفي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1434هـ،.مدة.الحفظ:.122خمس.سنوات،.ومعلمتها:.زهراء.خوري،.بدار.ظسيبة.بنئ.كعإ.وحفَّظئ:.ذالبتيظ.

أربع.سنوات،.ومعلمتها:.فاذمة.علي.صليلي،.بدار.زينإ.بنئ.جحش.بالبدوي.

سارة.بنئ.علي.حسظ.عطيش..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1434هـ،.مدة.الحفظ:.سبع.123
لمى.بنئ.محمد.حسظ.صميلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1434هـ،.مدة.الحفظ:.124سنوات،.ومعلمتها:.زينة.دغريري،.بدار.أم.رومان.بنئ.عامر.بمختارة.

بمان.سنوات،.ومعلمتها:.صالحة.عبدا�.بديدي،.بدار.أم.سنان.افسلمي.
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صفاء.بنئ.محمد.جماح.دغريري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1434هـ،.مدة.الحفظ:.125
عائشة.بنئ.علي.أحمد.دغريري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1434هـ،.مدة.الحفظ:.126خمس.سنوات،.ومعلمتها:.زهراء.عبدا�.خوري،.بدار.ظسيبة.بنئ.كعإ.

بمان.سنوات،.ومعلمتها:.آمنة.علي.خميسي،.بدار.جماظة.بنئ.أبي.وحفَّظئ:.ذالبة.

عقيلة.بنئ.أحمد.يحيى.ظجمي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1434هـ،.مدة.الحفظ:.127
فاتظ.بنئ.إبراهيم.محسظ.خميسي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1434هـ،.مدة.الحفظ:.128تسع.سنوات،.ومعلمتها:.سلوى.محمد.كديش،.بدار.صفية.بنئ.عبد.المطلإ.

بقث.عشر.سنة،.ومعلمتها:.شقراء.خميسي.وميموظة.خميسي،.بدار.خولة.بالمكرمية.

هند.بنئ.عبدا�.أبوذالإ..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1423هـ،.مدة.الحفظ:.129
فاذمة.بنئ.عبدا�.صشير.خميسي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1434هـ،.مدة.الحفظ:.130خمس.سنوات،.ومعلمتها:.مريم.حسيظ،.بدار.خديجة.بنئ.الزبير.

أربع.سنوات.ومعلماتها:.رابعة.خميسي.وظجود.بشيري،.بدار.الرميخاء.بالطرشية.

131
فاذمـــة.بنـــئ.عبـــده.عكـــور..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفظ:1434هــــ،.مـــدة.الحفـــظ:.
ـــة.خميســـي.وفاذمـــة.كديـــش.وعائشـــة.عكـــور،.بـــدار. عشـــر.ســـنوات،.ومعلماتهـــا:.آمن

ـــة.بالعكـــرة،.وحفَّظـــئ:1 الخديق
132

فاذمـــة.بنـــئ.عمـــر.جعمـــض..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1434هــــ،.مـــدة.الحفـــظ:.

خمـــس.ســـنوات،.ومعلماتهـــا:.فاذمـــة.عبـــده.مقبـــول.ومحمديـــة.ظاصـــر.حـــوذان،.بـــدار.
الزهـــراء.بالجاضـــع.

133
ليلـــى.بنـــئ.أحمـــد.علـــي.محنشـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1434هــــ،.مـــدة.
الحفـــظ:.ســـنة.وبماظيـــة.أشـــهر،.معلمتهـــا:.لولـــه.شـــوعي.الفـــوح،.بـــدار.أم.المنـــثر.بنـــئ.

صيـــس.
134

ليلـــى.بنـــئ.عبـــدا�.صشيـــر.خميســـي..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1434هــــ،.مـــدة.

الحفـــظ:.بـــقث.ســـنوات،.ومعلمتهـــا:.رابعـــة.حســـيظ.ســـعيد،.بـــدار.الرميخـــاء.بالطرشـــية.
وحفَّظـــئ:.ســـئ.ذالبـــات.

ليلى.بنئ.محمد.علي.هزازي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1434هـ،.مدة.الحفظ:.135
ليلى.بنئ.يحيى.إبراهيم.صميلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1434هـ،.مدة.الحفظ:.136سنتيظ،.ومعلمتها:.فخايض.أحمد.سهلي،.بدار.صفية.بنئ.حيّي.بمجعر.

أربع.سنوات،.ومعلمتها:.رمحة.خميسي،.بدار.أم.عمارة.بالحجفار،.وحفَّظئ:.ذالبتيظ.

مريم.بنئ.إبراهيم.جيقن.كديش..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1434هـ،.مدة.الحفظ:.137
مريم.بنئ.علي.صليلي..عام.الحفظ:.1434هـ،.مدة.الحفظ:.بقث.سنوات،.ومعلمتها:.138عشر.سنوات،.ومعلمتها:.زينإ.يحيى.عريشي،.بدار.أمامة.بنئ.الخامئ.

رابعة.حسيظ.خميسي.وميموظة.خميسي،.بدار.خولة.بالمكرمية.

منى.بنئ.هادي.محمد.الوعري..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1434هـ،.مدة.الحفظ:.سئ.139
ظادية.بنئ.يحيى.أحمد.دغريري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1434هـ،.مدة.الحفظ:.140سنوات،.ومعلمتها:.ميموظة.حسيظ.سعيد.خميسي،.بدار.خولة.بنئ.اليمان.

بمان.سنوات،.ومعلمتها:.عائشة.علي.دغريري،.بدار.جماظة،.وحفَّظئ:.ذالبة.واحدة.

ظجاة.بنئ.أحمد.محمد.مدخلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1434هـ،.مدة.الحفظ:.141
ظوال.بنئ.حسظ.محمد.دغريري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1434هـ،.مدة.الحفظ:.142سبع.سنوات،.ومعلمتها:.ريم.هادي.حملي،.بدار.ماريه.القبطية.

خمس.سنوات،.ومعلمتها:.زهراء.عبدا�.خوري،.بدار.ظسيبة.بنئ.كعإ.

هدى.بنئ.منخور.علي.مدخلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:1434هـ،.مدة.الحفظ:.143
علي.بظ.أحمد.عيسى.أصطع..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1433هـ،.ومعلمه:.عيد.بظ.عبد.144أربع.سنوات،.ومعلمتها:.فخايض.أحمد.علي.سهلي،.بدار.صفية.بنئ.حيي.

الرزاق،.بجامع.الجاضع.

يحيى.بظ.إبراهيم.حسظ.شعبي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1433هـ،.بجامع.السوق.146عبد.الرحمظ.بظ.إبراهيم.عبد.ا�.رضوان..عام.الحفظ:.1433هـ،.بجامع.السوق..145

جابر.بظ.موسى.علي.عواف.حمدي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1433هـ،.بمسجد.147
علي.بظ.منخور.علي.مدخلي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1433هـ،.ومعلمه:.محمد.148عبمان.بظ.عفان.

بظ.علي.القاضي،.بمسجد.عبمان.بظ.عفان.

هناء.بنئ.يحيى.أحمد.ظجمي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1433هـ،.مدة.الحفظ:.تسع.149
محمد.بظ.عبد.ا�.محمد.مشهور..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1430هـ،.ومعلمه:.150سنوات،.ومعلمتها:.سلوى.محمد.كديش،.بدار.صفية.بنئ.عبد.المطلإ.

خالد.بظ.عبدالرحمظ.حمدي.

151
بدريـــة.بنـــئ.علـــي.محمـــد.مهجـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1430هــــ،.مدة.
الحفـــظ:.أربـــع.ســـنوات،.ومعلمتهـــا:.زهـــراء.عبـــدا�.منيـــإ.معـــوز،.بـــدار.خديجـــة.بنـــئ.

خويلـــد.
152

أمينـــة.بنـــئ.محمـــد.حســـظ.عكـــور..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1430هــــ،.مـــدة.

الحفـــظ:.خمـــس.ســـنوات،.ومعلمتهـــا:.أ..فاذمـــة.كديـــش،.أ..عائشـــة.عكـــور،.بـــدار.
ـــئ:2. ـــرة،.وحفَّظ ـــة.بالعك الخديق

شريفة.بنئ.علي.أحمد.سمظ..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1430هـ1431هـ،.مدة.153
حسناء.بنئ.أحمد.حسظ.زيد..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1430هـ،.مدة.الحفظ:.سئ.154الحفظ:.أربع.سنوات،.ومعلمتها:.أ./.مريم.حسيظ،.بدار.خديجة.بنئ.الزبير.

سنوات،.ومعلمتها:.ميموظة.حسيظ.سعيد.خميسي،.بدار.خولة.بنئ.اليمان.
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الحفظ:.سئ.سنوات،.155 مدة. الحفظ:.1430هـ،. عام. عمير.. بنئ.محمد.شوعي. حليمة.
حنان.بنئ.إبراهيم.خميسي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1430هـ،.مدة.الحفظ:.سئ.156ومعلمتها:.زينإ.عريشي،.بدار.أمامة.بنئ.الخامئ.

سنوات،.ومعلمتها:.رابعة.حسيظ.سعيد،.بدار.الرميخاء.بالطرشية.

حنان.بنئ.جبار.عريشي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1430هـ،.مدة.الحفظ:.خمس.157
بقث.سنوات،.158سنوات،.ومعلمتها:.زينإ.عريشي،.بدار.أمامة.بنئ.الخامئ،.وحفَّظئ:7حافظات الحفظ:. مدة. الحفظ:.1430هـ،. عام. هادي.جعمض.. عمر. بنئ. خديجة.

ومعلمتها:.زينة.ظاصر.حوذان،.بدار.الزهراء.بالجاضع.

فاذمة.بنئ.عواجي.محمد.مهجري.مدخلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1430هـ،.159
فاذمة.بنئ.محمد.عقيض.حلوي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:1430هـ،.مدة.الحفظ:.160مدة.الحفظ:.سنتان،.ومعلمتها:.زهراء.عبدا�.منيإ.معوز،.بدار.خديجة.بنئ.خويلد.

خمس.سنوات،.ومعلمتها:.فاذمة.علي.حسظ.صليلي،.بدار.زينإ.بنئ.جحش،.وحفَّظئ:16.

ليلى.بنئ.عبده.عبدا�.عكور..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1430هـ،.مدة.الحفظ:.161
مريم.بنئ.أحمد.عقن.حكمي..الجنسية:.يمنية،.مدة.الحفظ:.خمس.سنوات،.ومعلمتها:.162سئ.سنوات،.ومعلمتها:.أمينة.عكور.وعائشة.عكور،.بدار.الخديقة.بالعكرة.

آمنة.حسيظ.خميسي،.بدار.خولة.بنئ.حكيم.بالمكرمية.

مريم.بنئ.عبمان.علي.سهلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1430هـ.ه،.مدة.الحفظ:.163
مشاعض.بنئ.محمد.مشعض.خميسي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1430هـ،.مدة.الحفظ:.164خمس.سنوات،.ومعلمتها:.ميموظة.حسيظ.خميسي،.بدار.خولة.بنئ.اليمان.

أربع.سنوات،.ومعلمتها:.فاذمة.محمد.فرظتي،.بدار.أم.حرام.بنئ.ملحان.

منه.بنئ.جنادي.علي.مدخلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1430هـ،.مدة.الحفظ:.165
منيره.بنئ.علي.حسظ.حمدي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1430هـ،.مدة.الحفظ:.166خمس.سنوات،.ومعلمتها:.ميموظة.حسيظ.خميسي،.بدار.خولة.بنئ.حكيم..

سبع.سنوات،.ومعلمتها:.آمنة.حسيظ.خميسي،.بدار.خولة.بنئ.حكيم،.وحفَّظئ:1.

مياسه.بنئ.عمر.عبده.فرظتي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1472.ه،.مدة.الحفظ:.خمس.167
ظورة.بنئ.محمد.مشعض.خميسي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1430هـ،.مدة.الحفظ:.168سنوات،.ومعلمتها:.ظورة.الحملي،.بدار.أسماء.بنئ.الخديق.

أربع.سنوات،.ومعلمتها:.فاذمة.محمد.فرظتي،.بدار.أم.حرام.بنئ.ملحان.

هاجر.بنئ.أحمد.عقن.حكمي..عام.الحفظ:.1430هـ،.مدة.الحفظ:.أربع.سنوات،.ومعلمتها:.169
هدى.بنئ.حسظ.حمد.خميسي..الجنسية:.يمنية،.مدة.الحفظ:.أربع.سنوات،.ومعلمتها:.170زينإ.يحيى.عريشي،.بدار.أمامة.بنئ.الخامئ.

ميموظة.حسيظ.خميسي،.بدار.حفخة.بنئ.عمر،.وحفَّظئ:.أكبر.مظ.مائة.

هدى.بنئ.ظاصر.اسماعيض.ظاصر..عام.الحفظ:.1430هـ،.مدة.الحفظ:.سنتان،.ومعلمتها:.171
رصية.على.حمود.آل.بشير..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1430هـ،.مدة.الحفظ:.أربع.172فخايض.أحمد.سهلي،.بدار.صفية.بنئ.حيي.بمجعر.

سنوات،.ومعلمتها:.حياة.اليامي،.بدار.عمارة.بنئ.أبي.أيوب،.وحفَّظئ:1.

173
زهـــراء.بنـــئ.أحمـــد.محمـــد.مدخلـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1430هــــ،.مدة.
الحفـــظ:.خمـــس.ســـنوات،.ومعلمتهـــا:.رابعـــة.خميســـي.وميموظـــة.خميســـي،.بـــدار.خولـــة.

بنـــئ.حكيـــم،.وحفَّظـــئ:5.
174

شـــريفه.بنـــئ.عبـــدا�.عيســـى.مســـملي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1430هــــ،.

مـــدة.الحفـــظ:.ســـئ.ســـنوات،.ومعلمتهـــا:.ميموظـــة.خميســـي،.بـــدار.خولـــة.بنـــئ.اليمـــان،.
.3 وحفَّظئ:

سنوات،.175 أربع. الحفظ:. مدة. الحفظ:1430هـ،. عام. بديدي.. حسيظ. أحمد. بنئ. زينإ.
سنوات،.176ومعلمتها:.حنان.موسى.سهلي.وعنود.ظاصر.حوذان،.بدار.الزهراء. أربع. الحفظ:. مدة. الحفظ:.1430هـ،. عام. حدادي.. أحمد. يحيى. بنئ. سهير.

ومعلمتها:.حنان.موسى.سهلي.وعنود.ظاصر.حوذان،.بدار.الزهراء.

زهراء.بنئ.حسظ.حسيظ.عكور..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1430هـ،.مدة.الحفظ:.177
منيرة.بنئ.علي.حسظ.حمدي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1430،.مدة.الحفظ:.سبع.178سنتان.وظخش،.ومعلمتها:.أمينة.محمد.عكور،.بدار.الخديقة.بالعكرة،

سنوات،.ومعلمتها:.آمنة.حسيظ.سعيد.خميسي،.بدار.خولة.بنئ.حكيم،.وحفَّظئ:1.

محمد.بظ.يحيى.حسيظ.أصعش.حمدي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1433هـ،.ومعلمه:.179
ابتسام.بنئ.أحمد.علي.آميظ..عام.الحفظ:.1433هـ،.مدة.الحفظ:.أربع.سنوات،.ومعلمتها:.180موسى.بظ.عبد.ا�.عواف.

فخايض.بنئ.أحمد.سهلي،.بدار.صفية.بنئ.حيي.بمجعر.

أحقم.بنئ.عبده.علي.ظجمي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1433هـ،.مدة.الحفظ:.تسع.181
بدرية.بنئ.أحمد.علي.آميظ..عام.الحفظ:.1433هـ،.مدة.الحفظ:.أربع.سنوات،.ومعلمتها:.182سنوات،.ومعلمتها:.سلوى.محمد.كديش.

فخايض.أحمد.سهلي،.بدار.صفية.بنئ.حيي.بمجعر،.وحفَّظئ:1.

حليمة.بنئ.حسظ.علي.صميلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1433هـ،.مدة.الحفظ:.183
سئ.سنوات،.ومعلمتها:.رمحة.حسظ.خميسي،.بدار.أم.عمارة.بالحجفار.

حياة.بنئ.محمد.حسظ.ظشري..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1433هـ،.مدة.الحفظ:.184
خمس.سنوات،.ومعلمتها:.حليمة.علي.عاذش،.بدار.خديجة.بنئ.خويلد،

خلود.بنئ.منخور.علي.مدخلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1433هـ،.مدة.الحفظ:.185
رضا.بنئ.منخور.حمود.آل.بشير..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1433هـ،.مدة.الحفظ:.186سبع.سنوات.تقريبًا،.ومعلمتها:.فخايض.أحمد.سهلي،.بدار.صفية.بنئ.حيّي.

سبع.سنوات،.ومعلمتها:.حياة.اليامي،.بدار.عمارة.بنئ.أبي.أيوب،.وحفَّظئ:2.
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زهراء.بنئ.أحمد.علي.حكمي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1433هـ،.مدة.الحفظ:.187
زهراء.بنئ.يحيى.محمد.غليلة..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1433هـ،.مدة.الحفظ:.188بمان.سنوات،.ومعلمتها:.ظوره.الحملي،.بدار.أسماء.بنئ.الخديق،.

عشر.سنوات،.ومعلماتها:.روضة.مدخلي.وصالحة.عريشي،.بدار.أمامة.بنئ.الخامئ.

189
ـــئ.محمـــد.أحمـــد.شـــنيمر..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1433هــــ،. ســـعدية.بن
مـــدة.الحفـــظ:.بـــقث.ســـنوات،.ومعلماتهـــا:.إيمـــان.درويـــش.وفاذمـــة.ســـهلي.وليلـــى.

ـــدار.أميمـــة.. ـــي،.ب صميل
190

صالحـــة.بنـــئ.حســـظ.زيـــد.ظجمـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1433هــــ،.مـــدة.

الحفـــظ:.خمـــس.ســـنوات،.ومعلماتهـــا:.صالحـــة.يحيـــى.عريشـــي.وميموظـــة.جوهـــر،.بـــدار.
أمامـــة.بنـــئ.الخامـــئ.

عائشة.بنئ.سريع.حمدي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1433هـ،.مدة.الحفظ:.سنة،.191
13سنة،.192ومعلماتها:.فاذمة.صليلي،.فاذمة.حلوي،.بدار.زينإ،.وحفَّظئ:6،.بروايتي.حفص.وشعبة. الحفظ:. مدة. 1433هـ،. الحفظ:. عام. مدخلي.. عبدا�. أحمد. بنئ. عبدية.

ومعلماتها:.زينإ.عريشي.وميموظة.جوهر،.بدار.أمامة.بنئ.الخامئ.

عفاف.بنئ.أحمد.حسظ.محمد.مساوى..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1433هـ،.مدة.193
عفاف.بنئ.جمال.محمد.عمير..عام.الحفظ:.1433هـ،.مدة.الحفظ:.سئ.سنوات،.ومعلمتها:.194الحفظ:.خمس.سنوات،.ومعلمتها:.حليمة.علي.أحمد.عاذش،.بدار.خديجة.بنئ.خويلد،.

حنان.جبار.عريشي،.بدار.أمامة.بنئ.الخامئ.

فاذم.بنئ.أحمد.أحمد.ظجمي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1433هـ،.مدة.الحفظ:.195
فاذم.بنئ.أحمد.أحمد.ظجمي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1433هـ،.مدة.الحفظ:.196أربعة.عشر.سنة،.ومعلمتها:.لوى.محمد.كديش،.بدار.صفية.بنئ.عبد.المطلإ.

أربعة.عشر.سنة،.ومعلمتها:.لوى.محمد.كديش،.بدار.صفية.بنئ.عبد.المطلإ.

الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1433هـ،.مدة.197 فتحية.بنئ.ادريس.محمد.مباركي..
ليلى.بنئ.أحمد.حمود.ال.خيرات..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1433هـ،.مدة.الحفظ:.198الحفظ:.سبع.سنوات،.ومعلمتها:.زينإ.يحيى.عريشي،.بدار.أمامة.بنئ.الخامئ.

خمس.سنوات،.ومعلمتها:.سهام.خميسي،.بدار.الرميخاء.بالطرشية،

ليلى.بنئ.عطية.علي.محمد.ظجمي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:1433هـ،.مدة.الحفظ:.199
مريم.بنئ.عبده.يحيى.صميلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1433هـ،.مدة.الحفظ:.200بمان.سنوات،.ومعلمتها:.عيش.ظجمي.وسهام.خميسي،.بدار.صفية.بنئ.عبد.المطلإ.

سئ.سنوات،.ومعلمتها:.جبارة.عبدا�،.بدار.أم.سنان.اقسلمي.

سنه،.201 عشر. خمسة. الحفظ:. مدة. 1433هـ،. الحفظ:. عام. صادري.. حسظ. بنئ. مزينة.
مخباح.بنئ.يحي.أحمد.ال.خيرات..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1433هـ،.مدة.الحفظ:.202ومعلماتها:.مريم.الظاهري.وظفيسة.ذاهر،.بدار.أسماء.بنئ.عميس،.

عشر.سنوات،.ومعلماتها:.رابعة.خميسي.وسهام.خميسي،.بدار.الرميخاء.

منة.بنئ.إدريس.عبده.صميلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1433هـ،.مدة.الحفظ:.203
سنوات،.204سئ.سنوات،.ومعلمتها:.حليمة.حسظ.صميلي،.بدار.عاتكة.بنئ.عبدالمطلإ. خمس. الحفظ:. مدة. 1433هـ،. الحفظ:. عام. جعمض.. هادي. عمر. بنئ. منى.

ومعلمتها:.فاذمة.مقبول.ومحمدية.حوذان،.بدار.الزهراء.بالجاضع.

ظجاة.بنئ.علي.حمد.خميسي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1433هـ،.مدة.الحفظ:.خمس.205
سنوات،.206سنوات،.ومعلمتها:.رابعة.حسيظ.سعيد،.بدار.الرميخاء.بالطرشية. سبع. الحفظ:. مدة. 1433هـ،. الحفظ،. عام. عمير.. هادي. محمد. بنئ. ظجوى.

ومعلمتها:.ميموظة.جوهر،.بدار.أمامة.بنئ.الخامئ.

ظوره.بنئ.محمد.علي.محنشي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1433هـ،.مدة.الحفظ:.207
ظورة.بنئ.منخور.علي.مدخلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1433هـ،.مدة.الحفظ:.208خمس.سنوات،.ومعلمتها:.رصية.حربان.حيدر،.بدار.فاذمة.بنئ.الوليد.بظ.المشيرة.

خمس.سنوات،.ومعلمتها:.فخايض.أحمد.سهلي،.بدار.صفية.بنئ.حيي.

ابتسام.بنئ.محمد.محمد.زيلع..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1432هـ،.مدة.الحفظ:.209
أماظي.بنئ.علي.حمود.آل.بشير..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1432هـ،.مدة.الحفظ:.210ستة.عشر.سنة،.ومعلمتها:.آمنة.بنئ.حسيظ.خميسي،.بدار.خولة.بنئ.حكيم.بالمكرمية.

سئ.سنوات،.ومعلمتها:.آمنة.بنئ.أبو.بشيري،.بدار.عمارة.بالحدرور.

الحفظ:.سبع.سنوات،.211 الحفظ:.1432هـ،.مدة. أمجاد.بنئ.منخور.علي.مدخلي..عام.
أمض.بنئ.محمد.أحمد.عسكر..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1432هـ،.مدة.الحفظ:.212ومعلمتها:.فخايض.سهلي،.بدار.صفية.بنئ.حيّي.بمجعر،.وحفظئ:2.

سنه،.ومعلمتها:.ميموظة.حسيظ.خميسي،.بدار.خولة.بنئ.حكيم.المكرمية.

باسمة.بنئ.عبد.ا�.علي.مسلماظي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1432هـ،.مدة.الحفظ:.213
جوهرة.بنئ.أحمد.يحيى.ظجمي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1432هـ،.مدة.الحفظ:.214عشر.سنوات،.معلمتها:.ظبيلة.عبده.شوك،.بدار.أم.المنثر.بنئ.صيس.

سبع.سنوات،.ومعلمتها:.ظورة.محمد.عبده.كديش،.بدار.صفية.بنئ.عبد.المطلإ.

خولة.بنئ.يحيى.عبدا�.حويش..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1432هـ،.مدة.الحفظ:.215
رحمة.بنئ.علي.حسيظ.حواز..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1432هـ،.مدة.الحفظ:.سئ.216سنتيظ،.ومعلمتها:.ميموظة.حسيظ.خميسي،.بدار.خولة.بنئ.حكيم.بالمكرمية.

سنوات،.ومعلمتها:.فاذمة.علي.صليلي،.بدار.زينإ.بنئ.جحش.بالبدوي.

سعيدة.بنئ.علي.مشعض.خميسي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1432هـ،.مدة.الحفظ:.217
سلمى.بنئ.حسظ.محمد.دغريري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1432هـ،.مدة.الحفظ:.218سئ.سنوات،.ومعلمتها:.حليمة.عمر.القادري،.بدار.أم.حرام.بنئ.ملحان.

سئ.سنوات،.ومعلمتها:.هاجر.إبراهيم.عريشي،.بدار.ظسيبة.بنئ.كعإ.
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شقراء.بنئ.محمد.محمد.عريشي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1432هـ،.مدة.الحفظ:.219
شمعة.بنئ.حسظ.عبدا�.الفود..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1432هـ،.مدة.الحفظ:.220بقث.سنوات،.ومعلمتها:.زينإ.يحيى.عريشي،.بدار.أمامة.بنئ.الخامئ.

سئ.سنوات،.ومعلمتها:.فاذمة.علي.صليلي،.بدار.زينإ.بنئ.جحش.بالبدوي.

شمعة.بنئ.علي.عقيض.حلوي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1432هـ،.مدة.الحفظ:.سئ.221
ضحى.بنئ.علي.إبراهيم.دغريري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1432هـ،.مدة.الحفظ:.222سنوات،.ومعلمتها:.فاذمة.علي.صليلي،.بدار.زينإ.بنئ.جحش.بالبدوي.

تسع.سنوات،.ومعلماتها:.مريم.عطيش.وفايزة.النور،.بدار.النور.

عائشة.بنئ.ظاصر.أحمد.صميلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1432هـ،.مدة.الحفظ:.223
عقيلة.بنئ.دغشر.عبده.حدادي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1432هـ،.مدة.الحفظ:.224سبعه.سنوات،.بظ.عاصم،.ومعلمتها:.جبارة.عبدا�،.بدار.أم.سنان.اقسلمي.

خمس.سنوات،.ومعلمتها:.ميموظة.حسيظ.خميسي،.بدار.خولة.بنئ.اليمان.

225
عواذـــش.بنـــئ.حســـظ.إبراهيـــم.ظجمـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.
ـــدار. ـــهام.خميســـي،.ب ـــش.وس ـــورة.كدي ـــا:.ظ ـــنوات،.ومعلمته ـــان.س ـــظ:.بم ـــدة.الحف م

ـــإ. ـــد.المطل ـــئ.عب ـــة.بن صفي
محمودة.بنئ.عبدالرحمظ.محمد.حلوي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1432هـ،.مدة.226

الحفظ:.خمس.سنوات،.ومعلمتها:.فوزية.بابئ،.بدار.زينإ.بنئ.جحش.بالبدوي.

مريم.بنئ.ذاهر.علي.صميلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1432هـ،.مدة.الحفظ:.ابنا.227
مريم.بنئ.عبد.ا�.علي.مسلماظي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1432هـ،.مدة.الحفظ:.228عشر.سنة،.ومعلمتها:.شقراء.خميسي.ورمحه.خميسي،.بدار.أم.عمارة.بالمكرمية.

عشر.سنوات،.معلمتها:.ظبيلة.عبده.شوك،.بدار.أم.المنثر.بنئ.صيس.

عشر.سنوات،.229 الحفظ:. مدة. الحفظ:.1432هـ،. عام. حريخي.. عمر. محمد. بنئ. مريم.
مطرة.بنئ.عبد.ا�.علي.مسلماظي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1432هـ،.مدة.الحفظ:.230ومعلمتها:.مريم.عطيش،.بدار.عفراء.افظخارية.

عشر.سنوات،.ومعلمتها:.ظبيلة.عبده.شوك،.بدار.أم.المنثر.بنئ.صيس.

منيرة.بنئ.مسلم.محمد.ظجمي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1432هـ،.مدة.الحفظ:.231
ظادية.بنئ.يحيى.حسيظ.عكور..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1432هـ،.مدة.الحفظ:.232بمان.سنوات،.ومعلمتها:.سهام.حمد.خميسي،.بدار.صفية.بنئ.عبد.المطلإ.

خمس.سنوات،.ومعلمتها:.عائشة.عكور،.بدار.الخديقة.بالعكرة.

ظدى.بنئ.أحمد.إبراهيم.ظجمي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1432هـ،.مدة.الحفظ:.233
وردة.بنئ.حسظ.علي.مباركي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1432هـ،.مدة.الحفظ:.234بمان.سنوات،.ومعلمتها:.ظورة.عبده.كديش،.بدار.صفية.بنئ.عبد.المطلإ.

خمس.سنوات،.ومعلمتها:.زينإ.يحيى.عريشي،.بدار.أمامة.بنئ.الخامئ.

235
ظاديه.بنئ.أحمد.هادي.مدخلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1431هـ،1432هـ،.
حكيم. بنئ. خولة. بدار. خميسي،. آمنة.حسيظ. ومعلمتها:. سنوات،. أربع. الحفظ:. مدة.

المكرمية.
عيش.بنئ.علي.علي.سحاري..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1432هـ،.مدة.الحفظ:.خمس.236

سنوات،.ومعلمتها:.ظرجس.علي.حملي،.بدار.ميموظة.بنئ.الحارث.

راظيا.بنئ.ادريس.الحربي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1432هـ،.ومعلمتها:.آمنة.237
هند.بنئ.علي.محمد.جماعي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1432هـ،.مدة.الحفظ:.أربع.238حسيظ.خميسي،.بدار.خولة.بنئ.حكيم.بالمكرمية.

سنوات،.ومعلمتها:.ميموظة.حسيظ.خميسي،.بدار.خولة.بنئ.حكيم.بالمكرمية.

أشواق.بنئ.علي.محمد.خميسي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1431ه،.مدة.الحفظ:.239
أم.كلبوم.بنئ.علي.محمد.القاضي.حمدي..عام.الحفظ:.1431هـ،.مدة.الحفظ:.خمس.240خمس.سنوات،.ومعلمتها:.حياة.محمد.مشعض،.بدار.أم.حرام.بنئ.ملحان.

سنوات،.ومعلمتها:.فخايض.أحمد.سهلي،.بدار.صفية.بنئ.حيي.

أمجاد.بنئ.علي.محمد.خميسي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1431هـ،.مدة.الحفظ:.241
آمنة.بنئ.ظاصر.شعبي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1431هـ،.مدة.الحفظ:.بمان.242خمس.سنوات،.ومعلمتها:.حياة.مشعض،.بدار.أم.حرام.بنئ.ملحان.

سنوات،.ومعلمتها:.آمنة.حسيظ.خميسي،.بدار.خولة.بنئ.حكيم.

ايمان.بنئ.علي.محمد.مشعض.خميسي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1431هـ،.مدة.243
خلود.بنئ.محمد.عبدا�.عريشي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1431هـ،.مدة.الحفظ:.244الحفظ:.خمس.سنوات،.ومعلمتها:.حياة.محمد.مشعض،.بدار.أم.حرام.بنئ.ملحان.

خمس.سنوات،.ومعلمتها:.آمنة.حسيظ.خميسي،.بدار.خولة.بنئ.حكيم.المكرمية.

رحمة.بنئ.ظاصر.محمد.بشيري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1431هـ،.مدة.الحفظ:.245
روضة.بنئ.محمد.جعدار.مدخلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1431هـ،.مدة.الحفظ:.246خمس.سنوات،.ومعلمتها:.حياة.اليامي،.بدار.عمارة.بنئ.أبي.أيوب.بالحدرور.

سئ.سنوات،.ومعلمتها:.زينإ.عريشي،.بدار.أمامة.بنئ.الخامئ،.وحفَّظئ:.ذالبة.واحدة.

زينة.بنئ.حسظ.سراج.دغريري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1431هـ،.مدة.الحفظ:.247
صالحة.بنئ.عبده.جابر.سهلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1431هـ،.مدة.الحفظ:.248بمان.سنوات،.ومعلمتها:.مريم.عطيش،.بدار.أم.رومان.بمختارة،.وحفَّظئ:7.حافظات.

بقث.سنوات،.ومعلمتها:.فخايض.أحمد.سهلي،.بدار.صفية.بنئ.حيي.

عائشة.بنئ.إدريس.مساوى.بجوي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1431هـ،.مدة.249
عبير.بنئ.منخور.علي.آل.بشير..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1431هـ،.مدة.الحفظ:.250الحفظ:.عشر.سنوات،.ومعلمتها:.حنان.سهلي،.عنود.ظاصر.حوذان،.بدار.الزهراء.بالجاضع.

أربع.سنوات،.ومعلمتها:.آمنة.اليامي،.بدار.عمارة.بنئ.أبي.أيوب.بالحدرور.
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عيش.بنئ.أحمد.حسظ.صميلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1431هـ،.مدة.الحفظ:.251
فاذمة.بنئ.أحمد.خوري..عام.الحفظ:.1431هـ،.مدة.الحفظ:.سبع.سنوات،.ومعلمتها:.252أربع.سنوات.وظخش،.ومعلمتها:.جبارة.عبدا�،.بدار.أم.سنان.اقسلمي.

ميموظة.خميسي،.بدار.حفخة،.وحفَّظئ:.أكبر.مظ.(50).

ليلى.بنئ.أحمد.علي.علوش.مدخلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1431ه،.مدة.253
ليلى.بنئ.عبدا�.أحمد.كريري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1431هـ،.مدة.الحفظ:.254الحفظ:.سئ.سنوات،.ومعلمتها:.زهراء.عبدا�.منيإ.معوز،.بدار.خديجة.بنئ.خويلد.

أربع.سنوات،.ومعلمتها:.فاذمة.محمد.عقيض.حلوي،.بدار.أم.إياس.افظخارية

مريم.بنئ.علي.عبدا�.افهدل..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1431هـ،.مدة.الحفظ:.سئ.255
ميموظة.بنئ.عبدا�.صديمي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1431هـ،.مدة.الحفظ:.خمس.256سنوات،.ومعلمتها:.ريم.هادي.حملي،.بدار.مسجد.الشيخ.زيد.مدخلي،.وحفَّظئ:1.

سنوات،.ومعلمتها:.زينإ.يحيى.عريشي،.بدار.أمامة.بنئ.الخامئ،.وحفَّظئ:7.

مريم.بنئ.أحمد.إبراهيم.شراحيلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1429هـ،.مدة.257
آمنة.بنئ.إبراهيم.عيسى.شايع..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1429هـ،.مدة.الحفظ:.258الحفظ:.خمس.سنوات،.ومعلماتها:.مريم.ظاهري.وليلى.دغريري،.بدار.أسماء.بنئ.عميس.

خمس.سنوات،.ومعلمتها:.زهراء.عبدا�.معوز،.بدار.خديجة.بنئ.خويلد،.وحفَّظئ:12.

بشرى.بنئ.محمد.علي.عريشي.(صشاشة)..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1429هـ،.مدة.259
تشريد.بنئ.محمد.يحيى.سلطان..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1429هـ،.مدة.الحفظ:.260الحفظ:.بقث.سنوات،.ومعلمتها:.زينإ.يحيى.عريشي،.بدار.أمامة.بنئ.الخامئ.

خمس.سنوات،.ومعلماتها:.رابعة.خميسي.وآمنة.خميسي،.بدار.المكرمية،.وحفَّظئ:10.

جميلة.بنئ.زيد.إبراهيم..عام.الحفظ:1429هـ،.مدة.الحفظ:.خمس.سنوات،.ومعلماتها:.261
حياة.بنئ.محمد.مشعض.خميسي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1429هـ،.مدة.الحفظ:.262حياة.صبياظي.وليلى.دغريري.وظفيسة.ذاهر،.بدار.أسماء.وحفَّظئ:2

سنتيظ،.ومعلمتها:.فاذمة.محمد.فرظتي،.بدار.أم.حرام.بنئ.ملحان،.وحفَّظئ:7.

زهراء.بنئ.علي.عبده.ذالبي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1429هـ،.مدة.الحفظ:.263
زينإ.بنئ.هادي.حسيظ.حملي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1429هـ،.مدة.الحفظ:.264بقث.سنوات،.ومعلمتها:.زهراء.عبدا�.معوز،.بدار.دار.خديجة.بنئ.خويلد.

سئ.سنوات،.ومعلمتها:.آمنة.حسيظ.خميسي،.بدار.خولة.بنئ.حكيم.بالمكرمية.

ساره.بنئ.عمر.عبده.فرظتي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1429هـ،.مدة.الحفظ:.سنتيظ،.265
شموخ.بنئ.محمد.عسكر..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1429هـ،.مدة.الحفظ:.عشر.266ومعلمتها:.ظوره.الحملي،.بدار.أسماء.بنئ.الخديق.

سنوات،.ومعلمتها:.ظورة.الحملي،.بدار.أسماء.بنئ.الخديق.بالخوالش،.وحفَّظئ:2.

عائشة.بنئ.أحمد.يحيى.عريشي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1429هـ،.مدة.الحفظ:.267
عائشة.بنئ.محمد.مشعض.خميسي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1429هـ،.مدة.الحفظ:.268عشر.سنوات،.ومعلمتها:.زينإ.يحيى.عريشي،.بدار.أمامة.بنئ.الخامئ.

سنتيظ،.ومعلمتها:.فاذمة.محمد.فرظتي،.بدار.أم.حرام.بنئ.ملحان،.وحفَّظئ:1.

عفاف.بنئ.عبده.عمر.فرظتي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1429هـ،.مدة.الحفظ:.أربع.269
عهود.بنئ.محمد.أحمد.عبدا�.عسكر..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1429هـ،.مدة.270سنوات،.ومعلمتها:.ظورة.الحملي،.بدار.أسماء.بنئ.الخديق.

الحفظ:.عشر.سنوات،.ومعلمتها:.ظوره.الحملي،.بدار.أسماء.بنئ.الخديق،.وحفَّظئ:3.

عوده.بنئ.حسيظ.الخبياظي..عام.الحفظ:1429هـ،.مدة.الحفظ:.بقث.سنوات،.ومعلماتها:.271
عيش.بنئ.عمر.عبده.فرظتي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1429هـ،.مدة.الحفظ:.أربع.272ليلى.دغريري.وظفيسة.ذاهر،.بدار.أسماء.بنئ.عميس.

سنوات،.ومعلمتها:.ظورة.الحملي،.بدار.أسماء.بنئ.الخديق.

فاذمة.بنئ.أحمد.سالم.عمر..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1429هـ،.مدة.الحفظ:.سبع.273
فاذمة.بنئ.محمد.محمد.عريشي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1429هـ،.مدة.الحفظ:.274سنوات،.ومعلماتها:.عهود.عسكر.وشموخ.عسكر.ومياسة.فرظتي،.بدار.أسماء.بنئ.الخديق.

عشر.سنوات،.ومعلمتها:.زينإ.يحيى.عريشي،.بدار.أمامة.بنئ.الخامئ.

مريم.بنئ.أحمد.عيسى.مرواظي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1429هـ،.مدة.الحفظ:.275
ليلى.بنئ.هادي.صاسم.ياجزي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1429هـ،.مدة.الحفظ:.276خمس.سنوات،.ومعلمتها:.عنود.ظاصر.حوذان،.بدار.فاذمة.الزهراء.بالجاضع.

خمس.سنوات،.ومعلمتها:.زينة.ظاصر.حوذان،.بدار.الزهراء.بالجاضع،

مارية.بنئ.علي.علي.عريشي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1429هـ،.مدة.الحفظ:.277
ظوره.بنئ.محمد.محمد.صلوي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1429هـ،.مدة.الحفظ:.278خمس.سنوات،.ومعلمتها:.منيرة.يحيى.حملي،.بدار.مسجد.الشيخ.إبراهيم.صاسم.

سنة.وعشرة.أشهر،.ومعلمتها:.عائشة.عكور،.بدار.الخديقة.بالعكرة.

هدى.بنئ.علي.حمود.آل.بشير..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1429هـ،.مدة.الحفظ:.279
معاذ.بظ.علي.علي.عريشي..الجنسية:.سعوي،.عام.الحفظ:.1428هـ،.ومعلمه:.محمود.280بقث.سنوات،.ومعلمتها:.حياة.اليامي،.بدار.عمارة.بنئ.أبي.أيوب.بقرية.الحدرور.

مخطفى.رياض.

محمـــد.بـــظ.عبـــد.العظيـــم.زكـــي..الجنســـية:.مخـــري،.عـــام.الحفـــظ:.1428هــــ،.ومعلمـــه:.281
محمد.بظ.سالم.حسيظ.الطنوي..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1428هـ،.ومعلمه:.عادل.282عـــادل.بـــظ.الســـيد.

بظ.حسظ.محمد.
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حســـيظ.بـــظ.خلوفـــة.إبراهيـــم.عتيـــظ..عـــام.الحفـــظ:.1428هــــ،.ومعلمـــه:.حســـيظ.بـــظ.283
أسامة.بظ.حسظ.علي.بجوي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1428هـ،.ومعلمه:.عيد.بظ.284أحمـــد.عتيـــظ،.بجامـــع.الوتـــد.

عبد.الرزاق.عبد.الشني.

حسيظ.بظ.أحمد.علي.عتيظ..عام.الحفظ:.1428ه.286محمد.بظ.أحمد.محمد.عمير..عام.الحفظ:.1428هـ،.ومعلمه:.حسظ.بظ.مشعض.285

أحمـــد.بـــظ.محمـــد.عبـــد.العزيـــز.شـــعقن..الجنســـية:.مخـــري،.عـــام.الحفـــظ:.1428هــــ،.287
يحيى.بظ.محمد.علي.حكمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1428هـ،.ومعلمه:.حسظ.288ومعلمـــه:.عيـــد.بـــظ.عبـــد.الـــرازق.عبـــد.الشنـــي،.بجامـــع.البجاويـــة.

بظ.محمد.مشعض،.بمسجد:.حسظ.بظ.غليلية.

يحيـــى.بـــظ.إبراهيـــم..إبراهيـــم.الخـــواري..عـــام.الحفـــظ:.1428هــــ،.ومعلمـــه:.حســـيظ.بظ.289
عبمان.بظ.أحمد.محمد.عمر..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1428هـ،.ومعلمه:.عادل.بظ.290أحمـــد.عتيـــظ،.بجامـــع.الوتـــد.

حسظ.السيد،.بمسجد:.أحمد.جابر.مدخلي.

أشواق.بنئ.محمد.عسكر.عمودي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1428هـ،.مدة.الحفظ:.291
آمنة.بنئ.أحمد.يحي.فرظتي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1428هـ،.مدة.الحفظ:.أربع.292سئ.سنوات،.ومعلماتها:.منى.مجلي.وفاذمة.سهلي،.بدار.الزهراء.بالجاضع.

سنوات،.ومعلمتها:.حليمة.عمر.القادري،.بدار.أم.حرام.بنئ.ملحان.

آمنة.بنئ.محمد.أبو.بشيري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1428هـ،.مدة.الحفظ:.293
جواهر.بنئ.محمد.عسكر.عمودي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1428هـ،.مدة.الحفظ:.294سنتان.وظخش،.ومعلمتها:.حياة.اليامي،.بدار.عمارة.بنئ.أبي.أيوب.بالحدرور،.وحفَّظئ:7..

بمان.سنوات،.ومعلمتها:.عنود.ظاصر.حوذان،.بدار.الزهراء.بالجاضع.

خديجة.بنئ.ذماس.الحرضي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1428هـ،.مدة.الحفظ:.سبع.295
سهام.بنئ.محمد.على.عمر.خميسي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1428هـ،.مدة.الحفظ:.296سنوات،.ومعلماتها:.شقراء.خميسي.وآمنة.خميسي،.بدار.خولة.بالمكرمية،.وحفَّظئ:30.

أربع.سنوات،.ومعلمتها:.عائشة.إبراهيم،.بدار.الرميخاء.بالطرشية،

صباح.بنئ.محمد.محإ.عريشي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1428هـ،.ومعلمتها:.297
عائشة.بنئ.عواجي.علي.عريشي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1428هـ،.مدة.الحفظ:.298آمنة.خميسي،.بدار.خولة.بنئ.حكيم.المكرمية.

خمس.سنوات،.ومعلمتها:.زينإ.عريشي،.بدار.أمامة.بنئ.الخامئ،.وحفَّظئ:5.

فاذمة.بنئ.محمد.يحي.فرظتي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1428هـ،.مدة.الحفظ:.299
فخايض.بنئ.أحمد.سهلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1428هـ،.مدة.الحفظ:.سئ.300خمس.سنوات،.ومعلمتها:.حليمة.عمر.القادري،.بدار.أم.حرام.بنئ.ملحان،.وحفَّظئ:7.

سنوات،.ومعلمتها:.آمنة.خميسي.ورابعة.خميسي،.بدار.خولة.بالمكرمية،.وحفَّظئ:25.

ليلى.بنئ.علي.صليلي..عام.الحفظ:.1428هـ،.مدة.الحفظ:.خمس.سنوات،.ومعلماتها:.301
ليلى.بنئ.مبروك.جعمض..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1428هـ،.مدة.الحفظ:.أربع.302آمنة.حسيظ.خميسي.وشقراء.خميسي،.بدار.خولة.بالمكرمية.

سنوات،.ومعلماتها:.آمنة.حسيظ.خميسي.وشقراء.خميسي،.بدار.خولة.بالمكرمية

جبارة.بنئ.محمد.علي.عكور..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1428هـ/.1429هـ،.مدة.303
ظجوى.بنئ.عبدا�.أحمد.خميسي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1428هـ،.مدة.الحفظ:.304الحفظ:.بقث.سنوات،.ومعلمتها:.فاذمة.كديش،.بدار.الخديقة.بالعكرة.

أربع.سنوات،.ومعلمتها:.إلهام.ال.خيرات.وسهام.خميسي،.بدار.الرميخاء.بالطرشية.

ظسيم.بنئ.محمد.عسكر.عمودي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1428هـ،.مدة.الحفظ:.305
306خمس.سنوات،.ومعلمتها:.عنود.ظاصر.حوذان،.بدار.الزهراء.بالجاضع.

رصيـــة.بنـــئ.محمـــد.عريشـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1428هـ-1429هــــ،.

مـــدة.الحفـــظ:.خمـــس.ســـنوات،.ومعلمتهـــا:.رابعـــة.خميســـي،.بـــدار.خولـــة.بنـــئ.حكيـــم،.
روايتـــي.حفـــص.وشـــعبة.

عائشة.بنئ.منخور.علي.تركي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1428هـ.-1429هـ،.307
فاذمة.بنئ.أحمد.يحيى.سهلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1428هـ.-1429هـ،.308مدة.الحفظ:.أربع.سنوات،.ومعلمتها:.ميموظة.خميسي،.بدار.خولة.بنئ.اليمان.

مدة.الحفظ:.خمس.سنوات،.ومعلمتها:.ميموظة.حسيظ.خميسي،.بدار.خولة.بنئ.اليمان.

فاذمة.بنئ.علي.مهدي.حدادي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1429هـ-1428هـ،.309
ليلى.بنئ.محمد.أحمد.صميلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1428هـ.-1429هـ،.310مدة.الحفظ:.أربع.سنوات،.ومعلمتها:.ظورة.الحملي،.بدار.أسماء.بنئ.الخديق.

مدة.الحفظ:.بقث.سنوات،.ومعلمتها:.رمحة.حسظ.خميسي،.بدار.أم.عمارة.بالحجفار.

فاذمة.بنئ.علي.حمد.بناء..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1328-1429هـ،.ومعلمتها:.311
يوسش.بظ.علي.أحمد.العمري..عام.الحفظ:.1427هـ،.ومعلمه:.حسيظ.بظ.أحمد.عتيظ،.312آمنة.حسيظ.سعيد.خميسي،.بدار.خولة.بنئ.حكيم.بالمكرمية.

بمسجد:.عبمان.بظ.عفان.

أشواق.بنئ.عبدا�.صشير.خميسي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1427هـ،.مدة.الحفظ:.313
الهام.بنئ.حسيظ.صالح.مدخلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1427هـ،.مدة.الحفظ:.314بقث.سنوات،.ومعلمتها:.رابعة.حسيظ.سعيد،.بدار.الرميخاء.بالطرشيةوحفَّظئ:1.

سنتان،.ومعلمتها:.زهراء.عبدا�.معوز،.بدار.خديجة.بنئ.خويلد،.وحفَّظئ:1.
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آمنة.بنئ.يحيى.حميد.يحيى.صالح..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1427هـ،.مدة.الحفظ:.315
ايمان.بنئ.درويش.أحمد.جريظ..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1427هـ.ه،.مدة.الحفظ:.316خمس.سنوات،.ومعلمتها:.منيرة.ياسيظ،.بدار.مسجد.الشيخ.إبراهيم.صاسم،.وحفَّظئ:1.

بقث.سنوات،.ومعلمتها:.ميموظة.حسيظ.خميسي،.بدار.خولة.بنئ.اليمان.

جبارة.بنئ.عبدا�.محرق.بديدي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1427هـ،.مدة.الحفظ:.317
حياه.بنئ.علي.عبدا�.اليامي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1427هـ،.مدة.الحفظ:.318سنتان.وظخش،.ومعلماتها:.حنان.سهلي.وزينة.حوذان،.بدار.الزهراء.بالجاضع.

بقث.سنوات،.ومعلمتها:.ميموظة.خميسي،.بدار.خولة.بنئ.اليمان،.وحفَّظئ:17.

رجاء.بنئ.يحيى.حويش..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1427هـ،.مدة.الحفظ:.خمس.319
رمحة.بنئ.حسظ.شوعي.خميسي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1427هـ،.مدة.الحفظ:.320سنوات،.ومعلمتها:.ميموظة.حسيظ.خميسي،.بدار.خولة.بنئ.حكيم.بالمكرمية.

بقث.سنوات،.ومعلمتها:.رابعة.سعيد،.بدار.الرميخاء.بالطرشية،.وحفَّظئ:1.

امنة.بنئ.يحيى.حميد.صالح..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1427هـ،.مدة.الحفظ:.خمس.321
322سنوات،.ومعلمتها:.منيرة.يحيى.حملي،.بدار.مسجد.الشيخ.إبراهيم.صاسم،.وحفَّظئ:1.

ـــدة. ـــظ:.1427هــــ،.م ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــي..الجنس ـــى.عريش ـــئ.يحي ـــإ.بن زين

الحفـــظ:.ســـبع.ســـنوات،.ومعلماتهـــا:.آمنـــة.حســـيظ.خميســـي.وشـــقراء.خميســـي،.بـــدار.
ـــئ:17. ـــم،.وحفَّظ ـــئ.حكي ـــة.بن خول

سهام.بنئ.يحي.على.خميسي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1427هـ،.مدة.الحفظ:.323
صفية.بنئ.يحيى.حميد.صالح..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1427هـ،.مدة.الحفظ:.خمس.324خمس.سنوات،.ومعلمتها:.رابعة.حسيظ.خميسي،.بدار.الرميخاء.بالطرشية،.وحفَّظئ:2.

سنوات،.ومعلمتها:.منيرة.يحيى.ياسيظ،.بدار.مسجد.الشيخ.إبراهيم.صاسم،.وحفَّظئ:40.

عائشة.بنئ.دغشر.عبده.حدادي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1427هـ.ه،.مدة.325
عائشة.بنئ.علي.صليلي..عام.الحفظ:.1427هـ،.مدة.الحفظ:.خمس.سنوات،.ومعلمتها:.326الحفظ:.بقث.سنوات،.ومعلمتها:.ميموظة.حسيظ.خميسي،.بدار.خولة.بنئ.اليمان.

آمنة.حسيظ.خميسي.وشقراء.خميسي،.بدار.خولة.بالمكرمية.

عيش.بنئ.أحمد.عبد.ا�.عكور..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1427هـ،.مدة.الحفظ:.327
هدى.بنئ.محمد.جماح.حمدي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1427هـ،.مدة.الحفظ:.328سنتان،.ومعلمتها:.عيش.أحمد.ظجمي،.بدار.صفية.بنئ.عبد.المطلإ.

سئ.سنوات،.ومعلمتها:.ميموظة.حسيظ.خميسي،.بدار.حفخة.بنئ.عمر.

وفاء.بنئ.أحمد.علي.سهلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1427هـ،.مدة.الحفظ:.أربع.329
ماجدة.بنئ.منخور.صميلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1427هـ-1428هـ،.مدة.330سنوات.وظخش،.ومعلمتها:.آمنة.خميسي،.بدار.خولة.بالمكرمية،.وحفَّظئ:12.

الحفظ:.أربع.سنوات،.ومعلمتها:.رمحة.خميسي،.بدار.أم.عمارة.بالحجفار،.وحفَّظئ:5.

عزة.بنئ.أحمد.حمود.آل.خيرات..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1427هـ،.مدة.الحفظ:.331
أماظي.بنئ.علي.عبده.مدخلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1426هـ،.مدة.الحفظ:.332سبع.سنوات،.ومعلمتها:.آمنة.خميسي،.بدار.خولة.بنئ.حكيم.بالمكرمية،.وحفَّظئ:.ذالبة.

بقث.سنوات،.ومعلمتها:.مريم.مسلماظي،.بدار.صفية.بنئ.حيي.بمجعر.

سنوات،.333 أربع. الحفظ:. مدة. 1426هـ،. الحفظ:. عام. مجلي.. منخور. أحمد. بنئ. آمنة.
أربع.سنوات،.334ومعلماتها:.حنان.سهلي.وزينة.حوذان،.بدار.الزهراء.بالجاضع. الحفظ:. الحفظ:.1426هـ،.مدة. الشريبة.بنئ.حسظ.محمد.مجلي..عام.

ومعلمتها:.فاذمة.سهلي،.بدار.فاذمة.الزهراء.بالجاضع،.وحفَّظئ:7.

ريم.بنئ.هادي.حسيظ.حملي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1426هـ،.مدة.الحفظ:.335
سعاد.بنئ.عبدا�.صشير.خميسي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1426هـ،.مدة.الحفظ:.336بقث.سنوات،.ومعلمتها:.آمنة.خميسي،.بدار.خولة.بنئ.حكيم.بالمكرمية،.وحفَّظئ:5.

سنتان،.ومعلمتها:.رابعة.خميسي،.بدار.الرميخاء.بالطرشية،.وحفَّظئ:9.

صالحة.بنئ.شوعي.محمد.عبسي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1426هـ،.مدة.الحفظ:.337
عائشة.بنئ.أحمد.إدريس.بجوي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1426هـ.ه،.مدة.338أربع.سنوات،.ومعلماتها:.عيش.ظجمي.وظورة.كديش،.بدار.صفية.بنئ.عبد.المطلإ.

الحفظ:.أربع.سنوات،.ومعلمتها:.حنان.موسى.سهلي،.بدار.الزهراء.بالجاضع،

عائشة.بنئ.علي.محمد.جعمض..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1426هـ،.مدة.الحفظ:.339
الحفظ:.خمس.سنوات،.340خمس.سنوات،.ومعلمتها:.حنان.موسى.سهلي،.بدار.الزهراء.بالجاضع. الحفظ:.1426هـ،.مدة. عنود.بنئ.ظاصر.مبنى.حوذان..عام.

ومعلمتها:.حنان.سهلي،.بدار.فاذمة.الزهراء.بالجاضع،.وحفَّظئ:25.

سنوات،.341 أربع. الحفظ:. مدة. 1426هـ،. الحفظ:. عام. مجلي.. محمد. حسظ. بنئ. عيش.
فاذمة.بنئ.علي.علي.صميلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1426هـ،.مدة.الحفظ:.342ومعلمتها:.فاذمة.سهلي،.بدار.فاذمة.الزهراء.بالجاضع،.وحفَّظئ:1.

عشر.سنوات،.ومعلمتها:.حليمة.صميلي،.بدار.عاتكة.بنئ.عبدالمطلإ،.وحفَّظئ:2.

ليلى.بنئ.حسظ.محمد.مجلي..عام.الحفظ:.1426هـ،.مدة.الحفظ:.أربع.سنوات،.ومعلمتها:.343
مديحه.بنئ.حسيظ.صاسم.شعبي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1426هـ،.مدة.الحفظ:.344فاذمة.سهلي،.بدار.فاذمة.الزهراء.بالجاضع.

أربع.سنوات،.ومعلمتها:.رابعة.خميسي،.بدار.خولة.بنئ.حكيم.المكرمية،.وحفَّظئ:5.

الحفظ:.سنتان.وظخش،.345 الحفظ:.1426هـ،.مدة. منى.بنئ.حيدر.منخور.مجلي..عام.
ظوال.بنئ.حمود.سليمان.السيش..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1426هـ،.مدة.الحفظ:.346ومعلمتها:.حنان.سهلي،.بدار.فاذمة.الزهراء.بالجاضع،.وحفَّظئ:1.

بقث.سنوات،.ومعلمتها:.رابعة.خميسي،.بدار.خولة.بنئ.حكيم.بالمكرمية.
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هاجر.بنئ.إبراهيم.علي.عريشي..عام.الحفظ:.1426هـ.ه،.مدة.الحفظ:.بمان.سنوات،.347
عمار.بظ.عبد.ا�.مديش.بجوي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1425هـ،.ومعلمه:.عبد.348ومعلمتها:.آمنة.خميسي.وظوره.الحملي،.بدار.الفتاه.بالمكرمية..

الرزاق.عبد.الشني،.بالجامع.الكبير.

ـــظ:.1425هــــ،.349 ـــام.الحف ـــي..الجنســـية:.ســـعودي،.ع ـــد.صميل ـــظ.حســـيظ.محم ـــده.ب عب
ـــهلي. ـــيظ.س ـــظ.حس ـــم.ب ـــه:.إبراهي حسيظ.بظ.إبراهيم.جبران.صميلي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1425هـ،.ومعلمه:.350ومعلم

علي.بظ.جبران.سهلي.

معـــاذ.بـــظ.بكـــري.يحيـــى.محنشـــي..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1425هــــ،.351
حســـيظ.بـــظ.علـــي.أحمـــد.العمـــري..الجنســـية:.يمنـــي،.عـــام.الحفـــظ:.1425هــــ،.ومعلمـــه:.352ومعلمـــه:.حســـيظ.بـــظ.أحمـــد.عتيـــظ.

حســـيظ.بـــظ.أحمـــد.عتيـــظ.

موســـى.بـــظ.علـــي.حســـيظ.حـــدادي..عـــام.الحفـــظ:.1425هــــ،.ومعلمـــه:.حســـيظ.بـــظ.353
ـــظ. ـــد.عتي أميظ.بظ.شوعي.أحمد.العمري..عام.الحفظ:.1425هـ،.ومعلمه:.حسيظ.بظ.أحمد.عتيظ.354أحم

خليـــض.عبـــد.ا�.صـــازل.مســـلماظي..الجنســـية:.يمنـــي،.عـــام.الحفـــظ:.1425هــــ،.ومعلمـــه:.355
سلطان.بظ.محمد.علي.بجوي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1425هـ،.ومعلمه:.عيد.بظ.356حســـيظ.بـــظ.أحمـــد.عتيـــظ.

عبد.الرازق.عبد.الشني،.بالجامع.الكبير.

عبـــد.الرحمـــظ.بـــظ.عبـــد.ا�.مديـــش.بجـــوي..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.357
ـــي. ـــد.الشن ـــرازق.عب ـــد.ال ـــظ.عب ـــد.ب ـــه:.عي حافظ.بظ.محمد.علي.كديش..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1425هـ،.ومعلمه:.يحيى.1425358هــــ،.ومعلم

بظ.حسظ.علي.صبياظي.

ـــظ:.1425هــــ،.359 ـــام.الحف ـــش..الجنســـية:.ســـعودي،.ع ـــي.كدي ـــد.عل ـــظ.محم ســـليمان.ب
ـــي. ـــي.صبياظ ـــظ.عل ـــظ.حس ـــى.ب ـــه:.يحي زهراء.بنئ.علي.شوعي.خميسي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1425هـ،.مدة.الحفظ:.360ومعلم

سبع.سنوات،.معلمتها:.ظبيلة.عبده.شوك،.بدار.أم.المنثر.بنئ.صيس.

سنوات،.361 سئ. الحفظ:. مدة. 1425هـ،. الحفظ:. عام. جعمض.. محمد. علي. بنئ. سلمى.
ليلى.بنئ.أحمد.فايد.خميسي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1425هـ،.مدة.الحفظ:.بقث.362ومعلمتها:.حنان.موسى.سهلي،.بدار.الزهراء.بالجاضع،.وحفَّظئ:13.

سنوات،.ومعلمتها:.رابعة.حسيظ.سعيد،.بدار.الرميخاء.بالطرشية.

ظرجس.بنئ.علي.يوسش.حملي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1425هـ،.مدة.الحفظ:.أربع.363
ظوال.بنئ.علي.شوعي.خميسي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1425هـ،.مدة.الحفظ:.364سنوات،.ومعلمتها:.آمنة.خميسي،.بدار.خولة.بنئ.حكيم.المكرمية.

سبع.سنوات،.معلمتها:.ظبيلة.عبده.شوك،.بدار.أم.المنثر.بنئ.صيس.

فاذمة.بنئ.صالح.عبد.القادر.الحمدي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1425هـ،.مدة.365
سهام.بنئ.علي.حمد.خميسي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1424هـ،.مدة.الحفظ:.سنه،.366الحفظ:.بمان.سنوات،.ومعلمتها:.منيرة.ياسيظ،.بدار.مسجد.الشيخ.إبراهيم.صاسم.

ومعلماتها:.أ.رابعة.حسيظ.سعيد.وسهام.خميسي.

عائشة.بنئ.حسيظ.محمد.مثكور..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1424هـ،.مدة.الحفظ:.367
فاذمة.بنئ.علي.عبده.مدخلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1424هـ،.مدة.الحفظ:.368بقث.سنوات،.ومعلماتها:.آمنة.سعيد.ومريم.حسيظ،.بدار.الفتاة.بالمكرمية..

سنتان،.ومعلمتها:.وفاء.أحمد.علي.سهلي،.بدار.صفية.بنئ.حيي.بمجعر.

وفاء.بنئ.مسعود.أحمد.ذباب..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1424هـ،.مدة.الحفظ:.سئ.369
عائشة.بنئ.محمد.شعبي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1423هـ،.مدة.الحفظ:.سئ.370سنوات،.ومعلماتها:.شقراء.خميسي.وآمنة.خميسي،.بدار.خولة.بنئ.حكيم.المكرمية.

سنوات،.وم.علمتها:.آمنة.حسيظ.خميسي،.بدار.خولة.بنئ.حكيم.المكرمية.

زينة.بنئ.ظاصر.حوذان..عام.الحفظ:.1422هـ،.مدة.الحفظ:.سنتان،.ومعلمتها:.حنان.371
محمدية.بنئ.ظاصر.مبنى.حوذان..عام.الحفظ:.1422هـ،.مدة.الحفظ:.سنتان،.ومعلمتها:.372سهلي،.بدار.فاذمة.الزهراء،.وحفَّظئ:12،.وإجازة.في.شعبة.

حنان.سهلي،.بدار.فاذمة.الزهراء،.وحفَّظئ:16،.وإجازة.شعبة.

الحفظ:.خمس.سنوات،.373 الحفظ:.1422هـ،.مدة. مريم.بنئ.حسيظ.علي.صيسي..عام.
زهراء.بنئ.عبد.ا�.منيإ.معوز..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:1420هـ،.مدة.الحفظ:.سئ.374ومعلمتها:.آمنة.خميسي،.بدار.خولة.بالمكرمية،.وحفَّظئ:8.

سنوات.وظخش،.ومعلمتها:.مزينة.زيد،.بدار.خديجة.بنئ.خويلد،.وحفَّظئ:20.

زهراء.بنئ.محمد.ظشري..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1420هـ،.مدة.الحفظ:.أربع.375
خميسة.بنئ.علي.أحمد.بناء..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1419هـ،.ومعلمتها:.آمنة.376سنوات،.ومعلمتها:.زهراء.عبدا�.معوز،.بدار.خديجة.بنئ.خويلد.بالجاضع.

خميسي،.شقراء.خميسي،.بدار.خولة.بنئ.حكيم.بالمكرمية.
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الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة أحد المسارحة
ــم.(4/10)  ــاد.برص ــوة.واإلرش ــقمية.والدع ــآون.اإلس ــدى.وزارة.الش ــجلئ.ل ــي..1425/02/05هـــ.وس ــئ.ف تأسس
ــخ. ــم.(3305).وتاري ــة.برص ــة.اقجتماعي ــوارد.البشــرية.والتنمي ــدى.وزارة.الم ــم.ســجلئ.ل ــخ.1425/02/05هـــ.ب وتاري

1441/05/19هـــ.

أعضاء الجمعية العمومية  بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة أحد المسارحة

أعضاء الجمعیة العمومیة 

اسم العضوماسم العضوماسم العضوم

ذقل.بظ.محمد.راجحي17علي.بظ.عبدالرحمظ.ظجمي9د.علي.بظ.محمد.عطيش1

محمد.بظ.علي.فقيهي18سلطان.بظ.موسى.منقري10د..علي.بظ.إبراهيم.ذوهري2

محمد.بظ.علي.صحض19يحيى.بظ.محمد.فقيهي11د..محمد.بظ.علي.صحض3

علي.بظ.منخور.سويدي20يحيى.بظ.علي.محزري12أحمد.بظ.عبدا�.حكمي4

احمد.بظ.حمود.خبراظي21محمد.بظ.علي.شراحيلي13عبدا�.بظ.جابر.صفحي5

عبدالعزيز.بظ.ابراهيم.ذوهري22علي.بظ.محمد.كديش14عبدالعزيز.بظ.أحمد.مجرشي6

عبدالناصر.بظ.محمد.خديش23خالد.بظ.احمد.خبراظي15خالد.بظ.احمد.فرجي7

--عبداقله.بظ.محمد.منقري16محمد.بظ.حسظ.عطيش8

 ( 117 )



مجالس اإلدارة التي تعاقبت على إدارتها:

يديرهــا.حاليــًا.مجلــس.صــادر.بالخطــاب.رصــم.122085.فــي.1442/07/02هـــ.مــظ.مدير.مركــز.التنميــة.اقجتماعية.

بجــازان.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.محافظــة.أحــد.المســارحة..لمــدة.
(4).ســنوات.مظ.تاريــخ.1442/06/14هـ.

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوأ..عبدالناصر.بظ.محمد.بظ.علي.خديش6رئيس.المجلسأ..علي.بظ.عبد.الرحمظ.بابئ.ظجمي1

عدوأ..خالد.بظ.أحمد.حسظ.خبراظي7ظائإ.الرئيسد..علي.بظ.إبراهيم.بظ.علي.ذوهري2

عدوأ..يحيى.بظ.علي.محمد.محزري8المسآول.الماليأ..علي.بظ.محمد.إسماعيض.كديش3

عدوأ..محمد.بظ.علي.أحمد.فقيهي9عدوأ..محمد.بظ.علي.ظاشإ.شراحيلي4

---عدوأ..أحمد.بظ.حمود.أحمد.خبراظي5

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالخطــاب.رصــم.330901.فــي.1441/05/13هـــ.مــظ.وكيــض.وزارة.المــوارد.البشــرية.

والتنميــة.اقجتماعيــة.للتنميــة.اقجتماعيــة.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.
فــي.محافظــة.أحــد.المســارحة..لمــدة.عــام.مــظ.تاريــخ.1441/05/13هـــ.

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوعبدالناصر.بظ.محمد.بظ.علي.خديش6رئيس.المجلسد..علي.بظ.محمد.بظ.علي.عطيش1

عدويحيى.بظ.علي.بظ.محمد.ذوهري7ظائإ.الرئيسد..علي.بظ.إبراهيم.بظ.علي.ذوهري2

عدوموسى.بظ.سلمان.بظ.موسى.خبراظي8المسآول.الماليد..محمد.بظ.علي.بظ.أحمد.صحض3

عدوعلي.بظ.محمد.بظ.حسظ.ذوهري9عدوعلي.بظ.عبدالرحمظ.بظ.بابئ.ظجمي.حمدي4

عدوعبدا�.بظ.جابر.بظ.أحمد.صفحي10عدوأحمد.بظ.داحش.بظ.موسى.ذوهري5
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والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.72/ق/م.فــي.1437/5/5هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

ــد. ــي.محافظــة.أح ــم.ف ــرآن.الكري ــظ.الق ــة.لتحفي ــة.الخيري ــس.إدارة.الجمعي ــاد.أعدــاء.مجل ــوة.واإلرشــاد.باعتم والدع
المســارحة..مــظ.1437/5/5هـــ.لمــدة.أربــع.ســنوات.

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوعبدالناصر.بظ.محمد.بظ.علي.خديش6رئيس.المجلسد..علي.بظ.محمد.بظ.علي.عطيش1

عدويحيى.بظ.علي.بظ.محمد.ذوهري7ظائإ.الرئيسد..علي.بظ.إبراهيم.بظ.علي.ذوهري2

عدوموسى.بظ.سلمان.بظ.موسى.خبراظي8المسآول.الماليد..محمد.بظ.علي.بظ.أحمد.صحض3

عدوعلي.بظ.محمد.بظ.حسظ.ذوهري9عدوعلي.بظ.عبدالرحمظ.بظ.بابئ.ظجمي.حمدي3

عدوعبدا�.بظ.جابر.بظ.أحمد.صفحي10عدوأحمد.بظ.داحش.بظ.موسى.ذوهري5

ــاف. ــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوص ــم.87/ق/م.فــي.1432/10/16هـــ.مــظ.وزي ــرار.رص ــه.بالق ــثي.صبل ــس.ال والمجل

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.أحــد.المســارحة..
مــظ.1432/10/16هـــ.حتــى.1437/5/4هـــ.

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوعلي.بظ.ظاشإ.يحيى.شراحيلي6رئيس.المجلسد..علي.بظ.محمد.بظ.علي.عطيش1

عدومحمد.بظ.علي.عبدا�.كليبي7ظائإ.الرئيسد..علي.بظ.إبراهيم.بظ.علي.ذوهري2

عدو.احتياذيأحمد.بظ.داحش.بظ.موسى.ذوهري8المسآول.الماليد..محمد.بظ.علي.بظ.أحمد.صحض3

عدو.احتياذيحيدر.بظ.محمد.حسظ.ذالبي9عدوعلي.بظ.عبدالرحمظ.بظ.بابئ.ظجمي.حمدي3

عدو.احتياذيعبدالناصر.بظ.محمد.بظ.علي.خديش10عدوعبدا�.بظ.علي.أحمد.مجممي5
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والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.59/ق/م.فــي.1429/8/12هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

ــد. ــي.محافظــة.أح ــم.ف ــرآن.الكري ــظ.الق ــة.لتحفي ــة.الخيري ــس.إدارة.الجمعي ــاد.أعدــاء.مجل ــوة.واإلرشــاد.باعتم والدع
المســارحة..مــظ.1429/8/12هـــ.حتــى.1432/10/15هـــ.

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوعبدا�.بظ.صالح.هادي.مدخلي5رئيس.المجلسد..علي.بظ.محمد.بظ.علي.عطيش1

عدوعيسى.بظ.علي.محمد.مدخلي6ظائإ.الرئيسأحمد.بظ.عبدا�.أحمد.حكمي2

عدوحسظ.بظ.محمد.منخور.دغريري7المسآول.الماليد..محمد.بظ.علي.أحمد.صحض3

---عدوعلي.بظ.أحمد.بظ.علي.فقيهي3

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.51/ق/م.فــي.1425/12/26هـــ.مــظ.وزير.الشــآون.اإلســقمية.وافوصاف.

ــد. ــي.محافظــة.أح ــم.ف ــرآن.الكري ــظ.الق ــة.لتحفي ــة.الخيري ــس.إدارة.الجمعي ــاد.أعدــاء.مجل ــوة.واإلرشــاد.باعتم والدع
المســارحة..مــظ.1425/12/26هـــ.حتــى.1429/8/11هـ.

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوحسظ.بظ.محمد.منخور.دغريري5رئيس.المجلسد..علي.بظ.محمد.بظ.علي.عطيش1

عدوعيسى.بظ.علي.محمد.مدخلي6ظائإ.الرئيسأحمد.بظ.عبدا�.أحمد.حكمي2

عدوعلي.بظ.أحمد.بظ.علي.فقيهي7المسآول.الماليد..محمد.بظ.علي.أحمد.صحض3

---عدوعبدا�.بظ.صالح.هادي.مدخلي4

 ( 120 )



حفاظ القرآن الكريم بجمعية محافظة أحد المسارحة
بیانات الحافظمبیانات الحافظم

بحيـــص.بـــظ.مخعـــود.علـــي.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.1
ـــدر.ذوهـــري. ـــظ:.1441هــــ،.2ومعلمـــه:.بن ـــام.الحف ـــد.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.ع ـــى.أحم ـــظ.يحي ـــدا�.ب عب

ـــري. ـــدر.ذوه ـــه:.بن ومعلم

خالـــد.بـــظ.محمـــد.أحمـــد.عطيـــش..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.3
عبـــدا�.بـــظ.عبـــده.عطيفـــي.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.٤ومعلمـــه:.عيـــد.عبدالـــرزاق.

ومعلمـــه:.عامـــر.ذوهـــري.

أحمـــد.بـــظ.عبـــدا�.علـــي.حكمـــي..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.5
ـــظ:.1441هــــ،.6ومعلمـــه:.يحيـــى.صميلـــي. ـــام.الحف ـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.ع ـــش.ذوه ـــد.عطي ـــظ.أحم ـــد.ب محم

ـــري. ـــدا�.ذوه ـــه:.عب ومعلم

جـــودي.بنـــئ.محمـــد.علـــي.المآيـــد..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.7
ليلـــى.بنـــئ.مهـــدي.صهيـــش.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.8ومعلمتهـــا:.ظاديـــة.عبدلـــي.

ومعلمتهـــا:.مريـــم.بحيـــص.صحـــض.

ـــظ:.1441هــــ،.9 ـــام.الحف ـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــد.القحطاظ ـــي.أحم ـــئ.عل ـــاء.بن لمي
ـــظ. ـــظ.العابدي ـــاح.زي ـــا:.صب ـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.10ومعلمته ـــش..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــئ.محمـــد.أحمـــد.عطي ـــة.بن فاذم

ـــظ. ـــظ.العابدي ـــاح.زي ـــا:.صب ومعلمته

فاذمـــة.بنـــئ.يحيـــى.محمـــد.فقيهـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.11
ـــاح.زيـــظ.العابديـــظ. ـــظ:.1441هــــ،.12ومعلمتهـــا:.صب ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــي..الجنس ـــي.فقيه ـــد.عل ـــئ.محم ـــم.بن مري

ومعلمتهـــا:.صبـــاح.زيـــظ.العابديـــظ.

ــام.الحفـــظ:.1441هــــ،.13 شـــقراء.بنـــئ.علـــي.أحمـــد.عطيـــش..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـ
ــظ. ــظ.العابديـ ــاح.زيـ ــا:.صبـ ســـارة.بنـــئ.عمـــر.علـــي.مبـــروك..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1440هــــ،.ومعلمتهـــا:.14ومعلمتهـ

وداد.حامدي.

ـــظ:.1440هــــ،.15 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــري..الجنس ـــده.كري ـــدر.عب ـــئ.حي ـــلوى.بن س
شـــقراء.بنـــئ.موســـى.صاســـم.صفحـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1440هــــ،.16ومعلمتهـــا:.آمنـــة.كريـــري.

ومعلمتهـــا:.وداد.حامدـــي..

شـــوصة.بنـــئ.هـــادي.صديـــق.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1440هــــ،.17
ـــئ.محمـــد.أحمـــد.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1440هــــ،.18ومعلمتهـــا:.مريـــم.بحيـــص. ـــة.بن عقيل

ـــي. ـــى.صفح ـــة.يحي ـــا:.عقيل ومعلمته

منـــى.بنـــئ.عمـــر.علـــي.مبـــروك..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1440هــــ،.ومعلمتهـــا:.19
هديـــة.بنـــئ.محمـــد.موســـى.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1440هــــ،.20وداد.حامدي.

ومعلمتهـــا:.مريـــم.بحيـــص.

عائشـــة.بنـــئ.حافـــظ.أبـــو.شـــملة.حكمـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1440هـ،.21
أميمـــة.بنـــئ.ظاصـــر.أحمـــد.بابريـــش..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1440هــــ،.22ومعلمتهـــا:.عبير.ســـويدي.

ومعلمتهـــا:.وداد.حامدـــي.

مريـــم.بنـــئ.محمـــد.عبـــدا�.جمـــال..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1440هــــ،.23
ــا:.وداد.حامدـــي. عائشـــة.بنـــئ.عبمـــان.يحيـــى.حـــدادي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1440هــــ،.24ومعلمتهـ

ـــة.ذوهـــري. ومعلمتهـــا:.آمن

فاذمـــة.بنـــئ.علـــي.عبـــدا�.مروحـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1440هــــ،.25
ـــظ:.1440هــــ،.26ومعلمتهـــا:.دقل.صوفشـــي. ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــي..الجنس ـــى.حارب ـــد.يحي ـــئ.أحم ـــة.بن جمع

ومعلمتهـــا:.آمنـــة.مباركـــي.

جميلـــة.بنـــئ.علـــي.علـــي.والبـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1440هــــ،.27
ــا:.آمنـــة.مباركـــي. ـــظ:.1439هــــ،.28ومعلمتهـ ـــام.الحف ـــية:.ســـعودية،.ع ـــي..الجنس ـــد.صميل ـــى.محم ـــئ.يحي ـــة.بن تقي

ـــا:.وداد.حامدـــي. ومعلمته

ـــي.مجممـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1439هــــ،.29 ـــران.عل ـــئ.جب عائشـــة.بن
ـــظ:.1439هــــ،.30ومعلمتهـــا:.فاذمـــة.ســـويدي. ـــام.الحف ـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــد.كري ـــي.أحم ـــئ.عل محاســـظ.بن

ـــا:.وداد.حامدـــي. ومعلمته

مريـــم.بنـــئ.هـــادي.شـــري.شـــراحيلي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1439هــــ،.31
ـــظ:.1439هــــ،.32ومعلمتهـــا:.وداد.حامدـــي. ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــري..الجنس ـــر.كري ـــئ.حســـظ.عم موضـــي.بن

ـــري. ـــة.كري ـــا:.آمن ومعلمته
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ـــظ:.1439هــــ،.33 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــري..الجنس ـــد.ذوه ـــى.محم ـــئ.يحي ـــا.بن مه
ـــي. ـــه.عياش ـــا:.فوزي عائشـــة.بنـــئ.عبـــدا�.أحمـــد.هـــزازي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1439هــــ،.34ومعلمته

ـــم.صحـــض. ومعلمتهـــا:.مري

ظجـــقء.بنـــئ.محمـــد.علـــي.كريـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1439هــــ،.35
حنافـــة.بنـــئ.هـــادي.شـــري.شـــراحيلي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1439هــــ،.36ومعلمتهـــا:.آمنـــة.كريـــري.

ومعلمتهـــا:.شـــريفة.صوفشـــي.

ـــظ:.1439هــــ،.37 ـــام.الحف ـــي.مروحـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــد.عل ـــئ.محم ـــة.بن فاذم
ـــا:.وداد.حامدـــي. ـــام.الحفـــظ:.1439هــــ،.38ومعلمته ـــده.فقيهـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــى.عب ـــئ.يحي ـــة.بن فاذم

ـــة.ســـعودي. ـــا:.فاذم ومعلمته

ليلـــى.بنـــئ.إبراهيـــم.أحمـــد.عادلـــي..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1439هــــ،.39
ـــظ:.1439هــــ،.40ومعلمتهـــا:.عقيلـــة.صفحـــي. ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــي..الجنس ـــض.حكم ـــد.عقي ـــئ.محم ـــة.بن بهي

ومعلمتهـــا:.عقيلـــة.صفحـــي.

أشواق.بنئ.عبمان.بابئ.حكمي..عام.الحفظ:.1439هـ،.ومعلمتها:.فاذمة.سعودي.42جمعة.بنئ.محمد.أحمد.كعبي..عام.الحفظ:.1439هـ،.ومعلمتها:.آمنة.مباركي.41

ـــظ.43 ـــاح.زي ـــا:.صب ـــظ:.1439هــــ،.ومعلمته ـــام.الحف ـــال..ع ـــد.خ ـــد.أحم ـــئ.محم ـــم.بن مري
ـــام.الحفـــظ:.1439هــــ،.44العابديـــظ. ـــئ.جـــازم.محمـــد.حكمـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع معيشـــة.بن

ـــي. ـــه.العبدل ـــا:.ظادي ومعلمته

ــام.الحفـــظ:.1439هــــ،.45 ــة،.عـ ــية:.يمنيـ ــد..الجنسـ بشـــرى.بنـــئ.محمـــد.صايـــد.أحمـ
ــي. ــة.مباركـ ــا:.آمنـ ـــظ:.1439هــــ،.46ومعلمتهـ ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــري..الجنس ـــي.كري ـــم.عل ـــئ.إبراهي ـــاة.بن حي

ومعلمتهـــا:.آمنـــة.كريـــري.

ـــام.الحفـــظ:.1439هــــ،.47 ـــي.مجممـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــران.عل ـــئ.جب ـــة.بن ربوع
ـــة.ســـويدي. ـــا:.فاذم ـــام.الحفـــظ:.1439هــــ،.48ومعلمته ـــر.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــم.جاب ـــئ.إبراهي ـــى.بن ليل

ـــم.ذوهـــري. ـــا:.مري ومعلمته

ـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.49 ـــظ.محمـــد.عمـــر.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.ع ـــر.ب ـــو.بك أب
عبـــدا�.بـــظ.أحمـــد.محمـــد.جهـــض..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.50ومعلمـــه:.أحمـــد.داحـــش.ذوهـــري.

ومعلمـــه:.عيـــد.عبدالـــرزاق.

عمـــاد.بـــظ.أحمـــد.علـــي.حنشـــي..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.ومعلمه:.51
ـــد.داحش. عبـــدا�.بـــظ.يحيـــى.عجيبـــي..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.ومعلمـــه:.52أحم

ـــي. ـــدا�.عجيب عب

يوســـش.بـــظ.الفاتـــح.عبدالجبـــار..الجنســـية:.ســـوداظي،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.ومعلمه:.53
عامر.بظ.أحمد.عطيش.ذوهري..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1438هـ.54بنـــدر.ذوهـــري.

عبدالرحيـــم.بـــظ.يحيـــى.إدريـــس.بجـــوي..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.55
عليـــة.بنـــئ.أحمـــد.علـــي.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.56ومعلمـــه:.عيـــد.عبدالـــرزاق.

ومعلمتهـــا:.مريـــم.صحـــض.

فاذمـــة.بنـــئ.موســـى.حســـظ.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.57
عائشة.بنئ.عبدا�.محمد.شايع..عام.الحفظ:.1438هـ،.ومعلمتها:.فاذمة.سعودي.58ومعلمتهـــا:.آمنـــة.ذوهـــري.

ظـــدى.بنـــئ.محمـــد.أحمـــد.حلـــوي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.59
ظهـــاد.بنـــئ.حمـــدان.عايـــخ.ســـالميظ..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.60ومعلمتهـــا:.ظـــوال.حلـــوي.

ومعلمتهـــا:.وداد.حامدـــي.

مـــروة.بنـــئ.محمـــد.عبدالرحمـــظ.عبدالخمـــد..الجنســـية:.مخريـــة،.عـــام.الحفـــظ:.61
ـــاش. ـــه.عي ـــا:.فوزي ـــظ:.1438هــــ،.143862هــــ،.ومعلمته ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــري..الجنس ـــد.ذوه ـــي.محم ـــئ.عل ـــم.بن مري

ـــري. ـــى.ذوه ومعلمتهـــا:.ليل

فدـــة.بنـــئ.علـــي.عياشـــي.شـــراحيلي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.64فاذمة.بنئ.عبدا�.محمد.شايع..عام.الحفظ:.1438هـ،.ومعلمتها:.فاذمة.سعودي.63
ومعلمتهـــا:.فوزيـــه.عياشـــي.

ـــران.مهـــدي.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.65 ـــاة.بنـــئ.جب حي
ـــي. ـــة.صفح ـــا:.عقيل حيـــاة.بنـــئ.عبـــدا�.علـــي.عنيـــد.حنـــان..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.66ومعلمته

ومعلمتهـــا:.منيـــره.ذوهـــري.
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ـــظ:.1438هــــ،.67 ـــام.الحف ـــد.هـــزازي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــدا�.أحم ـــئ.عب ـــة.بن جليل
ـــض. ـــم.صح ـــا:.مري ـــح.إبراهيـــم.محـــزري..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1437هــــ،.68ومعلمته محمـــد.بـــظ.مخل

ـــرزاق. ـــد.عبدال ـــه:.عي ومعلم

ـــدا�.إبراهيـــم.حكمـــي..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1437هــــ،.69 أحمـــد.بـــظ.عب
ـــي.خـــان. ـــض.عل ـــظ:.1437هــــ،.70ومعلمـــه:.جمي ـــام.الحف ـــعودي،.ع ـــية:.س ـــي..الجنس ـــيظ.خبراظ ـــي.حس ـــظ.عل ـــد.ب محم

ومعلمـــه:.عيـــد.عبدالـــرزاق.

ـــظ:.1437هــــ،.71 ـــام.الحف ـــد.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.ع ـــد.محم ـــظ.أحم مشـــعض.ب
ـــري. ـــدر.ذوه ـــه:.بن آمنـــة.بنـــئ.علـــي.عطيـــة.فرجـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1437هــــ،.72ومعلم

ــري. ــرة.ذوهـ ــا:.منيـ ومعلمتهـ

ـــظ:.1437هــــ،.73 ـــام.الحف ـــي.موســـى.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــئ.عل ـــود.بن خل
ـــي. ـــة.صفح ـــا:.عقيل ظـــورة.بنـــئ.عبـــده.يحيـــى.محمـــدي..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1437هــــ،.74ومعلمته

ــر. ــة.دغشـ ــا:.مديعـ ومعلمتهـ

ـــام.الحفـــظ:.1437هــــ،.75 ـــئ.حســـيظ.ظاصـــر.مســـرحي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــة.بن آمن
ـــا:.وداد.حامدـــي. عائشـــة.بنـــئ.عبـــدا�.أحمـــد.حريخـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1437هــــ،.76ومعلمته

ومعلمتهـــا:.عائشـــة.الرباعـــي.

ظاديـــة.بنـــئ.علـــي.صاســـم.يتيمـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1437هــــ،.77
فاذمـــة.بنـــئ.حســـيظ.ظاصـــر.مســـرحي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1437هــــ،.78ومعلمتهـــا:.عـــزة.الجـــقد.

ومعلمتهـــا:.وداد.حامدـــي.

فاذمـــة.بنـــئ.دغشـــر.محمـــد.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1437هــــ،.79
ــظ:.1437هــــ،.80ومعلمتهـــا:.وداد.حامدـــي. ــام.الحفـ ــة،.عـ ــية:.يمنيـ ــني..الجنسـ ــزاع.حسـ ــي.هـ ــئ.علـ ــرة.بنـ أميـ

ومعلمتهـــا:.فاذمـــة.ســـعودي.

ــام.الحفـــظ:.1437هــــ،.81 ــام.بنـــئ.علـــي.يحيـــى.افكـــوع..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـ إلهـ
ــي. ــة.حملـ ــا:.آمنـ ـــام.الحفـــظ:.1437هــــ،.ومعلمـــه:.82ومعلمتهـ ـــة،.ع ســـارة.محمـــد.جـــراد.معكفـــي..الجنســـية:.يمني

ـــر. ـــة.دغش مديع

فاذمـــة.بنـــئ.علـــي.عيســـى.حقلـــي..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1437هــــ،.83
ــر. ــة.دغشـ ــا:.مديعـ هنـــد.بنـــئ.محمـــد.أحمـــد.عطيـــش..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1437هــــ،.84ومعلمتهـ

ومعلمتهـــا:.صبـــاح.زيـــظ.العابديـــظ.

إســـماعيض.بـــظ.إبراهيـــم.علـــي.محـــزري..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.85
ـــظ:.1436هــــ،.86ومعلمـــه:.صديـــق.عمـــر.ذوهـــري. ـــام.الحف ـــد.ســـلطان.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.ع ـــظ.حم صاســـم.ب

ـــري. ـــد.داحـــش.ذوه ـــه:.أحم ومعلم

رصيـــة.بنـــئ.أحمـــد.إبراهيـــم.أحمـــد..الجنســـية:.مخريـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.87
شـــيخة.بنـــئ.حســـيظ.إبراهيـــم.مباركـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.88ومعلمتهـــا:.عقيلـــة.صفحـــي.

ومعلمتهـــا:.شـــريفة.صوفشـــي.

ـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.89 ـــد.التعشـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــئ.محمـــد.أحم ـــى.بن ليل
ـــي. ـــة.الرباع ـــا:.عائش ــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.90ومعلمته ــة،.عـ ــية:.مخريـ ــم..الجنسـ ــتار.إبراهيـ ــاء.بنـــئ.عبدالسـ دعـ

ــي. ــة.عياشـ ــا:.فوزيـ ومعلمتهـ

عائشـــة.بنـــئ.حســـيظ.إبراهيـــم.مباركـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.91
مهـــا.بنـــئ.حمـــود.ســـالم.شـــريم..الجنســـية:.يمنية،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.ومعلمتها:.92ومعلمتهـــا:.شـــريفة.صوفشـــي.

ـــة.صفحي. عقيل

ليلـــى.بنـــئ.صديـــق.عبـــدا�.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.93
شـــيماء.بنـــئ.ســـيش.النخـــر.محمـــد..الجنســـية:.مخريـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.94ومعلمتهـــا:.مريـــم.ذوهـــري.

ومعلمـــه:.عقيلـــة.صفحـــي.

ـــظ:.1436هــــ،.95 ـــام.الحف ـــة،.ع ـــوري..الجنســـية:.يمني ـــد.شـــوعي.حج ـــئ.محم ـــة.بن فاذم
ـــظ. ـــظ.العابدي ـــاح.زي ـــا:.صب ـــظ:.1436هــــ،.96ومعلمته ـــام.الحف ـــه.شـــراحيلي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــد.مح ـــئ.محم ـــى.بن ليل

ـــاء.ســـويدي. ـــا:.هن ومعلمته

شـــقراء.بنـــئ.مهـــدي.يحيـــى.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.97
ـــره.ذوهـــري. غريبـــه.بنـــئ.محســـظ.عبـــدا�.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.98ومعلمتهـــا:.مني

ومعلمتهـــا:.ليلـــى.ذوهـــري.

زينـــإ.بنـــئ.علـــي.أحمـــد.بكـــر.حمـــدي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.99
صالحـــة.بنـــئ.موســـى.عبمـــان.هجـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.100ومعلمتهـــا:.صبـــاح.زيـــظ.العابديـــظ.

ومعلمتهـــا:.هنـــاء.ســـويدي.
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أســـماء.بنـــئ.محمـــد.محمـــد.أعمـــاروش..الجنســـية:.مشربيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.101
ـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.102ومعلمتهـــا:.كاميـــق.ظوفـــض. ـــران.راجحـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــى.جب ـــئ.يحي ـــة.بن بدري

ـــة.ســـويدي. ـــا:.فاذم ومعلمته

ـــظ:.1436هــــ،.103 ـــام.الحف ـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــي.راجح ـــئ.موســـى.عل ـــة.بن خاتم
ـــويدي. ـــة.س ـــا:.فاذم ـــظ:.1435هــــ،.104ومعلمته ـــام.الحف ـــعودي،.ع ـــية:.س ـــي..الجنس ـــى.حكم ـــظ.يحي ـــظ.حس ـــد.ب محم

ومعلمـــه:.عيـــد.عبدالـــرزاق.

ـــظ:.1435هــــ،.105 ـــام.الحف ـــي،.ع ـــية:.يمن ـــي..الجنس ـــد.معكف ـــم.أحم ـــظ.إبراهي ـــد.ب محم
ـــظ:.1435هــــ،.106ومعلمـــه:.محمـــد.غالـــإ.خميســـي. ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــري..الجنس ـــي.ذوه ـــى.عل ـــئ.يحي ـــرة.بن مني

ـــي ـــا:.وداد.حامد ومعلمته

ـــام.الحفـــظ:.1435هــــ،.107 ـــي.حســـيظ.صوفشـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــئ.عل شـــقراء.بن
ـــي. ـــة.الرباع ـــا:.عائش ظعيمـــة.بنـــئ.حســـظ.ظاصـــر.مســـرحي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1435هــــ،.108ومعلمته

ومعلمتهـــا:.وداد.حامدـــي.

ظـــورة.بنـــئ.محمـــد.علـــي.صحـــض..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1435هــــ،.ومعلمه:.109
ـــظ:.1435هــــ،.110مريـــم.بحيـــص.صحـــض. ـــام.الحف ـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــد.ضام ـــئ.حســـظ.أحم ـــرة.بن مني

ـــي. ـــة.زغب ـــا:.آمن ومعلمته

ـــوي.أحمـــد.شـــراحيلي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1435هــــ،.111 مريـــم.بنـــئ.عل
ـــي. ـــة.صفح ـــا:.عقيل ـــظ:.1435هــــ،.112ومعلمته ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــري..الجنس ـــد.ذوه ـــر.محم ـــئ.عم ـــم.بن مري

ـــي. ـــة.عياش ـــه:.فوزي ومعلم

ســـمراء.بنـــئ.زيـــظ.علـــي.حـــدادي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1435هــــ،.113
ـــظ:.1435هــــ،.114ومعلمتهـــا:.فاذمـــة.معكفـــي. ـــام.الحف ـــي.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــى.عل ـــئ.يحي عائشـــة.بن

ـــا:.وداد.حامدـــي. ومعلمته

ـــظ:.1435هــــ،.115 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــري..الجنس ـــي.ذوه ـــى.عل ـــئ.يحي ـــة.بن جمع
ـــي. ـــا:.وداد.حامد موضـــي.بنـــئ.جبـــران.مهـــدي.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1435هــــ،.116ومعلمته

ومعلمتهـــا:.عقيلـــة.صفحـــي.

محمـــد.بـــظ.موســـى.محمـــد.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1434هــــ،.117
ـــدر.ذوهـــري. هاظـــي.بـــظ.محمـــد.أحمـــد.متولـــي..الجنســـية:.مخـــري،.عـــام.الحفـــظ:.1434هــــ،.118ومعلمـــه:.بن

ــرزاق. ــه:.عيـــد.عبدالـ ومعلمـ

ـــظ:.1434هــــ،.119 ـــام.الحف ـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.ع ـــد.ذوه ـــد.محم ـــظ.أحم فيخـــض.ب
ـــري. ـــدر.ذوه ـــه:.بن ـــظ:.1434هــــ،.120ومعلم ـــام.الحف ـــال..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــد.خ ـــي.محم ـــي.عل ـــئ.عل ـــه.بن هب

ـــظ. ـــظ.العابدي ـــاح.زي ـــا:.صب ومعلمته

شـــوعية.بنـــئ.عبدالرحمـــظ.يحيـــى.حلوي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1434هـ،.121
ـــظ:.1433هــــ،.122ومعلمتهـــا:.هـــدى.حلوي. ـــام.الحف ـــري،.ع ـــية:.مخ ـــد..الجنس ـــإ.محم ـــم.غري ـــظ.إبراهي ـــد.ب محم

ومعلمـــه:.عيـــد.عبدالـــرزاق.

ـــظ:.1433هــــ،.123 ـــام.الحف ـــعودي،.ع ـــية:.س ـــري..الجنس ـــش.ذوه ـــد.عطي ـــظ.أحم ـــعد.ب س
ـــام.الحفـــظ:.1433هــــ،.124ومعلمـــه:.عيـــد.عبدالـــرزاق. ـــى.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــول.يحي ـــئ.مقب ـــة.بن آمن

ـــري. ـــم.دغشـــر.ذوه ـــا:.مري ومعلمته

ظاديـــة.بنـــئ.علـــي.يحيـــى.حنتـــول..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1433هــــ،.125
ــا:.عائشـــة.الرباعـــي. ظـــورة.بنـــئ.علـــي.يحيـــى.حنتـــول..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1433هــــ،.126ومعلمتهـ

ــي. ــة.الرباعـ ــا:.عائشـ ومعلمتهـ

هقلـــه.بنـــئ.جبـــران.مهـــدي.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1433هــــ،.127
ـــة.صفحـــي. مـــرام.بنـــئ.صالـــح.عفيـــش.العمـــودي..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1433هــــ،.128ومعلمتهـــا:.عقيل

ومعلمتهـــا:.كاميليـــا.ظوفـــض.

ـــظ:.1433هــــ،.129 ـــام.الحف ـــة،.ع ـــية:.يمني ـــي..الجنس ـــظ.العبس ـــد.حس ـــئ.أحم ـــر.بن جواه
ـــظ. ـــظ.العابدي فاذمـــة.بنـــئ.محمـــد.أحمـــد.التعشـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1433هــــ،.130ومعلمتهـــا:.صبـــاح.زي

ومعلمتهـــا:.عائشـــة.الرباعـــي.

ـــظ:.1433هــــ،.131 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــش..الجنس ـــي.عطي ـــد.عل ـــئ.محم ـــة.بن فاذم
ـــظ. ـــظ.العابدي ـــاح.زي ـــا:.صب مطـــره.بنـــئ.مقبـــول.يحيـــى.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1433هــــ،.132ومعلمته

ـــة.دغشـــر. ومعلمتهـــا:.مديع

ـــى.بنـــئ.محمـــد.حســـيظ.ســـعودي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1433هــــ،.133 ليل
ـــة.معشـــي. ـــظ:.1432هــــ،.134ومعلمتهـــا:.هندي ـــام.الحف ـــية:.مخـــري،.ع ـــدا�.عيســـى..الجنس ـــعبان.عب ـــظ.ش ـــد.ب محم

ـــرزاق. ـــد.عبدال ـــه:.عي ومعلم
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محمـــد.بـــظ.محمـــد.ظعنـــاع.بســـام..الجنســـية:.ســـوري،.عـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.ومعلمه:.135
ـــم.عزيز. أروى.بنـــئ.إســـماعيض.حســـظ.القحطاظـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.136عبدالكري

ومعلمتهـــا:.ســـعده.عبدالفتـــاح.

فاذمـــة.بنـــئ.يحيـــى.أحمـــد.ســـويدي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.137
آمـــال.بنـــئ.يحيـــى.أبـــو.القاســـم.حكمـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.138ومعلمتهـــا:.وداد.حامدـــي.

ومعلمتهـــا:.خلـــود.الرباعـــي.

ـــظ:.1432هــــ،.139 ـــام.الحف ـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــد.حســـظ.منق ـــئ.محم ـــة.بن جمع
ـــي. ـــة.الرباع ـــا:.عائش ـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.140ومعلمته ـــران.صميل ـــي.جب خديجـــة.بنـــئ.عل

ومعلمتهـــا:.وداد.حامدـــي.

ـــظ:.1432هــــ،.141 ـــام.الحف ـــى.حامدـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــد.يحي ـــئ.أحم ـــان.بن حن
ـــا:.وداد.حامدـــي. ليلـــى.بنـــئ.إبراهيـــم.زغبـــي.حملـــي..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.142ومعلمته

ومعلمتهـــا:.آمـــال.الدهشـــان.

ـــظ:.1432هــــ،.143 ـــام.الحف ـــة،.ع ـــية:.مخري ـــي..الجنس ـــام.مواف ـــود.إم ـــئ.محم ـــارة.بن س
ـــظ:.1432هــــ،.144ومعلمتهـــا:.ظـــوال.حلـــوي. ـــام.الحف ـــول..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــد.حنت ـــده.محم ـــئ.عب ـــة.بن فاذم

ـــي. ـــة.الرباع ـــا:.عائش ومعلمته

فاذـــم.بنـــئ.هـــادي.صديـــق.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.145
ـــة.دغشـــر. ـــظ:.1432هــــ،.146ومعلمتهـــا:.مديع ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــي..الجنس ـــى.فقيه ـــد.يحي ـــئ.محم ـــى.بن ليل

ومعلمتهـــا:.هنديـــة.معشـــي.

ـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.147 فاذـــم.بنـــئ.محمـــد.محمـــد.صميل
ـــظ:.1432هــــ،.148ومعلمتهـــا:.فاذمـــة.درويـــش. ـــام.الحف ـــة،.ع ـــية:.مخري ـــظ..الجنس ـــي.المزي ـــر.العرب ـــئ.صاب ـــرام.بن إك

ـــوي. ـــوال.حل ـــا:.ظ ومعلمته

هنـــاء.بنـــئ.أحمـــد.عيســـات..الجنســـية:.فلســـطينية،.عـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.ومعلمتهـــا:.149
ـــظ:.1432هــــ،.150عـــزة.الجـــقد. ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــويدي..الجنس ـــد.س ـــى.أحم ـــئ.يحي ـــاة.بن ظج

ومعلمتهـــا:.وداد.حامدـــي.

ـــظ:.1432هــــ،.151 ـــام.الحف ـــة،.ع ـــية:.مخري ـــلطان..الجنس ـــد.س ـــد.أحم ـــئ.محم ـــان.بن إيم
ـــي. ـــظ:.1432هــــ،.152ومعلمتهـــا:.عقيلـــة.صفح ـــام.الحف ـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــد.كري ـــد.محم ـــئ.أحم ـــة.بن صفي

ـــي. ـــدى.حكم ـــا:.ه ومعلمته

ـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.153 ـــده.صفحـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــئ.عمـــران.عب ـــب.بن خدي
ـــي. ـــة.صفح ـــا:.فاذم هـــدى.بنـــئ.محمـــد.علـــي.أبـــو.ذويـــض..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.154ومعلمته

ومعلمتهـــا:.وداد.حامدـــي.

ـــظ:.1432هــــ،.155 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــوي..الجنس ـــد.حل ـــد.أحم ـــئ.محم ـــاء.بن صف
ـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.156ومعلمتهـــا:.ظـــوال.حلـــوي. ـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــئ.مكبـــش.محمـــد.جعف ـــى.بن ليل

ـــظ. ـــظ.العابدي ـــاح.زي ومعلمتهـــا:.صب

ظـــورة.بنـــئ.محمـــد.علـــي.أبـــو.ذويـــض..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.157
ـــظ:.1432هــــ،.158ومعلمتهـــا:.وداد.حامدـــي. ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــري..الجنس ـــد.كري ـــى.محم ـــئ.يحي ـــر.بن عبي

ومعلمتهـــا:.هـــدى.حكمـــي.

ـــظ:.1432هــــ،.159 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــويدي..الجنس ـــد.س ـــي.محم ـــئ.عل ـــاء.بن هن
ــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.160ومعلمتهـــا:.هنديـــة.معشـــي. ــورية،.عـ ــية:.سـ ــاد..الجنسـ ــقد.عقـ ــد.جـ ــئ.محمـ ــى.بنـ ظهـ

ــقد. ــزة.جـ ــا:.عـ ومعلمتهـ

ـــظ:.1432هــــ،.161 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــي..الجنس ـــي.حكم ـــد.عل ـــئ.أحم ـــوعية.بن ش
فاذـــم.بنـــئ.أحمـــد.عبـــدا�.عســـيس..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1432هــــ،.162ومعلمتهـــا:.عائشـــة.معشـــي.

ومعلمتهـــا:.صبـــاح.زيـــظ.العابديـــظ.

ـــام.الحفـــظ:.1431هــــ،.163 ـــظ.محمـــد.حســـظ.فقيهـــي..الجنســـية:.ســـعودي،.ع مخعـــإ.ب
ـــرزاق. ـــد.عبدال ـــه:.عي ـــم.بـــظ.حســـيظ.أحمـــد.ذليـــس..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1431هــــ،.164ومعلم إبراهي

ـــه:.ســـامي.الشـــاهد. ومعلم

ـــظ:.1431هــــ،.165 ـــام.الحف ـــعودي،.ع ـــية:.س ـــري..الجنس ـــي.ذوه ـــي.عل ـــظ.عل ـــم.ب إبراهي
عبدالرحمـــظ.بـــظ.بابكـــر.ســـليمان.حمـــد..الجنســـية:.ســـوداظي،.عـــام.الحفـــظ:.1431هــــ،.166ومعلمـــه:.بنـــدر.ذوهـــري.

ومعلمـــه:.عبدالكريـــم.عزيـــز.

أحمـــد.بـــظ.صالـــح.عفيـــش.العمـــودي..الجنســـية:.يمنـــي،.عـــام.الحفـــظ:.1431هــــ،.167
ــم. ــه:.عبدالكريـ ـــظ:.1431هــــ،.168ومعلمـ ـــام.الحف ـــعودي،.ع ـــية:.س ـــري..الجنس ـــظ.ذوه ـــد.حس ـــظ.محم ـــد.ب حم

ومعلمـــه:.بنـــدر.ذوهـــري.
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شـــريفة.بنـــئ.إبراهيـــم.علـــي.حنتـــول..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1431هــــ،.169
ـــي. ـــة.الرباع ـــا:.عائش مريـــم.بنـــئ.علـــي.يحيـــى.حنتـــول..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1431هــــ،.170ومعلمته

ــة.الرباعـــي. ــا:.عائشـ ومعلمتهـ

ـــظ:.1431هــــ،.171 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــراحيلي..الجنس ـــي.ش ـــد.عل ـــئ.محم ـــى.بن من
ـــي. ـــود.الرباع ـــا:.خل حنـــان.بنـــئ.أحمـــد.حســـظ.العبســـي..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1431هــــ،.172ومعلمته

ومعلمتهـــا:.صبـــاح.زيـــظ.العابديـــظ.

ـــظ:.1431هــــ،.173 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــول..الجنس ـــى.حنت ـــي.يحي ـــئ.عل ـــة.بن عائش
جمعـــة.بنـــئ.علـــي.عياشـــي.شـــراحيلي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1431هــــ،.174ومعلمتهـــا:.عائشـــة.الرباعـــي.

ـــود.الرباعـــي. ومعلمتهـــا:.خل

ـــظ:.1431هــــ،.175 ـــام.الحف ـــى.عريشـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــي.يحي ـــئ.عل شـــريفة.بن
ـــي. ــظ:.1431هــــ،.176ومعلمتهـــا:.عائشـــة.الرباع ــام.الحفـ ــعودية،.عـ ــية:.سـ ــي..الجنسـ ــد.مروحـ ــئ.محمـ ــة.بنـ صالحـ

ومعلمتهـــا:.عائشـــة.الرباعـــي.

فوزيـــة.بنـــئ.علـــي.عياشـــي.شـــراحيلي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1431هــــ،.177
ـــام.الحفـــظ:.1431هــــ،.178ومعلمتهـــا:.عائشـــة.الرباعـــي. ـــة،.ع ـــم..الجنســـية:.مخري ـــئ.محمـــد.محمـــد.إبراهي ـــدا.بن هوي

ـــي. ـــة.صفح ـــا:.عقيل ومعلمته

ـــظ:.1431هــــ،.179 ـــام.الحف ـــية:.ســـعودية،.ع ـــئ.مرســـي.صاســـم.صوفشـــي..الجنس دقل.بن
ـــظ:.1431هــــ،.180ومعلمتهـــا:.عائشـــة.الرباعـــي. ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــي..الجنس ـــق.حكم ـــي.صدي ـــئ.عل ـــى.بن ليل

ومعلمتهـــا:.اريـــب.عبـــدا�.

ـــي.محمـــد.عريشـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1431هــــ،.181 ـــئ.عل إبتســـام.بن
ـــي. ـــة.صفح ـــا:.عقيل ــام.الحفـــظ:.182ومعلمته ــليمان..الجنســـية:.مخريـــة،.عـ أروى.بنـــئ.عبدالعليـــم.عبداللطيـــش.سـ

1431هــــ،.ومعلمتهـــا:.عقيلـــة.صفحـــي.

ـــظ:.1431هــــ،.183 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــول..الجنس ـــى.حنت ـــي.يحي ـــئ.عل ـــة.بن بدري
ـــظ:.1431هــــ،.184ومعلمتهـــا:.عائشـــة.الرباعـــي. ـــام.الحف ـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــد.كري ـــدر.أحم ـــئ.حي ـــة.بن فاذم

ـــري. ـــة.كري ـــا.:.آمن ومعلمته

شـــريفة.بنـــئ.يحيـــى.أحمـــد.صوفشـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1431هــــ،.185
ـــي. ـــة.الرباع ـــا:.عائش ـــظ:.1431هــــ،.186ومعلمته ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــي..الجنس ـــر.صفح ـــم.ظاص ـــئ.صاس ـــر.بي عبي

ومعلمتهـــا:.فاذمـــة.صفحـــي.

ــظ:.187 ــام.الحفـ ــة،.عـ ــية:.مخريـ ــي..الجنسـ ــه.الخفتـ ــادي.عبدربـ ــئ.عبدالهـ ــة.بنـ ظاديـ
ـــظ:.1431هــــ،.1431188هــــ،.ومعلمتهـــا:.عقيلـــة.صفحـــي. ـــام.الحف ـــى.عريشـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــي.يحي ـــئ.عل ـــامية.بن س

ومعلمتهـــا:.عائشـــة.الرباعـــي.

مريـــم.بنـــئ.عبدالهـــادي.أحمـــد.الرباعـــي..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1431هــــ،.189
وعـــد.بنـــئ.عوظـــي.عبـــدا�.العـــراوي..الجنســـية:.فلســـطينية،.عـــام.الحفـــظ:.1431هــــ،.190ومعلمتهـــا:.عقيلـــة.صفحـــي.

ومعلمتهـــا:.كامليـــا.ظوفـــض.

آمنـــة.بنـــئ.إبراهيـــم.زغبـــي.حملـــي..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1431هــــ،.191
ــان. ــال.الدهشـ ــا:.آمـ ـــظ:.1431هــــ،.192ومعلمتهـ ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــري..الجنس ـــوب.ضام ـــي.حلب ـــئ.عل ـــة.بن آمن

ومعلمتهـــا:.آمـــال.الدهشـــان.

ـــظ:.1431هــــ،.193 ـــام.الحف ـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــد.ذوه ـــى.محم ـــئ.يحي ـــر.بن عبي
ـــي. ـــود.الرباع ـــا:.خل آيـــة.بنـــئ.رزق.محمـــد.الوشـــاحي..الجنســـية:.مخريـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1431هــــ،.194ومعلمته

ــض. ــا.ظوفـ ــا:.كامليـ ومعلمتهـ

ـــده.صفحـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1431هــــ،.195 ـــئ.عمـــران.عب ـــة.بن جميل
ـــة.صفحـــي. ـــا:.فاذم ـــظ:.1431هــــ،.196ومعلمته ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــري..الجنس ـــد.ضام ـــد.أحم ـــئ.محم ـــى.بن من

ومعلمتهـــا:.آمـــال.الدهشـــان.

فاذمـــة.بنـــئ.محمـــد.حســـيظ.ســـويدي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1431هــــ،.197
ـــئ.محمـــد.حســـيظ.ســـويدي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1431هــــ،.198ومعلمتهـــا:.هنديـــة.معشـــي. ـــر.بن عبي

ـــة.معشـــي. ـــا:.هندي ومعلمته

ــام.الحفـــظ:.199 ــية:.ســـعودي،.عـ ــد.اللطيـــش.بـــظ.محســـظ.علـــي.ذوهـــري..الجنسـ عبـ
حســـظ.بـــظ.علـــي.علـــي.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1430هــــ،.1430200هــــ،.ومعلمـــه:.بنـــدر.ذوهـــري.

ومعلمـــه:.بنـــدر.ذوهـــري.

يحيـــى.بـــظ.محمـــد.علـــي.مجرشـــي..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1430هــــ،.201
ـــظ:.1430هــــ،.202ومعلمـــه:.مخطفـــى.معـــوض. ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــش..الجنس ـــد.عطي ـــي.محم ـــئ.عل ـــماء.بن أس

ـــظ. ـــظ.العابدي ـــاح.زي ـــا:.صب ومعلمته
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ـــام.الحفـــظ:.1430هــــ،.203 ـــش..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــي.عطي ـــم.عل ـــئ.إبراهي ـــود.بن العن
ـــظ. ـــظ.العابدي ـــاح.زي صفيـــة.بنـــئ.حســـظ.صديـــق.ســـويدي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1430هــــ،.204ومعلمتهـــا:.صب

ومعلمتهـــا:.فاذمـــة.معكفـــي.

ـــظ:.1430هــــ،.205 ـــام.الحف ـــة،.ع ـــية:.يمني ـــي..الجنس ـــي.حمل ـــم.زغب ـــئ.إبراهي ـــة.بن صالح
ـــاش. ـــال.الدهم ـــا:.آم ـــظ:.1430هــــ،.206ومعلمته ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــري..الجنس ـــي.كري ـــوعي.عل ـــئ.ش ـــة.بن متعب

ـــي. ـــد.حكم ـــدى.محم ـــا:.ه ومعلمته

ـــظ:.1430هــــ،.207 ـــام.الحف ـــة،.ع ـــس..الجنســـية:.يمني ـــد.باخمي ـــئ.حســـظ.محم يســـرى.بن
ـــظ. ـــظ.العابدي ـــاح.زي ـــا:.صب ظـــوال.بنـــئ.عبدالهـــادي.أحمـــد.الرباعـــي..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1430هــــ،.208ومعلمته

ـــة.صفحـــي. ومعلمتهـــا:.عقيل

الزهـــراء.بنـــئ.إبراهيـــم.علـــي.عطيـــش..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1430هــــ،.209
ـــاح.زيـــظ.العابديـــظ. ـــظ:.1430هــــ،.210ومعلمتهـــا:.صب ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــي..الجنس ـــر.عريش ـــي.حاس ـــئ.عل ـــد.بن تشري

ومعلمتهـــا:.عقيلـــة.صفحـــي.

ـــظ:.1430هــــ،.211 ـــام.الحف ـــة،.ع ـــية:.مخري ـــيد..الجنس ـــد.الس ـــدا�.عب ـــئ.عب ـــة.بن فاذم
فاذمـــة.بنـــئ.غلفـــان.محمـــد.حنتـــول..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1430هــــ،.212ومعلمتهـــا:.عقيلـــة.صفحـــي.

ـــي. ـــة.الرباع ـــا:.عائش ومعلمته

ـــظ:.1430هــــ،.213 ـــام.الحف ـــة،.ع ـــي..الجنســـية:.مخري ـــد.عبدالنب ـــال.محم ـــئ.كم ـــاء.بن دع
ـــي. ـــود.الرباع ـــا:.خل ـــده.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1430هــــ،.214ومعلمته ـــئ.داحـــش.عب ـــورة.بن ظ

ـــظ. ـــظ.العابدي ـــاح.زي ـــا:.صب ومعلمته

حنـــان.بنـــئ.علـــي.أحمـــد.عطيـــش..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1430هــــ،.215
عائشـــة.بنـــئ.دغشـــر.محمـــد.عمـــر.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.216ومعلمتهـــا:.صبـــاح.زيـــظ.العابديـــظ.

ـــظ. ـــظ.العابدي ـــا:.صبـــاح.زي 1430هــــ،.ومعلمته

مريـــم.بنـــئ.صالـــح.شـــوعي.الحربـــي..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1430هــــ،.217
ـــظ:.1430هــــ،.218ومعلمتهـــا:.عائشـــة.الرباعـــي. ـــام.الحف ـــد.فقيهـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــي.محم ـــئ.عل إبتســـام.بن

ـــظ. ـــاش.العابدي ـــال.الدهم ـــا:.آم ومعلمته

شـــريفة.بنـــئ.أحمـــد.يحيـــى.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1430هــــ،.219
ـــة.صفحـــي. ـــا:.عقيل ـــام.الحفـــظ:.1430هــــ،.220ومعلمته ـــي.حســـظ.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــئ.عل عائشـــة.بن

ـــي. ـــود.الرباع ـــا:.خل ومعلمته

ـــظ:.1430هــــ،.221 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــي..الجنس ـــي.محنش ـــي.عل ـــئ.عل ـــة.بن فاذم
ســـميرة.بنـــئ.إبراهيـــم.يحيـــى.كريـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1430هــــ،.222ومعلمتهـــا:.عقيلـــة.صفحـــي.

ومعلمتهـــا:.ظـــورة.كديـــش.

ـــظ:.1430هــــ،.223 ـــام.الحف ـــد.صاســـم.عســـيس..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــئ.محم ـــورة.بن ظ
ـــظ. ـــظ.العابدي ـــاح.زي ـــا:.صب عائشـــة.بنـــئ.إبراهيـــم.يحيـــى.كريـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1430هــــ،.224ومعلمته

ومعلمتهـــا:.ظـــورة.كديـــش.

مريـــم.بنـــئ.محمـــد.محمـــد.عدواظـــي.زيلعـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.225
ـــض. ـــدى.صح ـــا:.ه زينـــإ.بنـــئ.إســـماعيض.عيســـى.إســـماعيض..الجنســـية:.مخريـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1430هــــ،.1430226هــــ،.ومعلمته

ومعلمتهـــا:.عقيلـــة.صفحـــي.

ــام.الحفـــظ:.1430هــــ،.227 ــة،.عـ ــية:.يمنيـ ــي..الجنسـ ــى.علـ ــد.عيسـ ــئ.محمـ ــرة.بنـ جبـ
هديـــة.بنـــئ.علـــي.أحمـــد.عطيـــش..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1430هــــ،.228ومعلمتهـــا:.فاذمـــة.معكفـــي.

ومعلمتهـــا:.صبـــاح.زيـــظ.العابديـــظ.

صالحـــة.بنـــئ.محمـــد.يحيـــى.فقيهـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1430هــــ،.229
آمنـــة.بنـــئ.حيـــدر.محمـــد.كريـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1430هــــ،.230ومعلمتهـــا:.ظـــورة.كديـــش.

ومعلمتهـــا:.صبـــاح.زيـــظ.العابديـــظ.

زهـــراء.بنـــئ.علـــي.أحمـــد.عطيـــش..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1430هــــ،.231
ـــظ:.1430هــــ،.232ومعلمتهـــا:.صبـــاح.زيـــظ.العابديـــظ. ـــام.الحف ـــدي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــران.معي ـــى.جب ـــئ.يحي ـــدى.بن ه

ـــي. ـــة.صفح ـــا:.فاذم ومعلمته

أحـــقم.بنـــئ.محمـــد.مرعـــي.عســـيس..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1430هــــ،.233
ـــاح.زيـــظ.العابديـــظ. محمـــد.بـــظ.محمـــد.عمـــر.عشـــيري..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1428هــــ،.234ومعلمتهـــا:.صب

ومعلمـــه:.عيـــد.عبدالـــرزاق.

حســـيظ.بـــظ.عبدالرحمـــظ.شـــلقامي..الجنســـية:.ســـوري،.عـــام.الحفـــظ:.1428هــــ،.236عماد.بظ.أحمد.عطيش..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1428هـ،.ومعلمه:.عيد.عبدالرزاق.235
ومعلمـــه:.عيـــد.عبدالـــرزاق.
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أحمـــد.بـــظ.محمـــد.بســـام.ظعنـــاع..الجنســـية:.ســـوري،.عـــام.الحفـــظ:.1428هــــ،.ومعلمـــه:.237
ـــظ:.1428هــــ،.238عبدالكريـــم.عزيـــز. ـــام.الحف ـــعودي،.ع ـــية:.س ـــري..الجنس ـــى.ذوه ـــد.يحي ـــظ.أحم ـــد.ب محم

ـــري. ـــدر.ذوه ـــه:.بن ومعلم

عبـــدا�.بـــظ.علـــي.عطيـــة.عبمـــان..الجنســـية:.مخـــري،.عـــام.الحفـــظ:.1428هــــ،.239
ـــظ:.1428هــــ،.240ومعلمـــه:.عيـــد.عبدالـــرزاق. ـــام.الحف ـــية:.ســـعودي،.ع ـــري..الجنس ـــده.ذوه ـــظ.داحـــش.عب ـــده.ب عب

ـــري. ـــش.ذوه ـــد.داح ـــه.أحم ومعلم

ذيـــإ.بـــظ.أحمـــد.محمـــد.أعجـــم..الجنســـية:.يمنـــي،.عـــام.الحفـــظ:.1428هــــ،.ومعلمـــه:.241
عبـــدا�.بـــظ.أحمـــد.عطيـــش.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1428هــــ،.242محمـــد.غالـــإ.خميســـي.

ـــش. ـــر.أحمـــد.عطي ومعلمـــه:.صق

محمـــد.بـــظ.منخـــور.أحمـــد.خليـــض..الجنســـية:.مخـــري،.عـــام.الحفـــظ:.1428هــــ،.243
رظـــا.بنـــئ.عبـــده.محمـــد.حـــدادي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1428هــــ،.244ومعلمـــه:.عيـــد.عبدالـــرزاق.

ومعلمتهـــا:.صبـــاح.زيـــظ.العابديـــظ.

ميموظـــه.بنـــئ.أحمـــد.عطيـــش.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1428هــــ،.245
الزهـــراء.بنـــئ.عبدالعليـــم.محمـــد.بـــدر..الجنســـية:.مخريـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1428هــــ،.246ومعلمتهـــا:.صبـــاح.زيـــظ.العبديـــظ.

ـــة.صفحـــي. ومعلمتهـــا:.عقيل

آمـــال.بنـــئ.محمـــد.ســـقه.الدهشـــان..الجنســـية:.فلســـطينية،.عـــام.الحفـــظ:.1428هــــ،.247
صالحـــة.بنـــئ.محمـــد.علـــي.محمـــد.عطيـــش..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.248ومعلمتهـــا:.صبـــاح.زيـــظ.العابديـــظ.

ومعلمتهـــا:.صبـــاح. 1428هــــ،.

تهاظـــي.بنـــئ.علـــي.عبـــده.حلـــوي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1428هــــ،.249
مريـــم.بنـــئ.محمـــد.شـــوعي.حربـــي..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1428هــــ،.250ومعلمتهـــا:.ظـــورة.كديـــش.

ــي. ــة.الرباعـ ــا:.عائشـ ومعلمتهـ

ــظ:.1428هــــ،.251 ــام.الحفـ ــة،.عـ ــية:.مخريـ ــض..الجنسـ ــد.جميـ ــر.أحمـ ــئ.بكـ ــدا.بنـ راظـ
مـــي.بنـــئ.خلـــي.حديـــري..الجنســـية:.فلســـطينية،.عـــام.الحفـــظ:.1428هــــ،.ومعلمتهـــا:.252ومعلمتهـــا:.عقيلـــة.صفحـــي.

مريـــم.صميلـــي.

ســـهام.بنـــئ.محمـــد.محمـــد.اعمـــاروش..الجنســـية:.مشربيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1428هــــ،.253
ـــا.ظوفـــض. ـــظ:.1428هــــ،.254ومعلمتهـــا:.كاملي ـــام.الحف ـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــى.راجح ـــئ.موســـى.يحي ســـارة.بن

ـــي. ـــرى.خميس ـــا:.يس ومعلمته

ـــظ:.1428هــــ،.255 ـــام.الحف ـــش.ســـيد..الجنســـية:.مخـــري،.ع ـــد.عبداللطي ـــئ.محم ـــاء.بن دع
ـــي. ـــة.صفح ـــا:.عقيل مديعـــة.بنـــئ.دغشـــر.محمـــد.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1428هــــ،.256ومعلمته

ومعلمتهـــا:.صبـــاح.

ـــظ:.1428هــــ،.257 ـــام.الحف ـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــي.كري ـــئ.مهـــدي.عل ـــة.بن فاذم
ـــي. ـــرى.خميس ـــا:.يس مريـــم.بنـــئ.دغشـــر.محمـــد.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1428هــــ،.258ومعلمته

ـــاح.زيـــظ.العابديـــظ. ومعلمتهـــا:.صب

ـــظ:.1428هــــ،.259 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــش..الجنس ـــد.عطي ـــد.أحم ـــئ.محم ـــة.بن رصي
ـــام.الحفـــظ:.1428هــــ،.260ومعلمتهـــا:.صبـــاح.زيـــظ.العابديـــظ. ـــى.محمـــد.الفـــقت..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــئ.يحي فاذمـــة.بن

ـــي. ـــة.صفح ـــا:.عقيل ومعلمته

هـــدى.بنـــئ.علـــي.عبـــده.حلـــوي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1428هــــ،.261
ــا:.ظـــورة.كديـــش. عائشـــة.بنـــئ.يحيـــى.عبـــدا�.صفحـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1428هــــ،.262ومعلمتهـ

ومعلمتهـــا:.عقيلـــة.صفحـــي.

ــام.الحفـــظ:.1428هــــ،.263 ــية:.ســـعودية،.عـ هـــدى.بنـــئ.علـــي.عبـــده.صحـــض..الجنسـ
ــي. ــض.صحطاظـ ــا:.أمـ ـــئ.أحمـــد.عطيـــش.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1428هــــ،.264ومعلمتهـ مريـــم.بن

ـــاح. ـــا:.صب ومعلمته

ـــظ:.1428هــــ،.265 ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــش..الجنس ـــي.عطي ـــد.عل ـــئ.محم ـــة.بن عائش
مريـــم.بنـــئ.منخـــور.حســـيظ.ســـويدي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1428هــــ،.266ومعلمتهـــا:.صبـــاح.

ومعلمتهـــا:.صبـــاح.زيـــظ.العابديـــظ.

فاذمـــة.بنـــئ.يوســـش.علـــي.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1428هــــ،.267
ـــاح. ـــا:.صب ـــظ:.1428هــــ،.268ومعلمته ـــام.الحف ـــية:.ســـعودية،.ع ـــوي..الجنس ـــد.حل ـــد.أحم ـــئ.محم ـــدة.بن ماج

ـــي. ـــة.معكف ومعلمتهـــا:.فاذم

ـــام.الحفـــظ:.1428هــــ،.269 ـــر.بحيـــص.حكمـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــئ.جاب عائشـــة.بن
ـــي. ـــة.صفح ـــا:.عقيل ظـــوال.بنـــئ.محمـــد.أحمـــد.حلـــوي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1428هــــ،.270ومعلمته

ومعلمتهـــا:.فاذمـــة.شـــوعي.معكفـــي.
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ـــظ:.1428هــــ،.271 ـــام.الحف ـــية:.ســـعودية،.ع ـــان..الجنس ـــي.ظهي ـــد.عل ـــئ.محم ـــة.بن حليم
ـــي. ـــود.الرباع ـــا:.خل ـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1428هــــ،.272ومعلمته ـــم.عواجـــي.كليب ـــئ.إبراهي ـــى.بن من

ـــاح. ـــا:.صب ومعلمته

ـــام.الحفـــظ:.1428هــــ،.273 ـــى.صفحـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــئ.حمـــود.يحي ـــده.بن صي
ـــي. ـــة.صفح ـــا:.فاذم فاذمـــة.بنـــئ.درويـــش.حســـظ.ســـعودي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1428هــــ،.274ومعلمته

ومعلمتهـــا:.هنديـــة.معشـــي.

ـــظ:.1428هــــ،.275 ـــعودية،.عـــام.الحف ـــوي..الجنســـية:.س ـــد.حل ـــد.أحم ـــئ.محم ـــان.بن حن
ـــظ:.1427هــــ،.276ومعلمتهـــا:.فاذمـــة.معكفـــي. ـــام.الحف ـــعودي،.ع ـــية:.س ـــري..الجنس ـــد.ذوه ـــى.محم ـــظ.موس ـــي.ب عل

ـــرف. ـــد.أش ـــه:.محم ومعلم

ســـليمان.بـــظ.أحمـــد.يحيـــى.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1427هــــ،.277
ـــد.أشـــرف. ـــه:.محم أحمـــد.بـــظ.يحيـــى.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1427هــــ،.ومعلمـــه:.278ومعلم

محمـــد.أشـــرف.

علـــي.بـــظ.عمـــر.محمـــد.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1427هــــ،.279
محمـــد.بـــظ.عـــادل.بســـيوظي.مـــراد..الجنســـية:.مخـــري،.عـــام.الحفـــظ:.1427هــــ،.280ومعلمـــه:.أحمـــد.داحـــش.ذوهـــري.

ومعلمـــه:.محمـــد.أشـــرف.

ـــر:.281 ـــظ:.1427هــــ،.التقدي ـــام.الحف ـــي،.ع ـــية:.يمن ـــي..الجنس ـــإ.خميس ـــظ.غال ـــد.ب محم
ـــاز. ـــظ:.1427هــــ،.282ممت ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــي..الجنس ـــى.حامد ـــد.يحي ـــئ.أحم وداد.بن

ومعلمتهـــا:.صبـــاح.زيـــظ.العابديـــظ.

ـــظ:.1427هــــ،.283 ـــام.الحف ـــة،.ع ـــية:.مخري ـــدر..الجنس ـــد.ب ـــم.محم ـــئ.عبدالعلي ـــارة.بن س
ـــي. ـــة.صفح ـــا:.عقيل ــام.الحفـــظ:.1427هــــ،.284ومعلمته ــة،.عـ ــية:.يمنيـ ــادي..الجنسـ ــي.هـ ــادي.علـ ــئ.هـ ــان.بنـ ايمـ

ومعلمتهـــا:.امـــض.القحطاظـــي.

ـــظ:.1427هــــ،.285 ـــام.الحف ـــية:.ســـعودية،.ع ـــي..الجنس ـــول.حكم ـــد.مقب ـــئ.محم ـــى.بن ليل
ـــول. ـــدى.مقب ـــا:.ه ظـــوال.بنـــئ.علـــي.ســـويدي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1427هــــ،.ومعلمتهـــا:.286ومعلمته

امـــض.اســـماعيض.

عائشـــة.بنـــئ.عبدالهـــادي.أحمـــد.الرباعـــي..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1427هــــ،.287
ـــام.الحفـــظ:.1427هــــ،.288ومعلمتهـــا:.عقيلـــة.صفحـــي. ـــى.معشـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــئ.محمـــد.يحي عائشـــة.بن

ـــد.معشـــي. ـــة.محم ـــا:.هندي ومعلمته

حليمـــة.بنـــئ.علـــي.محمـــد.ظاصـــر.فقيهي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1427هـ،.289
ســـارة.بنـــئ.ممـــدوح.حزيـــظ.جـــاد..الجنســـية:.مخريـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1427هــــ،.290ومعلمتهـــا:.صبـــاح.زيـــظ.العابديظ.

ومعلمتهـــا:.صبـــاح.زيـــظ.العابديـــظ.

عائشـــة.بنـــئ.محـــه.فقيهـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1427هــــ،.ومعلمتهـــا:.291
ـــام.الحفـــظ:.1427هــــ،.292صبـــاح.زيـــظ.العابديـــظ. ـــي.فقيهـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــئ.حســـيظ.عل ســـعدى.بن

ـــظ. ـــظ.العابدي ـــاح.زي ـــا:.صب ومعلمته

ـــظ:.1427هــــ،.293 ـــام.الحف ـــدا�.عســـيس..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــد.عب ـــئ.أحم ـــة.بن ظبي
ـــظ. ـــظ.العابدي ـــاح.زي ـــا:.صب عائشـــة.بنـــئ.محمـــد.إبراهيـــم.متنبـــك..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1427هــــ،.294ومعلمته

ومعلمتهـــا:.عقيلـــة.صفحـــي.

ـــظ:.1426هــــ،.295 ـــام.الحف ـــعودي،.ع ـــية:.س ـــدادي..الجنس ـــى.ح ـــان.يحي ـــظ.عبم ـــد.ب محم
ـــري. ـــش.ذوه ـــد.داح ـــه:.أحم ـــظ:.1426هــــ،.296ومعلم ـــام.الحف ـــعودي،.ع ـــية:.س ـــري..الجنس ـــى.ذوه ـــد.يحي ـــظ.أحم ـــادل.ب ع

ومعلمـــه:.محمـــد.أشـــرف.

ـــام.الحفـــظ:.1426هــــ،.297 ـــظ.موســـى.محمـــد.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.ع ـــد.ب أحم
ـــرف. ـــد.أش ـــه:.محم ـــظ:.1426هــــ،.298ومعلم ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــري..الجنس ـــي.ذوه ـــى.عل ـــئ.موس ـــة.بن آمن

ـــظ. ـــظ.العابدي ـــاح.زي ـــا:.صب ومعلمته

آمنـــة.بنـــئ.شـــوعي.مزيـــد.معكفـــي..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1426هــــ،.299
ــا:.آمنـــة.خميســـي. ـــئ.محمـــد.محمـــود.حكمـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1426هــــ،.300ومعلمتهـ هـــدى.بن

ـــظ. ـــظ.العابدي ـــاح.زي ومعلمتهـــا:.صب

ــام.الحفـــظ:.1426هــــ،.301 ــة،.عـ ــية:.يمنيـ ــي..الجنسـ ــادي.الرباعـ ــئ.عبدالهـ ــود.بنـ خلـ
ــي. ــة.صفحـ ــا:.عقيلـ ظـــورة.بنـــئ.شـــوعي.مزيـــد.معكفـــي..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1426هــــ،.302ومعلمتهـ

ومعلمتهـــا:.آمنـــة.خميســـي.

فتحيـــة.بنـــئ.ضعافـــي.عبـــدا�.مباركـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1426هــــ،.303
كامليـــا.بنـــئ.محمـــد.أحمـــد.ظوفـــض..الجنســـية:.اردظيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1426هــــ،.304ومعلمتهـــا:.صبـــاح.زيـــظ.العابديـــظ.

ــادر. ــا:.ظاهـــد.عبدالقـ ومعلمتهـ
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ـــام.الحفـــظ:.1426هــــ،.305 ـــى.معشـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــئ.محمـــد.يحي ـــة.بن هندي
حمـــودة.بنـــئ.أحمـــد.محمـــد.باشـــراحيض..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1426هــــ،.306ومعلمتهـــا:.زهـــراء.دواري.

ومعلمتهـــا:.صبـــاح.زيـــظ.العابديـــظ.

صالحـــه.بنـــئ.محمـــد.إبراهيـــم.متنبـــك..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1426هــــ،.307
فاذمـــة.بنـــئ.حمـــود.يحيـــى.صفحـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1426هــــ،.308ومعلمتهـــا:.عقيلـــة.صفحـــي.

ـــاح.زيـــظ.العابديـــظ. ومعلمتهـــا:.صب

ـــظ:.1426هــــ،.309 ـــام.الحف ـــة،.ع ـــية:.يمني ـــي..الجنس ـــد.معكف ـــوعي.مزي ـــئ.ش ـــة.بن فاذم
ـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1426هــــ،.310ومعلمتهـــا:.آمنـــة.خميســـي. ـــاش..الجنســـية:.مشربي ـــئ.محمـــد.محمـــد.الفي خديجـــة.بن

ـــود.الجـــقد. ـــزة.محم ـــا:.ع ومعلمته

امـــض.بنـــئ.محمـــد.إســـماعيض.كديـــش..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1426هــــ،.311
مريـــم.بنـــئ.علـــي.صيـــدم.فقيهـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1426هــــ،.312ومعلمتهـــا:.صبـــاح.زيـــظ.العابديـــظ.

ومعلمتهـــا:.صبـــاح.زيـــظ.العابديـــظ.

جميلـــة.بنـــئ.هـــادي.علـــي.خميســـي..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1426هــــ،.313
ـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1426هــــ،.314ومعلمتهـــا:.امـــض.إســـماعيض.القحطاظـــي. عائشـــة.بنـــئ.عبـــده.حســـظ.صميل

ـــى.صفحـــي. ـــة.يحي ـــا:.عقيل ومعلمته

يحيـــى.بـــظ.علـــي.علـــي.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1425هــــ،.315
إبراهيـــم.بـــظ.أحمـــد.محمـــد.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1425هــــ،.316ومعلمـــه:.محمـــد.أشـــرف.

ومعلمـــه:.محمـــد.أشـــرف.

ـــام.الحفـــظ:.1425هــــ،.317 ـــده.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.ع ـــظ.محمـــد.عب ـــدا�.ب عب
ـــد.أشـــرف. ـــه:.محم ـــظ:.1425هــــ،.318ومعلم ـــام.الحف ـــعودي،.ع ـــية:.س ـــري..الجنس ـــى.ذوه ـــران.يحي ـــظ.جب ـــي.ب عل

ومعلمـــه:.محمـــد.أشـــرف.

علـــي.بـــظ.محمـــد.عبـــده.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1425هــــ،.319
عبدالكريـــم.بـــظ.محـــي.الديـــظ.حميـــد.محمـــد..الجنســـية:.مخـــري،.عـــام.الحفـــظ:.320ومعلمـــه:.محمـــد.أشـــرف.

ـــرف. ـــد.أش ـــه:.محم 1425هــــ،.ومعلم

علـــي.بـــظ.علـــي.عمـــران.محـــزري..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1425هــــ،.321
فـــآاد.بـــظ.محمـــد.عقيـــض.فقيهـــي..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1425هــــ،.322ومعلمـــه:.محمـــد.أشـــرف.

ومعلمـــه:.أحمـــد.عبدالـــرزاق.

ظايفـــة.بنـــئ.ســـليم.ياســـيظ.الفشـــتكي..الجنســـية:.ســـورية،.عـــام.الحفـــظ:.1425هــــ،.323
ـــادر. ظـــورة.بنـــئ.محمـــد.إســـماعيض.كديـــش..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1425هــــ،.324ومعلمتهـــا:.ظاهـــد.عبدالق

ومعلمتهـــا:.صبـــاح.زيـــظ.العابديـــظ.

ـــظ:.1425هــــ،.325 ـــام.الحف ـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــده.حســـظ.صميل ـــئ.عب ـــم.بن مري
ـــي. ـــة.صفح ـــا:.عقيل ـــظ:.1425هــــ،.326ومعلمته ـــام.الحف ـــة،.ع ـــية:.يمني ـــي..الجنس ـــادي.خميس ـــئ.حســـظ.ه ـــة.بن عائش

ـــش. ـــد.المنخ ـــاء.عب ـــا:.بن ومعلمته

امـــض.بنـــئ.إســـماعيض.حســـظ.القحطاظـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1425هــــ،.327
جـــق.بنـــئ.علـــي.صاســـم.عســـيس..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1425هــــ،.328ومعلمتهـــا:.صبـــاح.زيـــظ.العابديـــظ.

ومعلمتهـــا:.صبـــاح.زيـــظ.العابديـــظ.

ـــظ:.1425هــــ،.329 ـــام.الحف ـــة،.ع ـــية:.يمني ـــودي..الجنس ـــر.العم ـــعيد.عم ـــئ.س ـــة.بن عائش
عـــزة.بنـــئ.محمـــود.الجـــقد..الجنســـية:.مخريـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1425هــــ،.ومعلمتهـــا:.330ومعلمتهـــا:.ظاهـــد.عبدالقـــادر.

صبـــاح.زيـــظ.العابديـــظ.

كوبـــر.بنـــئ.علـــي.محمـــد.ابراهيـــم..الجنســـية:.مخريـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1425هــــ،.331
ـــظ:.1425هــــ،.332ومعلمتهـــا:.صبـــاح.زيـــظ.العابديـــظ. ـــام.الحف ـــة،.ع ـــية:.يمني ـــي..الجنس ـــادي.خميس ـــظ.ه ـــئ.حس ـــة.بن جمع

ومعلمتهـــا:.بنـــاء.عبـــد.المنخـــش.

ـــظ:.1424هــــ،.333 ـــام.الحف ـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.ع ـــد.حســـظ.ذوه ـــظ.محم حســـظ.ب
ـــرف. ـــد.أش ـــه:.محم ـــظ:.1424هــــ،.334ومعلم ـــام.الحف ـــعودي،.ع ـــية:.س ـــري..الجنس ـــي.ذوه ـــد.عل ـــظ.محم ـــم.ب صاس

ومعلمـــه:.محمـــد.أشـــرف.

ـــظ:.1424هــــ،.335 ـــام.الحف ـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.ع ـــد.حســـظ.ذوه ـــظ.محم حســـظ.ب
ـــرف. ـــد.أش ـــه:.محم ضيـــش.ا�.بـــظ.أحمـــد.يحيـــى.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1424هــــ،.336ومعلم

ومعلمـــه:.محمـــد.أشـــرف.

محمـــد.بـــظ.يحيـــى.علـــي.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1424هــــ،.337
الفـــرزدق.بـــظ.التيجاظـــي.بابكـــر.محمـــد..الجنســـية:.ســـوداظي،.عـــام.الحفـــظ:.1424هــــ،.338ومعلمـــه:.محمـــد.أشـــرف.

ومعلمـــه:.ممـــدوح.حزيـــظ.جـــاد.
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ـــده.بـــظ.شـــوعي.موســـى.ســـويدي..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1424هــــ،.339 عب
ـــرزاق. ـــد.عبدال ـــه:.أحم أحمـــد.بـــظ.حســـيظ.أبـــو.العـــق..الجنســـية:.مخـــري،.عـــام.الحفـــظ:.1424هــــ،.ومعلمـــه:.340ومعلم

جمـــال.شـــعبان.

ـــة.بنـــئ.يحيـــى.عبـــدا�.صفحـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1424هــــ،.341 عقيل
ظاهـــد.بنـــئ.محمـــد.عبدالقـــادر..الجنســـية:.اردظيـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1424هــــ،.ومعلمتهـــا:.342ومعلمتهـــا:.صبـــاح.زيـــظ.العابديـــظ.

صبـــاح.زيـــظ.العابديـــظ.

ـــام.الحفـــظ:.1423هــــ،.343 ـــي،.ع ـــز..الجنســـية:.أردظ ـــظ.محمـــد.حســـيظ.عزي ـــم.ب عبدالكري
ـــظ.جـــاد. محمـــود.بـــظ.ممـــدوح.حزيـــظ.جـــاد..الجنســـية:.مخـــري،.عـــام.الحفـــظ:.1423هــــ،.344ومعلمـــه:.ممـــدوح.حزي

ومعلمـــه:.ممـــدوح.حزيـــظ.جـــاد.

أحمـــد.بـــظ.ممـــدوح.حزيـــظ.جـــاد..الجنســـية:.مخـــري،.عـــام.الحفـــظ:.1423هــــ،.ومعلمه:.345
أحمـــد.بـــظ.علـــي.أحمـــد.هنـــداوي..الجنســـية:.مخـــري،.عـــام.الحفـــظ:.1423هــــ،.ومعلمه:.346ممـــدوح.حزيـــظ.جاد.

أحمـــد.عبدالرزاق.

ـــظ:.1423هــــ،.347 ـــام.الحف ـــعودي،.ع ـــية:.س ـــري..الجنس ـــش.ذوه ـــد.عطي ـــظ.أحم ـــر.ب صق
ـــري. ـــم.ذوه ـــه:.صاس محمـــد.بـــظ.مخطفـــى.محمـــد.الهليـــس..الجنســـية:.ســـوداظي،.عـــام.الحفـــظ:.1423هــــ،.348ومعلم

ومعلمـــه:.جمـــال.الديـــظ.شـــعبان.

ـــظ:.1423هــــ،.349 ـــام.الحف ـــة،.ع ـــية:.يمني ـــي..الجنس ـــادي.خميس ـــظ.ه ـــئ.حس ـــم.بن مري
ـــظ:.1423هــــ،.350ومعلمتهـــا:.ســـناء.عبدالمنخـــش. ـــام.الحف ـــة،.ع ـــية:.يمني ـــادي.خميســـي..الجنس ـــئ.حســـظ.ه ـــة.بن صافي

ـــش. ـــد.المنخ ـــناء.عب ـــا:.س ومعلمته

موســـى.بـــظ.علـــي.علـــي.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1422هــــ،.351
أحمـــد.بـــظ.داحـــش.موســـى.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1422هــــ،.352ومعلمتهـــا:.محمـــد.أشـــرف.

ـــش. ـــد.عطي ـــي.محم ـــه:.عل ومعلم

ـــظ:.1422هــــ،.353 ـــام.الحف ـــعودي،.ع ـــية:.س ـــري..الجنس ـــظ.ذوه ـــد.حس ـــظ.محم ـــدر.ب بن
ـــظ:.1422هــــ،.354ومعلمـــه:.محمـــد.أشـــرف. ـــام.الحف ـــعودي،.ع ـــية:.س ـــري..الجنس ـــد.ذوه ـــد.محم ـــظ.أحم حســـظ.ب

ـــرف. ـــد.أش ـــه:.محم ومعلم

أحمـــد.بـــظ.محمـــد.كامـــض..الجنســـية:.مخـــري،.عـــام.الحفـــظ:.1422هــــ،.ومعلمـــه:.جمـــال.355
ـــعبان. ـــظ:.1422هــــ،.356الديظ.ش ـــام.الحف ـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.ع ـــظ.شـــيبان.حســـظ.ذوه ـــد.ب أحم

ـــرف. ـــد.أش ـــه:.محم ومعلم

زهـــراء.بنـــئ.أحمـــد.دواري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1422هــــ،.ومعلمتهـــا:.357
ـــام.الحفـــظ:.1421هــــ،.358صبـــاح.زيـــظ.عابديـــظ. ـــظ.أحمـــد.محمـــد.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.ع موســـى.ب

ـــد.أشـــرف. ـــه:.محم ومعلم

ـــرزاق..الجنســـية:.مخـــري،.عـــام.الحفـــظ:.1421هــــ،.ومعلمـــه:.359 بـــقل.بـــظ.أحمـــد.عبدال
ـــرزاق. ســـقم.بـــظ.شـــعبان.عبدالمجيـــد..الجنســـية:.مخـــري،.عـــام.الحفـــظ:.1421هــــ،.ومعلمـــه:.360أحمـــد.عبدال

جمـــال.الديـــظ.شـــعبان.

عيســـى.بـــظ.شـــيبان.حســـظ.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1421هــــ،.361
ـــد.أشـــرف. ـــه:.محم زينـــإ.بنـــئ.وفائـــي.ســـليمان.ســـبح.ا�..الجنســـية:.مخريـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1421هــــ،.362ومعلم

ومعلمتهـــا:.ســـعده.عبدالفتـــاح.أحمـــد.

غديـــر.بنـــئ.أحمـــد.محمـــد.كامـــض..الجنســـية:.مخريـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1421هــــ،.363
ــا:.ســـعده.عبدالفتـــاح.أحمـــد. ســـعده.بنـــئ.عبدالفتـــاح.أحمـــد.حســـظ..الجنســـية:.مخريـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1421هــــ،.364ومعلمتهـ

ـــى.يديـــه:.زوجهـــا. ـــم.التـــي.حفظـــئ.عل المعل

منـــار.بنـــئ.أحمـــد.محمـــد.كامـــض..الجنســـية:.مخريـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1421هــــ،.365
ــد. ــاح.أحمـ ــعدة.عبدالفتـ ــا:.سـ ـــظ:.1421هــــ،.366ومعلمتهـ ـــام.الحف ـــة،.ع ـــية:.مخري ـــض..الجنس ـــد.كام ـــد.محم ـــئ.أحم ـــة.بن فاذم

ومعلمتهـــا:.ســـعدة.عبدالفتـــاح.أحمـــد.

كاملـــة.بنـــئ.أحمـــد.علـــي.شـــيخ..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1421هــــ،.367
ــد. ــاح.أحمـ ــعدة.عبدالفتـ ــا:.سـ ـــظ:.1420هــــ،.368ومعلمتهـ ـــام.الحف ـــم.عواجـــي..الجنســـية:.ســـعودي،.ع ـــظ.ســـعيد.إبراهي ـــد.ب أحم

ـــادي. ـــر.حســـظ.ه ـــه:.عم ومعلم

عـــوض.بـــظ.شـــوعي.مزيـــد.معكفـــي..الجنســـية:.يمنـــي،.عـــام.الحفـــظ:.1420هــــ،.369
ــد.عبدالحفيـــظ. ــه:.محمـ ـــظ:.1420هــــ،.370ومعلمـ ـــام.الحف ـــة،.ع ـــية:.مخري ـــعبان..الجنس ـــظ.ش ـــال.الدي ـــئ.جم ـــم.بن مري

ومعلمتهـــا:.ســـعده.عبدالفتـــاح.أحمـــد.

ـــظ:.1420هــــ،.371 ـــام.الحف ـــة،.ع ـــية:.مخري ـــعبان..الجنس ـــظ.ش ـــال.الدي ـــئ.جم ـــر.بن هاج
هنـــد.بنـــئ.جمـــال.الديـــظ.شـــعبان..الجنســـية:.مخريـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1420هــــ،.372ومعلمتهـــا:.ســـعده.عبدالفتـــاح.أحمـــد.

ومعلمتهـــا:.ســـعده.عبدالفتـــاح.أحمـــد.
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علـــي.بـــظ.محســـظ.علـــي.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1419هــــ،.373
ـــظ:.1419هــــ،.374ومعلمـــه:.محمـــد.أشـــرف. ـــام.الحف ـــعودي،.ع ـــية:.س ـــري..الجنس ـــر.ضام ـــي.ظاص ـــظ.عل ـــم.ب إبراهي

ـــش. ـــد.عطي ـــي.محم ـــه:.عل ومعلم

ـــام.الحفـــظ:.1419هــــ،.375 ـــاس.محمـــد.شـــفيق..الجنســـية:.باكســـتاظي،.ع ـــظ.الي محمـــد.ب
ـــد.أشـــرف. ـــه:.محم حفخـــة.بنـــئ.عـــادل.الســـيد.اســـماعيض..الجنســـية:.مخريـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1419هــــ،.376ومعلم

ـــاح.أحمـــد. ومعلمتهـــا:.ســـعده.عبدالفت

وفـــاء.بنـــئ.عبدالعزيـــز.محمـــد.ســـلطان..الجنســـية:.مخريـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1419هــــ،.377
صبـــاح.بنـــئ.زيـــظ.العابديـــظ.عبدالوهـــاب..الجنســـية:.مخريـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1419هــــ،.378ومعلمتهـــا:.ســـعده.عبدالفتـــاح.أحمـــد.

ومعلمتهـــا:.ســـعده.عبدالفتـــاح.أحمـــد.

ـــظ:.1418هــــ،.379 ـــام.الحف ـــية:.ســـعودي،.ع ـــري..الجنس ـــى.ذوه ـــدي.يحي ـــظ.مه ـــإ.ب ذي
ـــرف. ـــد.أش ـــه:.محم محمـــد.بـــظ.محمـــد.عبدالرحمـــظ.خطـــاب..الجنســـية:.مخـــري،.عـــام.الحفـــظ:.1418هــــ،.380ومعلم

ومعلمـــه:.جمـــال.الديـــظ.شـــعبان.

ـــظ:.1418هــــ،.381 ـــام.الحف ـــى.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.ع ـــد.يحي ـــظ.أحم ـــدا�.ب عب
ـــرف. ـــد.أش ـــه:.محم ـــظ:.1418هــــ،.382ومعلم ـــام.الحف ـــية:.مخـــري،.ع ـــليم..الجنس ـــد.س ـــرزاق.أحم ـــظ.عبدال ـــد.ب أحم

ـــعبان. ـــظ.ش ـــال.الدي ـــه:.جم ومعلم

ظايـــش.بـــظ.مهـــدي.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1418هــــ،.ومعلمـــه:.383
محمـــد.بـــظ.الســـيد.فتحـــي.عبـــدا�..الجنســـية:.مخـــري،.عـــام.الحفـــظ:.1418هــــ،.384محمـــد.أشـــرف.

التقديـــر:.جيـــد،.ومعلمـــه:.جمـــال.الديـــظ.شـــعبان.

عـــادل.بـــظ.الســـيد.إســـماعيض..الجنســـية:.مخـــري،.عـــام.الحفـــظ:.1418هــــ،.التقديـــر:.385
ـــد،.ومعلمـــه:.جمـــال.الديـــظ.شـــعبان. ـــظ:.1418هــــ،.386جي ـــام.الحف ـــة،.ع ـــية:.مخري ـــعبان..الجنس ـــظ.ش ـــال.الدي ـــئ.جم ـــارة.بن س

ومعلمتهـــا:.ســـعده.عبدالفتـــاح.أحمـــد.

ســـناء.بنـــئ.عبدالمنخـــش.محمـــد.حجـــازي..الجنســـية:.مخريـــة،.عـــام.الحفـــظ:.1418هــــ،.387
هاظـــي.بـــظ.هزيـــز.محمـــد.حمـــودة..الجنســـية:.مخـــري،.عـــام.الحفـــظ:.1417هــــ،.388ومعلمتهـــا:.ســـعده.عبدالفتـــاح.أحمـــد.

ومعلمـــه:.جمـــال.الديـــظ.شـــعبان.

محمـــد.بـــظ.صبحـــي.محمـــد.ظخـــر..الجنســـية:.مخـــري،.عـــام.الحفـــظ:.1417هــــ،.389
ـــظ:.1417هــــ،.390ومعلمـــه:.جمـــال.الديـــظ.شـــعبان. ـــام.الحف ـــز.الخدـــراوي..الجنســـية:.مخـــري،.ع ـــظ.عبدالعزي ـــى.ب مخطف

ـــظ.شـــعبان. ـــال.الدي ـــه:.جم ومعلم

ـــام.الحفـــظ:.1417هــــ،.391 ـــظ.شـــيبان.حســـظ.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.ع محمـــد.ب
ـــد.أشـــرف. ـــه:.محم ـــد،.ومعلم ـــر:.جي إبراهيـــم.بـــظ.حســـيظ.أحمـــد.عطـــا..الجنســـية:.مخـــري،.عـــام.الحفـــظ:.1416هــــ،.392التقدي

ومعلمـــه:.جمـــال.الديـــظ.شـــعبان.

عبدالرحمـــظ.بـــظ.جمـــال.الديـــظ.شـــعبان..الجنســـية:.مخـــري،.عـــام.الحفـــظ:.1416هــــ،.393
حمـــدي.بـــظ.عبـــد.الحافـــظ.محمـــد..الجنســـية:.مخـــري،.عـــام.الحفـــظ:.1416هــــ،.394ومعلمـــه:.جمـــال.الديـــظ.شـــعبان.

ومعلمـــه:.جمـــال.الديـــظ.شـــعبان.

ـــظ:.1415هــــ،.395 ـــام.الحف ـــعودي،.ع ـــية:.س ـــري..الجنس ـــي.ذوه ـــم.عل ـــظ.إبراهي ـــي.ب عل
ـــظ:.1415هــــ،.396ومعلمـــه:.علـــي.محمـــد.عطيـــش. ـــام.الحف ـــدادي..الجنســـية:.ســـعودي،.ع ـــد.ح ـــى.أحم ـــظ.يحي مســـاوى.ب

ـــش. ـــد.عطي ـــي.محم ـــه:.عل ومعلم

أحمـــد.بـــظ.ملهـــوي.حكمـــي..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1415هــــ،.ومعلمـــه:.397
ـــش. ـــي.محمـــد.عطي ـــظ:.1411هــــ،.398عل ـــام.الحف ـــعودي،.ع ـــية:.س ـــري..الجنس ـــظ.ذوه ـــيبان.حس ـــظ.ش ـــي.ب عل

ـــظ. ـــإ.حس ـــقح.غري ـــه:.ص ومعلم
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تأسســئ.فــي.1425/04/27هـــ.وســجلئ.لــدى.وزارة.الشــآون.اإلســقمية.والدعــوة.واإلرشــاد.برصــم.(5/10) 
ــخ. ــم.(3113).وتاري ــة.برص ــة.اقجتماعي ــوارد.البشــرية.والتنمي ــدى.وزارة.الم ــم.ســجلئ.ل ــخ.1425/04/27هـــ.ب وتاري

1441/03/23هـــ

أعضاء الجمعية العمومية بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة صبيا
أعضاء الجمعیة العمومیة لجمعیة تحفیظ القرآن بمحافظة صبیا

اسم العضوماسم العضوماسم العضوم
عيسى.بظ.عزالديظ.يحيى.محمد3صاسم.علي.يحيى.هجري2محمد.علي.عبدالباصي.السبعي1

يحي.بظ.حسظ.محمد.وظي6محمد.عايض.يحيى.غروي5ابراهيم.علي.مشني.سويدي4

اسامة.بظ.موسى.علي.محرق9علي.محمد.هادي.ذميحي8يحيى.محمد.يحيى.غبيري7

عبدالوهاب.بظ.ظاصر.جابر.مران12موسى.بظ.علي.ابراهيم.محرق11ظاصر.ابو.ذالإ.علي.بكاري10

هادي.بظ.بواح.علي.زباظي15ظاجي.حسظ.علي.ايوب14ابراهيم.عقيض.عيسى.جعفري13

أحمد.بظ.عبدا�.ابو.ذالإ.مبمي18ابراهيم.بظ.عكيس.عمر.حمدي17جبريض.محمد.علي.عبابي16

علي.بظ.أحمد.علي.حكمي21موسى.محمد.عيسى.مرعي20محمد.احمد.حنيظ.فقيري19

عباد.بظ.ظاصر.أحمد.ابو.الزوايد24ابراهيم.علي.شوعي.مشاري23مروعي.حسظ.علي.شافعي22

ابراهيم.بظ.أحمد.محمد.عساف27علي.عطا.محمد.صاسم26علي.يحيى.محمد.خالدي25

غالإ.بظ.يحي.بظ.علي.غلة30فهد.بظ.عيسى.محسظ.عز.الديظ29مخعود.بليهي.محمد.صرخي28

محمد.بظ.جبران.يحي.الشريش33حمد.بظ.محمد.علي.كبش32محمد.البدر.محمد.خواجي31

هادي.محمد.هادي.ذميحي36حسيظ.بظ.يحي.جبران.حنشلي35ابراهيم.يحيى.مشني.سويدي34

عبدا�.بظ.غالإ.ابراهيم.ظمازي39بابئ.بظ.محمد.علي.كبش38عيسى.محمد.عيسى.جعفري37

محمد.حسيظ.أحمد.صدعان42علي.بظ.جبران.عيسى.حنشلي41محمد.احمد.حسظ.شويش40

مجاهد.محمد.حسيظ.صدعان45احمد.بظ.محمد.علي.محرق44محمد.حبيإ.موسى.برعي43
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أعضاء الجمعیة العمومیة لجمعیة تحفیظ القرآن بمحافظة صبیا

اسم العضوماسم العضوماسم العضوم
صاسم.محمد.اقعرج.والد48احمد.بظ.محمد.ابو.خماش.المقري47محمد.عيسى.أحمد.صناعي46

محمد.منخور.عبدا�.والد51زيد.بظ.علي.مهدي.مهارش50محمد.موسى.محمد.مشني49

إبراهيم.محمد.غالإ.ظمازي54محمد.بظ.عكيس.عمر.خال.حمدي53حسيظ.محمد.هادي.ذميحي52

عبدا�.محمد.غالإ.ظمازي57حسظ.بظ.علي.مهدي.مهارش56علي.احمد.حسيظ.ذبالي55

محمد.بظ.عيسى.أحمد.صدعان60اسامة.بظ.زيد.علي.مهارش59عخام.بظ.حسظ.علي.خواجي58

ابراهيم.بظ.غالإ.ابراهيم.ظمازي63أحمد.بظ.يحي.محمد.الدش62عدظان.ظاصر.يحيى.خواجي61

عبدا�.بظ.شامي.علي.ال.صحم66عيسى.بظ.يحي.حمد.عقيبي65إبراهيم.كداف.علي.عجور64

هادي.محمد.ذاهر.أبقوي69ابراهيم.بظ.محسظ.قحق.ظمازي68حسظ.عيسى.أحمد.الدش67

مجالس اإلدارة التي تعاقبت على إدارتها:

ــوارد. ــض.وزارة.الم ــظ.وكي ــي.1441/12/1هـــ.م ــم.330901.ف ــس.إدارة.صــادر.بالخطــاب.رص ــًا.مجل ــا.حالي يديره

البشــرية.والتنميــة.اقجتماعيــة.للتنميــة.اقجتماعيــة.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.

الكريــم.فــي.محافظــة.صبيــا.مــظ.1441/12/1هـــ.لمــدة.ســتة.أشــهر،.وتــم.التمديــد.لهــثا.المجلــس.لمدة.ســتة.أشــهر.
أخــرى.بخطــاب.مركــز.التنميــة.اقجتماعيــة.بجــازان.برصــم.203527.وتاريــخ.1442/11/11هـــ.

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوإبراهيم.بظ.علي.بظ.شوعي.مشاري5رئيس.المجلسعبدا�.بظ.غالإ.بظ.إبراهيم.ظمازي1

عدوإبراهيم.بظ.كداف.بظ.علي.عجور6ظائإ.الرئيسعدظان.بظ.ظاصر.بظ.يحيى.خواجي2

عدوظاصر.بظ.أحمد.بظ.هادي.صرخي.جعفري7المسآول.الماليظاجي.بظ.حسظ.بظ.علي.أيوب3

عدوعخام.بظ.حسظ.بظ.علي.خواجي8عدومحمد.بظ.علي.بظ.عبدا�.عبدالباصي.السبعي4
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والمجلــس.الــثي.صبلــه.بالقــرار.رصــم.68/ق/م.فــي.1436/4/16هـــ.صــادر.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.محافظــة.صبيــا.مــظ.
1436/4/16هـــ.لمــدة.أربع.ســنوات

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوإبراهيم.بظ.علي.بظ.شوعي.مشاري6رئيس.المجلسعلي.بظ.محمد.بظ.حيدر.جعبور1

عدوعدظان.بظ.ظاصر.بظ.يحيى.خواجي7ظائإ.الرئيسعبدا�.بظ.غالإ.بظ.إبراهيم.ظمازي2

عدوإبراهيم.بظ.كداف.بظ.علي.عجور8المسآول.الماليمحمد.بظ.حسيظ.بظ.أحمد.صدعان3

عدوظاصر.بظ.أحمد.بظ.هادي.صرخي.جعفري9عدوظاجي.بظ.حسظ.بظ.علي.أيوب3

عدوعخام.بظ.حسظ.بظ.علي.خواجي10عدومحمد.بظ.علي.بظ.عبدا�.عبدالباصي.السبعي5

ــاف. ــقمية.وافوص ــآون.اإلس ــر.الش ــظ.وزي ــي.1433/5/18هـــ.م ــم.51/ق/م.ف ــرار.رص ــه.بالق ــثي.صبل ــس.ال والمجل

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.محافظــة.صبيــا.مــظ.
1433/5/18هـــ.حتــى.1436/4/16هـ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوحسظ.بظ.شوعي.محمد.أبو.علة6رئيس.المجلسعلي.بظ.محمد.بظ.حيدر.جعبور1

عدوعدظان.بظ.ظاصر.بظ.يحيى.خواجي7ظائإ.الرئيسعبدا�.بظ.غالإ.بظ.إبراهيم.ظمازي2

عدوعلي.بظ.أحمد.حسيظ.ذبالي8المسآول.الماليمحمد.بظ.حسيظ.بظ.أحمد.صدعان3

عدوظاجي.بظ.حسظ.بظ.علي.أيوب9عدوإبراهيم.بظ.كداف.بظ.علي.عجور3

عدوإبراهيم.بظ.علي.بظ.شوعي.مشاري10عدوعلي.بظ.الحسظ.بظ.أحمديني.ذميحي5
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والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــدر.بالقــرار.رصــم.77/ق/م.فــي.1429/10/15هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.فــرع.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.محافظــة.صبيــا.
مظ.1429/10/15هـــ.حتى.1433/5/18هـ.

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوظاجي.بظ.حسظ.بظ.علي.أيوب5رئيس.المجلسعبدا�.بظ.غالإ.بظ.إبراهيم.ظمازي1

عدومحمد.بظ.حسيظ.بظ.أحمد.صدعان6ظائإ.الرئيسعدظان.بظ.ظاصر.بظ.يحيى.خواجي2

عدوإبراهيم.بظ.علي.بظ.شوعي.مشاري7المسآول.الماليعلي.بظ.أحمد.حسيظ.ذبالي3

---عدوإبراهيم.بظ.كداف.بظ.علي.عجور3

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــدر.بالقــرار.رصــم.21/ق/م.فــي.1426/2/12هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.فــرع.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.محافظــة.صبيــا.
مــظ.1426/2/12هـ.حتــى.1429/10/14هـ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوشوصي.بظ.علي.عيسى.عبابي5رئيس.المجلسعدظان.بظ.ظاصر.بظ.يحيى.خواجي1

عدوحسيظ.بظ.علي.عيسى.عبابي6ظائإ.الرئيسظاجي.بظ.حسظ.بظ.علي.أيوب2

عدومحمد.بظ.البدر.محمد.ذاهر.محسظ.خواجي7المسآول.الماليعبدا�.بظ.غالإ.بظ.إبراهيم.ظمازي3

---عدوإبراهيم.بظ.كداف.بظ.علي.عجور3
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حفاظ القرآن الكريم بجمعية محافظة صبيا
بیانات الحافظمبیانات الحافظم

يحيى.بظ.موسى.محمد.مشني..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1441هـ،.بجامع.القوز.2أحمد.بظ.إبراهيم.صاسم.جعفري..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1441هـ،.بجامع.القوز.1

ـــام.الحفظ:1441هــــ،.3 ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــان..الجنس ـــد.حســـظ.حرش ـــظ.محم ـــاعد.ب مس
ـــاض. ـــع.الفي سقمة.بظ.عبدالحميد.عبد.الرحمظ.محمد..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1440هـ،.٤بجام

ومعلمه:.محي.الديظ.البكري،.بجامع.الفياض.

عقء.الديظ.بظ.أحمد.محمد.عبمان..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1440هـ،.ومعلمه:.5
عبد.ا�.بظ.آدم.محمد.سربو..الجنسية:.أبيوبي،.عام.الحفظ:.1440هـ،.ومعلمه:.محرم.6محيي.الديظ.البكري،.بجامع.الفياض.

سلطان،.بمسجد.الحسظ.بظ.علي.

علي.بظ.أحمد.سالم.جاد.الرب..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1440هـ،.ومعلمه:.أحمد.8عادل.بظ.عبمان.محمد.عبمان..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1440هـ.7
عبد.اللطيش،.بجامع.الباحر.

أظس.بظ.إبراهيم.إسماعيض.أبو.شرف..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1440هـ،.ومعلمه:.9
علي.بظ.محمد.عمر.حاشد..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1440هـ،.بمجمع.إمام.الدعوة.10زيلعي.إبراهيم.علي.حسظ،.بالمسجد.افوسط.بالباحر.

بالطمحة.

زهراء.بنئ.محمد.أحمد.بشيري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1440هـ،.ومعلمتها:.11
12ظدى.عرار.غيبي،.بدار.خديجة.بنئ.خويلد.

ظداء.بنئ.محمد.يحيى.عقمي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1440هـ،.ومعلماتها:.

ظعيمة.السبعي.و.وردة.الواعظي.وفاذمة.مسملي،.بدار.السيدة.عائشة.(مقرأة.هو.غيث.
صلبك-.عظ.بعد)

شوصه.بنئ.هتان.محمد.هتان..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1440هـ،.بدار.أم.كلبوم.13
صماشة.بنئ.علي.أحمد.عزي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1440هـ،.ومعلمتها:.عائشة.14ودار.الهدى.بالقحلة.

عقدي،.بدار.خديجة.

ظدا.بنئ.ربيع.مطاعظ.ذميحي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1440هـ،.ومعلمتها:.16بشاير.بنئ.سليمان.سالم.المالكي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1440هـ.15
ظاديه.موتان.وحليمة.غاوي،.بدار.الفتاة.بخبيا..

شرف.بنئ.العباس.أحمد.الحازمي..الجنسية:.السعودية،.عام.الحفظ:.1440ه..بدار.خديجة.17
خديجة.بنئ.عيسى.محمد.مرعي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1440هـ،.ومعلمتها:.18بنئ.خويلد.بالظبية.

رصية.عيسى.محمد.مرعي،.بدار.فاذمة.الزهراء.بالعواضية.

عمراظه.بنئ.علي.محسظ.صاضي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1440هـ،.ومعلمتها:.19
منة.بنئ.محمد.حسظ.مرعي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1440هـ،.ومعلمتها:.رصيه.20سالمة.بخيلي،.بدار.الرميخاء.

عيسى.مرعي،.بدار.فاذمة.الزهراء.بالعواضية.

ذيبة.بنئ.علي.صميري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1440هـ،.ومعلمتها:.ظادية.21
شريفة.بنئ.محمد.أحمد.زائري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:1440هـ..بدار.أم.سليم.22موتان..بدار.أم.كلبوم.بخبيا.

بسقمة.افبلة.

بشرا.بنئ.محمد.أحمد.مقبض..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:1440هـ،.ومعلمتها:.منال.23
شريفة.بنئ.موسى.ذواشي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:1440هـ،.ومعلمتها:.سالمة.24الجهني،.بدار.أم.كلبوم.

بخيلي،.بدار.الرميخاء.

زرعة.بنئ.إسماعيض.أحمد.زائري..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1440هـ،.ومعلمتها:.25
ظوال.بنئ.يحيى.أحمد.ذميحي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1440هـ،.ومعلماتها:.26فاذمة.جندلي.وفاذمة.محسظ.زائري،.بدار.أم.سليم.بنئ.ملحان.

ظادية.موتان.و.حليمة.غاوي،.بدار.الفتاة.بخبيا.

عائشة.بنئ.حسظ.علي.الثروي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1440هـ،.ومعلمتها:.27
جبارة.بنئ.حسظ.جابر.أحمد.جعفري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1440هـ،.ومعلمتها:.28ليلي.الزباظي،.بدار.الحسيني.

حاجه.بابئ،.بدار.الفتاة.بخبيا.

آمنة.بنئ.موسى.أحمد.مرعي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1440هـ،.بدار.فاذمة.30جميلة.بنئ.إبراهيم.زيظ.شاعري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1440هـ.29
الزهراء.بافبلة.

 ( 139 )



بیانات الحافظمبیانات الحافظم

هناء.بنئ.مخطفى.إبراهيم.أبو.الفدائض..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1440هـ،.31
فاذمة.بنئ.يحيى.عبده.عداوي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1440هـ،.ومعلمتها:.32ومعلمتها:.آمنة.عبد.القادر.وآمنة.سويد،.بدار.خديجة.بنئ.خويلد.

ظوال،.بمقرأة.هو.غيث.صلبك.فاستمطريه.(عظ.بعد).

عائشة.بنئ.شوصي.عيسى.محمد.جعفري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1440هـ،.33
صفية.بنئ.علي.مشني.سويدي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1440هـ،.ومعلمتها:.34ومعلمتها:.هاديه.جعفري،.بدار.الرميخاء.بقوز.الجعافرة.

فاذمة.مشني،.بدار.الرميخاء..

شريفه.بنئ.سهيلي.موسى.جعفري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1440هـ،.ومعلمتها:.35
حنان.بنئ.يحيى.علي.عجيم.عداوي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1440هـ،.ومعلمتها:.36حليمة.حسيظ.أبو.حيه،.بدار.خولة.بنئ.افزور.

أمض.أحمد.الفخيح،.بمقرأة.هو.غيث.صلبك.فاستمطريه.(عظ.بعد).

حليمة.بنئ.شوصي.عيسى.جعفري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1440هـ،.ومعلمتها:.37
ياسميظ.بنئ.محمد.أحمد.عقيلي..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1440هـ،.ومعلمتها:.38هادية.جعفري،.بدار.الرميخاء.

عوالي.عبد.ا�.البر،.بجامع.الجمالة.

أماظـــي.بنـــئ.حســـظ.محمـــد.ادم..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1440هــــ،.39
ــا:.حليمـــة.أبـــو.حيـــه. أمض.بنئ.أحمد.علي.عطية..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1440هـ.40ومعلمتهـ

موسى.بظ.محمد.عيسى.مرعي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1440هـ،.ومعلمه:.أحمد.41
حورية.بنئ.هادي.عبد.ا�.مسملي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1440هـ،.ومعلمتها:.42عبدالحليم.زايد،.بجامع.العواضية.

عوالي.عبد.ا�.البر،.بدار.التحفيظ.بالجمالة..

سهى.بنئ.موسى.يحيى.عداوي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1440هـ،.ومعلمتها:.43
شقراء.بنئ.غاوي.عيسى.مرعي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1440هـ،.ومعلمتها:.44أمنة.سويد،.بدار.خديجة.بنئ.خويلد.بالعدايا.

رصيه.عيسى.مرعي،.بدار.فاذمة.الزهراء.بالعواضية.

عوالي.بنئ.محمد.البر..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1440هـ،.ومعلمتها:.عوالي.عبد.45
عيش.بنئ.أحمد.حمد.خواجي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1440هـ،.ومعلمتها:.46ا�،.بدار.التوحيد.بالجمالة.

زهراء.حسظ.مرعي،.بدار.حليمة.السعدية.

أحقم.بنئ.صائد.علي.محمد..الجنسية:.اليمظ،.عام.الحفظ:.1439هـ،.ومعلمتها:.هدى.47
أحمدية.بنئ.موتان..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1439هـ.48خواجي،.بدار.أم.كلبوم.

أيمظ.بظ.جمال.عبد.الرحمظ.عباس..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1439هـ،.ومعلمه:.49
آمنة.بنئ.أحمد.يحيى.ذيري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1439هـ.50فيخض.عبده.محمد.عباس،.بمسجد.الحي.

بشار.بظ.حسظ.محمد.القرون..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1439هـ،.ومعلمه:.محي.51
بشير.بظ.حسظ.محمد.القرون..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1439هـ،.ومعلمه:.محي.52الديظ.البكري،.بجامع.الفياض.بالظبية.

الديظ.البكري،.بجامع.الفياض.بالظبية.

رصية.بنئ.عيسى.محمد.مرعي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1439هـ..54تقية.بنئ.أحمد.يحيى.مسلماظي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1439هـ،.بدار.الّنوار.53

زرعة.بنئ.حسيظ.بظ.محمد.أبو.حية..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1439هـ،.بدار.55
زهراء.بنئ.حسظ.أحمد.مرعي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1439هـ،.ومعلمتها:.56التحفيظ.النسائية.

فواكه.العابد،.بدار.أم.كلبوم.بخبيا.

زهراء.بنئ.علي.مشني.سويدي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1439هـ،.ومعلمتها:.57
سيش.ا�.بظ.تاج.خان..الجنسية:.باكستاظي،.عام.الحفظ:.1439هـ،.ومعلمه:.سامي.عبد.58فاذمة.مشني،.بدار.الرميخاء.بقوز.الجعافرة..

الكريم،.بجامع.الفياض.

عائشة.بنئ.إبراهيم.موسى.صوزي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1439هـ،.ومعلمتها:.59
علي.بظ.حسظ.محمد.أحمد.القرون..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1439هـ،.ومعلمه:.محي.60فاذمة.مشني،.بدار.الرميخاء.

الديظ.البكري،.بجامع.الفياض.بالظبية.

علية.بنئ.يحيى.هاشم.خدير..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1439هـ،.ومعلمتها:.61
فاذمة.بنئ.ضيش.ا�.محمد.مرعي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1439هـ.62فواكه.العابد،.بدار.ام.كلبوم.بخبيا.

فاذمة.بظ.علي.مشعض.جعفري..الجنسية:.سعودية،.المآهض:.محو.أمية،.عام.الحفظ:.63
فاذمة.بنئ.موسى.محمد.مشني..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1439هـ،.ومعلمتها:.143964هـ،.ومعلمتها:.فاذمة.مشني،.بدار.الرميخاء.

مريم.أبو.العيد،.بمقرأة.هو.غيث.صلبك.
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فاذمة.بنئ.عبد.ا�.عبد.ا�.زائري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1439هـ،.ومعلمتها:.65
ليلى.بنئ.إسماعيض.إبراهيم.عداوي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1439هـ،.مكان.66ابتسام.عاتي،.بمعهد.اعداد.معلمات.القرآن..

الحفظ:.(عظ.بعد).

ليلي.بنئ.عبده.ضيش.ا�.فتحي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1439هـ،.ومعلمتها:.68ليلى.بنئ.عباس.جوبحي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1439هـ.67
شفيقة.محمد.عداوي،.بدار.خديجة.بنئ.خويلد.بالعدايا.

محمـــود.بـــظ.محمـــد.الســـيد.محمـــد.حســـظ..الجنســـية:.مخـــر،.عـــام.الحفـــظ:.1439هــــ،.69
مريم.بنئ.محمد.موسى.جعفري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1439هـ،.ومعلمتها:.70ومعلمـــه:.محمـــد.حســـيظ.

فاذمة.مشني،.بدار.الرميخاء..

مطره.بنئ.علي.حسظ.علي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1439هـ،.ومعلمتها:.فاذمة.72مساعد.بظ.محمد.حسظ.حرشان..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1439هـ.71
مشني،.بدار.الرميخاء.

منة.بنئ.أحمد.حسظ.مرعي..الجنسية:.السعودية،.عام.الحفظ:.1439هـ،.ومعلمتها:.ظادية.73
منى.بنئ.علي.شوعي.محمد..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1439هـ،.ومعلمتها:.زهراء.74موتان،.بدار.الفتاة.بخبيا.

حسظ.مرعي،.بدار.حليمة.السعدية.

ظالة.بنئ.محمد.يحيى.شاجري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1439هـ،.ومعلمتها:.75
هادية.بنئ.الحسيظ.محمد.جعفري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1439هـ،.ومعلمتها:.76اعتدال.عبد.ا�.أبو.زوعة،.بدار.ذات.النطاصيظ.

أ..مريم.أبو.العيد،.بمقرأة.هو.غيث.صلبك.

يحيى.بظ.محمد.موسى.جعفري..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1439هـ،.ومعلمه:.عمر.77
يسره.بنئ.فدض.أحمد.ضوا.البيئ..الجنسية:.سوداظية،.عام.الحفظ:.1439هـ.78سليم،.بجامع.الشافعي.

ـــد..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1438هــــ،.79 ـــو.الزواي ـــاد.ظاصـــر.أب ـــراء.بـــظ.عب الب
ـــع. ـــد.مكرت ـــه:.أحم ـــظ:.1438هــــ،.80ومعلم ـــام.الحف ـــي،.ع ـــية:.يمن ـــا..الجنس ـــظ.معاف ـــد.ا�.حس ـــظ.عب ـــم.ب إبراهي

بمســـجد.الســـوق.بمشـــلحة.

أبكر.بظ.محمد.أحمد.باشه..الجنسية:.اليمظ،.عام.الحفظ:.1438هـ،.ومعلمه:.محمد.موس.81
أحمد.بظ.علي.أبكر.خال..الجنسية:.اليمظ،.عام.الحفظ:.1438هـ.82شبير،.بمسجد.آل.زيظ.

آمنة.بنئ.فتحي.أحمد.عداوي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1438هـ،.ومعلمتها:.آمنة.83
آمنة.بنئ.يحيى.عجيم.عداوي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1438هـ،.مكان.الحفظ:.84محمد.سويد،.بدار.خديجة.بنئ.خويلد..

مقرأة.هو.غيث.صلبك.(عظ.بعد).

تقية.بنئ.أحمد.علي.أبو.الفدائض..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1438هـ،.ومعلمتها:.85
خديجة.بنئ.علي.عيسى.جعفري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1438هـ،.ومعلمتها:.86آمنة.سويد.وآمنة.عبد.القادر،.بدار.خديجة.بنئ.خويلد.

حليمة.عطية،.بدار.الفتاه.بخبيا..

سعد.بظ.عيسى.محمد.عدابي..الجنسية:.اليمظ،.عام.الحفظ:.1438هـ،.ومعلمه:.عبد.ا�.87
عبد.الرحمظ.بظ.إبراهيم.إسماعيض.أبو.شرف..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1438هـ،.88أحمد.خميسي،.بجامع.الجوف.

ومعلمه:.زيلعي.ابراهيم،.بمسجد.الطامي.

عبد.الكريم.بظ.أمجد.محمد.المزجاجي..الجنسية:.اليمظ،.عام.الحفظ:.1438هـ،.ومعلمه:.89
عبده.بظ.محمد.أحمد.دلواح..الجنسية:.اليمظ،.عام.الحفظ:.1438هـ،.ومعلمه:.أبكر.90حسظ.شوعي.أبو.علة،.بجامع.عبمان.بظ.عفان.

محمد،.بجامع.أحمد.بظ.حنبض.

عق�.بنئ.محمد.يحيى.شاجري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1438هـ،.ومعلمتها:.91
علي.بظ.أحمد.حاج..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1438هـ،.ومعلمه:.محمد.عابد،.92اعتدال.عبدا�.أبو.زوعة،.بدار.ذات.النطاصيظ.

بالمسجد.الشمالي.بحلة.اقحوس.

عمر.بظ.محمد.بقل.بظ.عبد.الرحمظ..الجنسية:.باكستان،.عام.الحفظ:.1438هـ،.ومعلمه:.93
ليلى.بنئ.إبراهيم.هاشم.خخير..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1438هـ،.ومعلماتها:.94أحمد.مكرتع،.بمسجد.أبو.بكر.الخديق.

فواكه.العابد.وعوالي.عبد.ا�.البر،.بدار.الفتاة.

مأمون.بظ.محمد.البدر.محمد.ذاهر.خواجي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1438هـ،.95
ظاله.بنئ.حسظ.علي.أبو.زوعة..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1438هـ،.ومعلمتها:.96ومعلمه:.زيلعي.إبراهيم.علي.حسظ،.بجامع.الباحر.

اعتدال.عبد.ا�.أبو.زوعة،.بدار.ذات.النطاصيظ.

ظعيم.بظ.يحيى.حسيظ.زغبي..الجنسية:.اليمظ،.عام.الحفظ:.1438هـ،.ومعلمه:.عبد.ا�.97
تميم.بظ.صاسم.بظ.أحمد.حمراظي.خواجي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1437هـ،.98علي.مكرتع،.بمسجد.الخم.

ومعلموه:.صاسم.حمراظي.ومحمد.الماوري.وسامي.الشاهد،.بجامع.جخيرة..
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رحاب.بنئ.أسعد.خلش.خدر..الجنسية:.مخرية،.عام.الحفظ:.1437هـ،.ومعلمتها:.زهرة.100حظية.بنئ.علي.عبد.ا�.أبو.حبيبه..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1437هـ.99
معروف،.بدار.الفتاة.

عبد.الرحمظ.بظ.أحمد.علي.حكمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1437هـ،.ومعلمه:.101
عبد.العزيز.بظ.أحمد.محمد.كعض..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1437هـ،.ومعلموه:.عبد.102عبد.ا�.مكرتع.

ا�.الشهالي.وعلي.محسظ.ذميحي.ويحيى.الحسظ.ذميحي،.بجامع.تيهان.

عبد.الودود.بظ.خقف.محمد.خواجي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1437هـ،.ومعلمه:.103
عخام.بظ.محمد.ضيش.ا�.افحوس..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1437هـ،.ومعلمه:.104زيلعي.حسظ،.بجامع.الباحر.

فدض.منبه.جربان،.بجامع.حلة.افحوس.

محسظ.بظ.مخعود.يحيى.حقوي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1437هـ،.ومعلمه:.106علي.بظ.موسى.يحيى.عداوي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1437هـ.105
محسظ.علي.جعفري،.بجامع.الحقاوية.

البدر.بظ.إبراهيم.حسظ.حلوي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1436هـ،.ومعلمه:.محمد.107
آمنة.بنئ.محمد.موسى.سويد..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1436هـ،.ومعلمتها:.108علي.مهدي،.بمسجد.الشيخ.غالإ.ظمازي.

اظتخار.صطبي،.بمقرأة.عظ.بعد..

حمزه.بظ.عبد�.هادي.المش..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1436هـ،.ومعلمه:.علي.109
شامية.بنئ.موسى.عبده.صطبي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1436هـ،.ومعلمتها:.آمنة.110عبد�.المش،.بمسجد.افشول.

سويد،.بدار.خديجة.بنئ.خويلد.

حميد.بظ.محمد.شوعي.غرير..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1436هـ،.ومعلمه:.محيي.111
حنان.بنئ.إبراهيم.إسماعيض.حمخوص..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1436هـ،.112الديظ.البكري،.بجامع.الفياض.

ومعلماتها:.زينإ.عمادي.وذيبه.مقدام.وصالحه.حسيظ،.بدار.الزهراء.بأبي.القعائد.

خولة.بنئ.صاسم.أحمد.خواجي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1436هـ،.ومعلمتها:.113
صفوان.بظ.كمال.مفرح.صريحي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1436هـ،.ومعلمه:.114زينإ.أبو.بكر،.بدار.اقرتقاء.

حسظ.شوعي.أبو.علة،.بمسجد.عبمان.بظ.عفان.بخلهبة.

عبد.الرحمظ.بظ.أحمد.مخطفى.عبد.العزيز..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1436هـ،.115
116ومعلمه:.محرم.علي.سلطان،.بالراجحي.بخبيا.

عبـــد.العزيـــز.بـــظ.حســـظ.محمـــد.مخيـــط..الجنســـية:.اليمـــظ،.عـــام.الحفـــظ:.1436هــــ،.

ـــة،. ـــي.منام ـــك.بح ـــد.دي ـــلطان،.بمســـجد.أحم ـــرم.س ـــق.و.مح ـــوه:.هاشـــم.صدي ومعلم
ـــي:.حفـــص.وشـــعبة.عـــظ.عاصـــم.. بروايت

عبد.المجيد.بظ.عراج.عبد.ا�.الحيد،.الجنسية.يمني،.عام.الحفظ:.1436هـ..118عبد.ا�.بظ.الحسيظ.إسماعيض.الحازمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1436هـ.117

عبير.بنئ.هادي.إبراهيم.زباظي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1436هـ،.ومعلمتها:.119
علي.بظ.علي.صشير.عقيدي..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1436هـ،.بجامع.مشلحة.120هاجر.مسدف.النعمي،.بدار.خديجة.بنئ.خويلد.

علي.بظ.محمد.محمد.المش..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1436هـ،.ومعلمه:.محمد.علي.121
علي.بظ.يحيى.حسيظ.زغبي..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1436هـ،.ومعلمه:.عبد.ا�.122مهدي،.بمسجد.الشيخ.غالإ.ظمازي.

مكرتع،.بمسجد.الخم.بالملحاء.

فهد.بظ.حسظ.محمد.معافا..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1436هـ،.ومعلمه:.محي.123
فاذمة.بنئ.عكام.علي.أحمد..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1436هـ،.ومعلمتها:.فاذمة.124الديظ،.بمسجد.الشيخ.العباس.بجامع.الفياض.

حسظ.أيوب،.بدار.خديجة.بنئ.خويلد.بأبو.السلع..

محمد.بظ.أحمد.إبراهيم.حزيمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1436هـ،.ومعلمه:.125
مريم.بنئ.محسظ.حسظ.شويش..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1436،.ومعلمتها:.126محمود،.بجامع.الفياض.

زينإ.عمادي،.بدار.الزهراء.بأبي.القعايد.

معاذ.بظ.حسيظ.إبراهيم.شافعي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1436هـ،.ومعلمه:.127
وليد.بظ.ظعمان.محمد.يحيى.مشيخي..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1436هـ،.ومعلمه:.128محمد.شافعي،.بالجدييظ.

محيي.الديظ.بظ.أحمد.البكري،.بجامع.الفياض.

إبراهيم.بظ.يوسش.علي.هميس..الجنسية:.اليمظ،.عام.الحفظ:.1435هـ،.ومعلمه:.رضوان.129
جمعة.بنئ.حسيظ.علي.حسظ..الجنسية:.اليمظ،.عام.الحفظ:.1435هـ،.ومعلماتها:.زينإ.130صبيح،.بجامع.حلة.افحوس..

عمادي.ومريم.شويش.وعايشه.بكران،.بدار.الزهراء.بابي.القعائد..
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حنان.بنئ.حسظ.محمد.اَد..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1435هـ،.ومعلمتها:.حليمة.131
رجإ.بظ.محمد.السيد.محمد..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1435هـ،.ومعلمه:.محي.132حسيظ.أبو.حيه،.بدار.خولة.بنئ.افزور.

الديظ.البكري،.بجامع.الفياض.

زياد.بظ.عبمان.محمد..عام.الحفظ:.1435هـ.134محمد.بظ.حسظ.علي.هروبي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1435هـ..133

عبد.ا�.بظ.عكيش.محمد.هثيلي..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1435هـ،.ومعلمه:.محيي.135
عبد.ا�.بظ.الخليض.إسماعيض.الحازمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1435هـ،.ومعلمه:.136الديظ،.بجامع.الراجحي.بخبيا.

محي.الديظ.بكري..

عبد.الرحمظ.بظ.أحمد.يحيى.حقوي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1435هـ..138عبد.الخالق.بظ.عبد.ا�.محمود.البسيوظي،.عام.الحفظ:.1435هـ.137

عيسى.بظ.أحمد.محمد.جعفري..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1435هـ،.ومعلمه:.محسظ.139
صنعة.بنئ.عيسى.إبراهيم.مقدام..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1435هـ،.ومعلماتها:.140علي.جعفري،.بالمسجد.القديم.بالحقاوية،.برواية:.حفص.وشعبة.عظ.عاصم.والكوفي..

منى.عدابي.وعائشة.بكران،.بدار.التحفيظ.

رعنا.بنئ.محمد.حمد.حريخي..الجنسية:.معامله،.عام.الحفظ:.1435،.ومعلمتها:.حليمة.141
هشام.بظ.محمد.عبده.عباس..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1435هـ،.ومعلمه:.محي.142حسيظ.أبو.حية،.بدار.خولة.بنئ.افزور.

الديظ.البكري،.بجامع.الفياض.

أحمد.بظ.عبد.ا�.أحمد.ذويض..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1434هـ،.ومعلمه:.علي.143
أحمد.بظ.عبده.أحمد.حسظ،.عام.الحفظ:.1434هـ..144صديق.الخبياظي،.بجامع.العروج..

أحمد.بظ.عمر.شوعي.فرج..الجنسية:.اليمظ،.عام.الحفظ:1434هـ،.ومعلمه:.علي.صديق.145
.1434هـ،.ومعلمه:.أحمد.146الخبياظي،.بجامع.المروج. أحمد.بظ.محمد.إبراهيم.واصض..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:ـ.

حسيظ.ساري،.بمسجد.الريان.

أحمد.بظ.مخطفى.محمد.حامد،.عام.الحفظ:.1434هـ..148عبد.الرحمظ.بظ.غاوي.صنش،.عام.الحفظ:.1434هـ..147

بندر.بظ.إبراهيم.يحيى.العقيلي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1434هـ.150خالد.بظ.عبده.حسيظ.زظقوذي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1434هـ..149

خالد.بظ.منبه.يحيى.جربان..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1434هـ،.ومعلمه:.محمد.151
أسماء.بنئ.يحيى.محمد.حمراظي.خواجي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1434هـ،.152عابد،.بالمسجد.الشمالي.بحلة.افحوس.

ومعلمتها:.زينإ.أبو.بكر.داود،.بدار.اقرتقاء.بجخيرة.

خديجة.بنئ.محمد.هادي.دريدح..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1434هـ،.ومعلمتها:.153
خميسة.بنئ.حسيظ.فتحي.دومري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1434هـ،.ومعلمتها:.154سعاد.محمد.مشاري،.بدار.صبيا.

فاذمة.عكام،.بدار.خديجة.بنئ.خويلد.بابي.السلع.

رشيد.بظ.يحيى.أحمد.زغبي..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1434هـ،.ومعلمه:.محيي.الديظ.155
صفية.بنئ.عيسى.محمد.أبو.حية..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1434هـ،.ومعلمتها:.156البكري،.بجامع.الفياض.

حليمة.حسيظ.أبو.حية،.بدار.خولة.بنئ.افزور.

أحمد.بظ.محي.الديظ.أحمد.محمد..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1434هـ،.ومعلمه:.157
عبد.العزيز.بظ.محمد.أحمد.عميش..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1434هـ،.ومعلمه:.158محي.الديظ.أحمد.البكري،.بمسجد.الشيخ.العباس.

محمد.علي.مهدي،.بمسجد.الشيخ.غالإ.ظمازي.

عزية.بنئ.محمد.صشير.هبض..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1434هـ،.ومعلمتها:.عبير.159
فآاد.بظ.أحمد.أبو.لشيث.مآذن..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1434هـ،.ومعلمه:.علي.160فاسخ،.بدار.الفتاه.بخبيا.

صديق.الخبياظي،.بجامع.العروج..

صاسم.بظ.جبران.صاسم.سويدي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1434هـ،.ومعلمه:.زيلعي.161
محمد.بظ.عبده.أحمد.حسظ..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1434هـ،.ومعلمه:.حمد.162إبراهيم.علي،.بمسجد.الطامي.بالباحر.

عماري،.بمسجد.أسامه.بظ.زيد.

ظواف.بظ.محمد.يحيى.أبو.هاشم..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1434هـ،.ومعلمه:.علي.163
إبراهيم.بظ.محمد.أحمد.صدعان..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1433هـ،.ومعلمه:.164صديق.الخبياظي،.بجامع.العروج.

زيلعي.إبراهيم.علي،.بالحارة.الشمالية..
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سالمة.بنئ.علي.أحمد.بخيلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1433هـ.166علي.بظ.محمد.حسظ.جعفري..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1433هـ.165

عائشة.بنئ.عيسى.محمد.أبو.حيه..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1433هـ،.ومعلمتها:.167
عبد.الرحمظ.بظ.حيدر.أحمد.الحازمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1433هـ،.ومعلمه:.168حليمة.حسيظ.أبو.حيه،.بدار.خولة.بنئ.افزور..

علي.حمود.أبو.زيد،.بمسجد.القاضي..

عبد.العزيز.بظ.عبده.صشير.حفيظ..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1433هـ،.ومعلمه:.محيي.169
عبد.ا�.بظ.صالح.محمد.جبران..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1433هـ،.ومعلمه:.صاسم.170الديظ.البكري،.بمسجد.الشيخ.العباس.

بظ.أحمد.حمراظي،.بجامع.جخيرة..

علي.بظ.أحمد.إبراهيم.حزيمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1433هـ،.ومعلموه:.171
  حمود.بظ.محمد.إبراهيم.واصض..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1433هـ،.ومعلمه:.محمد.172محمد.الماوري.و.محي.الديظ.البكري،.بجامع.الفياض.

إبراهيم.واصض،.بمسجد.الريان.

محمد.بظ.فآاد.باصهي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1433هـ،.ومعلمه:.هاشم.أحمد.173
هيبم.بظ.حسيظ.غالإ.ظمازي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1433هـ،.ومعلمه:.محمد.174صديق،.بالمسجد.الشمالي.

علي.مهدي،.بمسجد.الشيخ.غالإ.

أيمظ.بظ.الخليض.إسماعيض.الحازمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:1432هـ،.ومعلمه:.176أحمد.بظ.السيد.علي.حسظ،.عام.الحفظ:.1432هـ..175
محي.الديظ.البكري،.بمسجد.الشيخ.العباس..

آمنة.بنئ.محمد.أحمد.زائري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1432هـ،.ومعلمتها:.زينإ.177
حسيظ.بظ.محسظ.أحمد.الحير..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1432هـجرية،.ومعلمه:.عبد.178مرعي،.بدار.فاذمة.الزهراء.بالعواضية.

ا�.محمد.الجزار،.بجامع.الراجحي.

حمزة.بظ.علي.أحمد.راجحي..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1432هـ،.ومعلمه:.يحيى.صايد،.179
سلمان.بظ.أحمد.بظ.هادي.جعفري..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1432هـ،.ومعلمه:.180بجامع.جعفر.بظ.أبي.ذالإ.

علي.بظ.أحمد.هادي.جعفري،.بجامع.الهدوي.الجنوبي.

سيش.بظ.أحمد.حسيظ.عميش..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1432هـ،.ومعلمه:.حسيظ.181
شقراء.بنئ.أحمد.محمد.عيسى.أبو.حية..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1432هـ،.بدار.182أحمد.أبو.زوعة،.بجامع.فرشة.الملحاء.

خولة.بنئ.افزور.

عبد.اإلله.بظ.يحيى.شوعي.أبو.علة..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1432هـ،.ومعلمه:.183
عبد.الجبار.بظ.علي.عبد.الجبار.جلي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1432هـ،.ومعلمه:.184محمد.العماري،.بمسجد.أسامة.بظ.زيد.بالقحلة.

خالد.عبده.سويدي،.بمسجد.عمر.بظ.الخطاب.

عبد.الرحيم.صايد.بظ.محمد.صبيح..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1432هـ،.ومعلمه:.أحمد.185
عبد.القادر.بظ.علي.صالح.حقوي..الجنسية:.أرتري،.عام.الحفظ:.1432هـ،.ومعلمه:.محمد.186الشنقيطي،.بجامع.الراجحي.بخبيا.

عبمان،.بجامع.الراجحي.بخبيا.

علي.بظ.أحمد.بظ.علي.أبو.الفدائض..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1432هـ،.ومعلمه:.187
فاذمة.بنئ.موسى.محمد.ذماح..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1432هـ،.ومعلمتها:.188عدظان.بظ.ظاصر.خواجي،.بجامع.العدايا..

أكبر.مظ.معلم،.بدور.تحفيظ.القرآن.الكريم.

ليلى.بنئ.معيد.محمد.شاجري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1432هـ،.ومعلمتها:.189
محسظ.بظ.يحيى.محسظ.حقوي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1432هـ،.ومعلمه:.ظاجي.190هاجر.النعمي،.بدار.ذات.النطاصيظ.

حسظ.أيوب،.بمسجد.الحقاوية.

أحمد.191 ومعلمه:. الحفظ:.1432هـ،. عام. يمني،. الجنسية:. عماري.. يحيى.صشير. محمد.
محمد.بظ.علي.محمد.عبمان.عباس..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1432هـ،.ومعلمه:.192الوصابي،.بجامع.السقم.

محي.الديظ.البكري،.بروايتي:.حفص.وشعبة.عظ.عاصم..

مسعود.بظ.مفرح.يحيى.صهلولي..الجنسية:.السعودية،.عام.الحفظ:.1432هـ،.ومعلمه:.193
ظاصر.بظ.محمد.هادي.أبو.هادي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1432هـ،.ومعلمه:.194مراد،.بجامع.البلد.بخبيا.

محمد.يحيى.العماري،.بمسجد.اسامة.بظ.زيد.

وليد.بظ.موسى.محمد.جبران..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1432هـ،.ومعلمه:.سامي.195
الخميسي.بظ.سالم.يوسش.مجهخي..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1431هـ.196الشاهد،.بجامع.جخيرة.

إدريس.بظ.زيركا.شيكوري،.عام.الحفظ:.1431هـ..198أحمد.بظ.عبد.ا�.محمود.بابئ،.عام.الحفظ:.1431هـ.197
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إبراهيم.بظ.أحمد.يحيى.حقوي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1431هـ،.ومعلمه:.199
باسم.بظ.حيدر.موسى.الحازمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1431هـ،.ومعلمه:.علي.200محسظ.علي.جعفري،.بجامع.الحقاوية.صديمًا..

أبو.زيد،.بمسجد.عبد.ا�.بظ.موسى.الحازمي..

باسمه.بنئ.محمد.حسظ.صطيش..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1431هـ،.ومعلمتها:.201
حمزة.بظ.العباس.أحمد.عبد.الفتاح.الحازمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1431هـ،.202فاذمة.محمد.خليفي.أحمدي،.بدار.التقوى.بخبيا.

ومعلمه:.محيي.الديظ.البكري،.بجامع.الشيخ.العباس.الحازمي.

خالد.بظ.محمد.هادي.أبو.هادي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1431هـ،.ومعلمه:.203
عبد.الرحمظ.بظ.محمد.أحمد.الحازمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1431هـ،.ومعلمه:.204فيخض.أبو.صيده،.بمسجد.أسامه.بظ.زيد.

محي.الديظ.البكري،.بمسجد.الشيخ.العباس.الحازمي.

علي.بظ.محمد.أحمد.زظقوذي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1431هـ،.ومعلمه:.محيي.205
فيخض.بظ.محمد.محمد.عباس..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1431هـ،.ومعلمه:.محمد.206الديظ.البكري.

حسظ.شراحي،.بجامع.المعترض.

يحيى.بظ.علي.أبكر.شيبه..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1431هـ..208محمد.بظ.إبراهيم.علي.بحاري..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1431هـ.207

يوظس.بظ.حيدر.عبده.النعمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1431هـ،.ومعلمه:.محمد.209
أمض.بنئ.علي.محمد.بخيئ..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1430هـ،.ومعلمتها:.زهراء.210العماري،.بمسجد.أسامة.بظ.زيد.

معروف،.بدار.ام.كلبوم.بخبيا.

خالد.بظ.عبد.العزيز.صائد.حسظ..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1430هـ،.ومعلمه:.رضوان.211
ذيبة.بنئ.يحيى.حسيظ.مقدام..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1430هـ،.ومعلمتها:.212صبيح،.بمسجد.النور.

مريم.حسظ،.بدار.الزهراء.بأبي.القعائد.

مريم.بنئ.أحمد.السيد.شحاتة،.عام.الحفظ:.1430هـ..214عادل.بظ.علي.يحيى.محمد.مطري..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1430هـ.213

عبد.الرحمظ.بظ.أحمد.جابر.عطيش..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1430هـ،.ومعلمه:.215
الحفظ:.1430هـ،.216علي.صديق.الخبياظي،.بجامع.العروج. عام. الجنسية:.سعودي،. الحازمي.. أحمد. العباس.بظ. بظ. ا�. عبد.

ومعلمه:.محيي.الديظ.البكري،.بمسجد.العباس.الحازمي.

الحازمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.217 الفتاح. العباس.بظ.عبده.عبد. عبد.ا�.بظ.
عبمان.بظ.علي.محمد.جلحوف..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1430هـ،.ومعلمه:.محمد.1430218هـ،.ومعلمه:.محي.الديظ.البكري،.بمسجد.الشيخ.العباس.الحازمي.

سالم.الوصابي،.بجامع.صلهبة.

فاذمة.بنئ.مرزوق.عباس.ذيإ..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.عام.1430هـ،.ومعلماتها:.219
عبد.اإلله.بظ.عبده.صشير.حفيظ..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1430هـ،.ومعلمه:.محي.220سميرة.بنيان.و.عبير.فاسخ،.بدار.أم.كلبوم.

الديظ.البكري،.بجامع.الفياض،.

يحيى.بظ.الحسظ.أحمديني.ذميحي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1430هـ،.ومعلمه:.221
الحسظ.بظ.علي.أحمد.عثيبي..الجنسية:.اليمظ،.عام.الحفظ:.1429هـ.222محمد.الحرباوي،.بجامع.الراجحي.بالرياض،.برواية:.عاصم.براوييه.و.صالون.عظ.ظافع.

حفظي.بظ.محمد.يحيى.غروي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1429هـ،.ومعلمه:.محرم.223
عبد.الرحمظ.بظ.محمد.صالح.الثروي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1429هـ،.ومعلمه:.224سلطان،.بجامع.الراجحي.بخبيا.

حسظ.بقمي،.بجامع.حلة.افحوس.

الحفظ:.225 عام. سوداظي،. الجنسية:. الجبار.. عبد. كريم. جاد. المنان. عطا. بظ. ظخرالديظ.
آدم.بظ.عبد.الرحمظ.محمد..الجنسية:.أبيوبي،.عام.الحفظ:.1428هـ،.بجامع.المطعظ.1429226هـ،.ومعلمه:.أحمد.جعيدي.و.محمد.زيظ.صهلولي.وعمر.سليم،.بمسجد.الراجحي..

حسظ.بظ.أحمد.هادي.جعفري..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1428هـ،.ومعلمه:.ظاصر.227
خلدون.بظ.يحيى.زيظ.شافعي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1428هـ،.ومعلمه:.محمد.228أحمد.جعفري،.بجامع.الهدوي.الجنوبي،.بروية.حفص.عظ.عاصم.و.ورش.عظ.ظافع..

إبراهيم.شافعي،.بجامع.الجدييظ..

عبد.ا�.بظ.محمد.أحمد.يحيى..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1428هـ.230رحاب.بنئ.مخعود.موسى.افمير..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1428هـ.229

عيسى.بظ.محمد.بظ.عيسى.جعفري..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1428هـ،.ومعلمه:.231
محرم.بظ.علي.محمد.سلطان..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1428هـ،.ومعلمه:.محمد.232محمد.بظ.عيسى.جعفري،.بجامع.عواظه.

رمدان.ومحمد.الوجيه،.بمسجد.الجيقظي.

 ( 145 )



بیانات الحافظمبیانات الحافظم

محمد.بظ.حسيظ.معبر.الثروي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1428هـ،.بمسجد.الشيخ.233
محمد.بظ.حمد.حسظ.الحاربي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1428هـ،.ومعلمه:.محي.234العباس.الحازمي..

الديظ.البكري،.بمسجد.العباس.الحازمي.

إبراهيم.بظ.يحيى.مشني.سويدي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1427هـ..236وداد.بنئ.محمد.أميظ..الجنسية:.سورية،.عام.الحفظ:.1428هـ،.بدار.التوحيد.بخبيا..235

أحمد.بظ.حمادة.عبد.الرؤوف.الوكيض..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1427هـ،.بجامع.237
سامي.بظ.إبراهيم.علي.حسظ..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1427هـ،.ومعلمه:.زيلعي.238العمائر.بخبيا..

إبراهيم.علي،.بجامع.الروظة.

239
عبد.اإلله.بظ.حسظ.المنيعي..الجنسية:.فلسطيني،.عام.الحفظ:.1427هـ،.ومعلمه:.هاشم.
رديني.ومحمد.الوصابي.ومحي.الديظ.البكري،.بجامع.الراجحي.بخبيا،.بروايتي.حفص.

والكوفي.
عبد.الرحمظ.بظ.ظاجي.حسظ.أيوب..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1427هـ،.ومعلمه:.240

هاشم.صديق،.بمسجد.الجزارة.

عبد.ا�.بظ.أحمد.محمد.حجرة..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1427هـ،.ومعلمه:.محمد.241
علي.بظ.يحيى.أحمد.صايد..الجنسية:.يمني،.المآهض:.أمي،.عام.الحفظ:.عام.1427هـ،.242علي.رسم،.بجامع.الخالدية.

ومعلمه:.هاشم.صديق،.بالجامع.الكبير.ومسجد.ظاصر.ريحان.

موسى.بظ.يحيى.محمد.الثروي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1427هـ،.بجامع.الكدمي.244عيسى.بظ.حسيظ.بظ.خلوي.موكلي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1427هـ..243

محمد.بظ.ظاجي.حسظ.صبيح..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1427هـ،.ومعلمه:.رضوان.245
عيسى.بظ.دبا.علي.صطبي..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1427هـ،.ومعلمه:.أحمد.عبمان.246صبيح،.بجامع.حلة.افحوس..

حسظ.السيد،.بجامع.وتيشة.

العباس.بظ.علي.يحيى.معافا..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1426هـ،.ومعلمه:.محي.247
أحمد.بظ.حسيظ.علي.صنعاظي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1426هـ،.ومعلمه:.هاشم.248الديظ.أحمد.البكري،.بمسجد.الشيخ.العباس.

بظ.أحمد.صديق،.بالمسجد.الشمالي.بخبيا.

هدى.بظ.هاشم.محمد.رديني..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1426هـ.250أحمد.بظ.محمد.حسيظ.مسروحي..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1426هـ.249

عبد.المجيد.بظ.أحمد.علي.أبو.الفدائض..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1426هـ،.251
عبمان.بظ.حربيظ.على.بتري..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1426هـ،.ومعلمه:.محمد.252ومعلمه:.يحيى.عبده.علي.أبو.الفدائض،.بجامع.العدايا.اقول.

إبراهيم.عبد.ا�.شافعي،.بجامع.الجدييظ.

علي.بظ.أحمد.علي.حكمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1426هـ،.ومعلمه:.حسيظ.253
فهد.بظ.إبراهيم.هادي.شافعي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1426هـ،.ومعلمه:.محمد.254أحمد.أبو.زوعة،.بجامع.الفرشة.

إبراهيم.شافعي،.بجامع.الجدييظ.

فيخض.بظ.عبده.محمد.عباس..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1426هـ،.ومعلمه:.محيي.255
محسظ.بظ.عبد.ا�.حسيظ.رياظي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1426هـ،.بالجامع.256الديظ.البكري،.بمسجد.الفياض.

الكبير.بخبيا.

محمد.بظ.عبده.بظ.أحمد.غروي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1426هـ،.ومعلمه:.257
محمد.بظ.حسظ.محمد.معافا..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1426هـ،.ومعلمه:.محي.258محمد.عائض.غروي.وعلي.أحمد.غروي،.بجامع.الشراء.

الديظ.البكري،.بمسجد.الشيخ.العباس.

محمد.بظ.علي.عبد.ا�.عقيلي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1426هـ،.ومعلموه:.محي.259
محمد.بظ.علي.كداف.عجور..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1426هـ،.ومعلمه:.حسظ.أبو.260الديظ.البكري.وظاصر.جعفري،.بالجامع.الكبير.بخبيا..

عله.و.عباس.مسروحي،.بالجامع.الكبير.

محمد.بظ.محمد.إبراهيم.صحض..الجنسية:.اليمظ،.عام.الحفظ:.1426هـ،.ومعلمه:.زيلعي.262محمد.بظ.عمر.محمد.حمزة..الجنسية:.سوداظي،.عام.الحفظ:.1426هـ،.بجامع.صبيا.261
إبراهيم.علي،.بمسجد.الباحر.الحارة.الشمالية.

ـــي،.عـــام.الحفـــظ:.1426هــــ،.263 ـــادي..الجنســـية:.يمن ـــي.عايـــش.الزي ـــدر.عل ـــظ.ب ذـــارق.ب
ـــا. ـــر.بخبي ـــع.الكبي يحيى.بظ.إبراهيم.حسيظ.شافعي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1426هـ،.ومعلمه:.264بالجام

محمد.إبراهيم.شافعي،.بالجدييظ.
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البدر.بظ.محمد.حيدر.الحازمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1425هـ،.ومعلمه:.محي.265
إبراهيم.بظ.عبده.حسيظ.آل.زظقوذي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1425هـ،.ومعلمه:.266الديظ.البكري.و.علي.أبو.زيد.و.حسيظ.أبو.حسام،.بمسجد.الخواجية.بالظبية.

محي.الديظ.البكري،.بمسجد.الشيخ.العباس.

أحمد.بظ.إبراهيم.علي.زظقوذي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1425هـ،.ومعلمه:.محي.267
أحمد.بظ.إبراهيم.علي.عبد.ا�..الجنسية:.سوداظي،.عام.الحفظ:.1425هـ،.بالجامع.الكبير.268الديظ.البكري،.بمسجد.الشيخ.العباس.

بخبيا.

حازم.بظ.العباس.أحمد.عبد.الفتاح.الحازمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1425هـ،.269
حسظ.بظ.محمد.حسظ.جعفري..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1425هـ،.ومعلمه:.ظاصر.270ومعلمه:.محيي.الديظ.البكري،.بمسجد.الشيخ.العباس.

أحمد.هادي.جعفري،.بجامع.الهدوي.الجنوبي.

سلطان.بظ.الحجاب.أحمد.الحازمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1425هـ،.ومعلمه:.271
زاهد.بظ.أحمد.هادي.جعفري..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1425هـ،.ومعلمه:.ظاصر.272كمال.بظ.هادي.العربي،.بمسجد.الرفاعي.

أحمد.هادي.جعفري،.بجامع.الهدوي.الجنوبي.

عبد.ا�.بظ.علي.محمد.مكرتع..الجنسية:.اليمظ،.عام.الحفظ:.1425هـ،.ومعلمه:.حسيظ.273
عبد.ا�.بظ.عبده.يحيى.خواجي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1425هـ،.ومعلمه:.274أحمد.أبو.زوعة،.بجامع.الفرشة.

حسيظ.الشمثي،.الخواجية.الجنوبي.

عخـــام.بـــظ.عبـــد.ا�.حســـيظ.أبـــو.زوعـــة..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1425هــــ،.275
مجدي.بظ.علي.يحيى.معافا..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1425هـ،.ومعلمه:.محي.276بجامـــع.الملحـــاء..

الديظ.أحمد.البكري،.بمسجد.الشيخ.العباس.بالظبية

محمد.بظ.أحمد.حسظ.عباس..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1425هـ،.ومعلمه:.محيي.277
مكي.بظ.عبده.أحمد.تقي..الجنسية:.اليمظ،.عام.الحفظ:.1425هـ،.ومعلمه:.مسدف.278الديظ.البكري،.بمسجد.الشيخ.العباس.

النعمي،.و.حسيظ.أبو.زوعة،.بجامع.الملحاء.الجديدة،.وجامع.فرشة.الملحاء.

ظور.بنئ.يحيى.محمد.الريمي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1425هـ،.ومعلمتها:.فوزيه.279
وائض.بظ.شعبان.غباشي.حبيإ..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1425هـ،.بجامع.صبيا.280الريمي.

ياسميظ.بنئ.على.محمد.بخيئ..الجنسية:.اليمظ،.عام.الحفظ:.1424هـ،.ومعلمتها:.زهراء.281
حافـــظ.بـــظ.منقفـــي.محمـــد.غيـــاث..الجنســـية:.بنجقديـــش،.عـــام.الحفـــظ:.1424هــــ،.282سالم.معروف،.بدار.ام.كلبوم.

ـــة. بمســـجد.الخواجي

دبا.بظ.عبده.علي.جبلي..الجنسية:.اليمظ،.عام.الحفظ:.1424هـ،.ومعلمه:.علي.عبمان.284حسظ.بظ.عبده.سويدي.افسود..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1424هـ،.بجامع.الظبية.283
السيد،.بجامع.خباب.بظ.اقرت.

عاصم.بظ.حسظ.محمد.معافا..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1424هـ،.ومعلمه:.محيي.285
الحجاب.بظ.العباس.أحمد.عبد.الفتاح.الحازمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1424هـ،.286الديظ.البكري،.بمسجد.الشيخ.العباس.

ومعلمه:.محيي.الديظ.البكري،.بمسجد.الشيخ.العباس.الحازمي..

علي.بظ.أحمد.هادي.جعفري..الجنسية:.سعودي،.صراءات،.عام.الحفظ:.1424هـ،.ومعلمه:.287
علي.بظ.محمد.أحمد.عبد.الفتاح..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1424هـ،.ومعلمه:.محي.288ظاصر.أحمد.جعفري،.بجامع.الهدوي.الجنوبي..

الديظ.البكري،.بجامع.العباس.الحازمي.بالظبية.

فهد.بظ.علي.حمد.أبقوي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1424هـ،.ومعلمه:.عباس.289
محمد.بظ.هاشم.بظ.أحمد.العلوي..الجنسية:.اليمظ،.عام.الحفظ:.1424هـ،.ومعلمه:.أحمد.290مسروحي،.بالجامع.الكبير.

الواعظي،.بالجامع.الكبير.بخبيا.

محمد.بظ.حسظ.حسظ.عباس..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1424هـ،.ومعلمه:.محي.291
محمود.بظ.صقح.محمد.بدر..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1424هـ،.بالجامع.الكبير.292الديظ.البكري،.بمسجد.الشيخ.العباس،.برويتي:.حفص.وشعبة.عظ.عاصم..

يحيى.بظ.عبده.يحيى.خواجي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1424هـ،.ومعلمه:.حسيظ.293
يحيى.بظ.عمر.محمد.أحمد..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1424هـ،.ومعلمه:.ماهر.علي.294أحمد.ظاصر،.بجامع.الخواجية.الجنوبي.بالظبية.

جبر،.بمسجد.الشيخ.غالإ.ظمازي.

أحمد.بظ.محمد.أحمد.عبد.الفتاح..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1423هـ،.ومعلمه:.295
أحمد.بظ.محمد.علي.الحازمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1423هـ،.ومعلمه:.حسيظ.296محي.الديظ.أحمد.البكري،.بجامع.الشيخ.العباس.

أحمد.زغلول،.بمسجد.العقالية..

جمعان.بظ.علي.صاسم.حملي..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1423هـ،.ومعلمه:.يحيى.297
حسظ.بظ.عمر.محمد.أحمد..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1423هـ،.ومعلمه:.ماهر.علي.298الفيفي،.بجامع.عمر.بظ.الخطاب.بالعيدابي.

جبر،.بمسجد.الشيخ.غالإ.ظمازي.

 ( 147 )



بیانات الحافظمبیانات الحافظم

خالد.بظ.عبده.سويدي.افسود..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1423هـ،.بجامع.الظبية.300حسظ.بظ.عيسى.علي.عيساوي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1423هـ،.بجامع.وتيشة.299

ظايش.بظ.علي.أحمد.زريعي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1423،.بجامع.الحقاوية..302حسظ.بظ.حمد.محمد.جرزوع..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1423هـ،.بجامع.الظبية.301

عبد.الرحمظ.بظ.عبده.يحيى.خواجي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1423هـ،.ومعلمه:.303
عبد.الوهاب.بظ.عبده.محمد.عقيلي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1423هـ.304حسيظ.ظاصر،.بمسجد.الخواجية.بالظبية.

فارس.بظ.الحسظ.عبده.عبد.الفتاح..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1423هـ،.ومعلمه:.305
محمود.بظ.صالح.صالح.عبد.ا�..الجنسية:.سوداظي،.عام.الحفظ:.1423هـ،.بجامع.بلشازي.306محي.الديظ.البكري،.بمسجد.الشيخ.العباس.

مهدي.بظ.عبده.على.جبلي..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1423هـ،.ومعلمه:.علي.عبمان.307
عبد.ا�.بظ.محمد.عبد.ا�.الحازمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1423هـ،.ومعلمه:.308السيد،.بجامع.وتيشة.

حسيظ.ظاصر،.بجامع.الخواجية.

ياسر.بظ.علي.حسيظ.الحازمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1423هـ،.ومعلمه:.محي.309
أحمد.بظ.شوعي.عيسى.خلوفة..الجنسية:.اليمظ،.عام.الحفظ:.1422هـ،.ومعلمه:.علي.310الديظ.البكري،.و.حسيظ.ظاصر،.بجامع.الخواجية.الجنوبي.ومسجد.الشيخ.العباس.

محسظ.صاضي،.بجامع.وتيشة.

جبران.بظ.عمر.محمد.المش..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1422هـ،.ومعلمه:.إبراهيم.311
الحفظ:.1422هـ،.ومعلمه:.312بظ.غالإ.ظمازي،.بمسجد.الشيخ.غالإ.ظمازي. الجنسية:.سعودي،.عام. حسيظ.بظ.عبده.موسى.خيري..

إبراهيم.مشاري،.بجامع.صوز.الجعافرة.

مريـــم.بنـــئ.علـــي.أحمـــد.راجحـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1422هــــ،.314ماجد.بظ.عبد.ا�.علي.سند..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1422هـ..313
ومعلمتهـــا:.اســـماء.الدرســـي.

يحيى.بظ.موسى.محمد.مشني..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1422هـ،.ومعلمه:.315
حسظ.بظ.إبراهيم.علي.علي..الجنسية:.اليمظ،.عام.الحفظ:.1421هـ،.ومعلمه:.زيلعي.316إبراهيم.علي.مشاري،.بجامع.القوز.

إبراهيم.علي.حسظ،.بجامع.الروظة.

خليض.بظ.إبراهيم.هادي.عبمان..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1421هـ،.ومعلمه:.عباس.317
محمد.بظ.عبمان.حسظ.سيد..الجنسية:.سعود،.عام.الحفظ:.1421هـ،.بجامع.وتيشة..318مسروحي،.بالجامع.الكبير.بخبيا..

مخلح.بظ.إبراهيم.على.حسظ..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1421هـ،.ومعلمه:.يحيى.319
يوسش.بظ.محمد.علي.الحازمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1421هـ،.ومعلمه:.320محمد.بحاري،.بجامع.الروظة.

حسيظ.بظ.أحمد.الشمثي،.بمسجد.الخواجية.الجنوبي.

أحمد.بظ.عبمان.حسظ.سيد..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1420هـ،.ومعلمه:.علي.321
أحمد.بظ.زيظ.يحيى.صهلولي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1420هـ،.ومعلمه:.خيري.322محسظ.صاضي،.بجامع.وتيشة.

عبد.الرحمظ،.بمسجد:.حسظ.الكميئ.

توفيق.بظ.إبراهيم.حسيظ.الثروي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1420هـ،.ومعلمه:.323
صالحة.بنئ.محمد.أحمد.محمد..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1420هـ..324سامي.الشاهد،.بجامع.جخيرة..

هارون.بظ.أحمد.حسيظ.عميش..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1420هـ،.ومعلمه:.326عقء.بظ.السعيد.محمد.خليفة..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1420هـ..325
حسيظ.أبو.زوعة.بجامع.الملحاء..

أحمد.بظ.مسدف.مسدف.النعمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1419هـ،.ومعلمه:.327
زيلعي.بظ.إبراهيم.علي.حسظ..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1419هـ،.ومعلمه:.يحيى.328حسيظ.أبو.زوعة،.بجامع.الفرشة.

محمد.بحاري،.بجامع.الروظة.

عخمئ.بظ.محمد.الطيإ.أحمد..الجنسية:.السودان،.عام.الحفظ:.1419هـ،.ومعلمه:.329
علي.بظ.حمود.حسظ.الحازمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1419هـ،.بجامع.الخواجي.330عباس.أحمد.زايد،.بالجامع.الكبير.بخبيا.

بالظبية.

ـــع.331 ـــظ:.1419هــــ،.بجام ـــام.الحف ـــي،.ع ـــد.أحمـــد.ســـراج..الجنســـية:.يمن ـــظ.محم ـــي.ب عل
محمد.بظ.عبده.علي.الوجيه..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1419هـ،.ومعلمه:.محمد.332الخواجـــي.بالظبيـــة.

اإلمام،.بجامع.النور.
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مريم.بنئ.إبراهيم.أحمد.عدابي..الجنسية:.اليمظ،.عام.الحفظ:.1419هـ،.ومعلمتها:.333
ظاصر.بظ.أحمد.هادي.جعفري..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1419هـ،.ومعلمه:.محمد.334سعاد.أحمد.الثروي،.بدار.الزهراء.بأبو.القعايد.

رمدان،.بمسجد.الجيقظي.بخبيا.

أحمد.بظ.شعبان.ظخر.بدر..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1417هـ،.بمسجد.الشيخ.335
أسامة.بظ.عباس.يحيى.عباس..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1417هـ،.ومعلمه:.محيي.336العباس.بالظبية..

الديظ.البكري،.بجامع.الشيخ.العباس.

تركي.بظ.محمد.أحمد.مقري..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1417هـ،.ومعلمه:.أشرف.337
حمود.بظ.محمد.علي.الحازمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1417هـ،.بمسجد.أبو.338محمد.علي،.بمسجد.الكميئ.

شيبه.بالظبية..

علي.بظ.محسظ.حسيظ.جعفري..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1417هـ،.ومعلمه:.ظاجي.339
محمد.بظ.محسظ.بظ.أحمد.غبيري..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1417هـ،.ومعلمه:.340حسظ.أيوب،.بجامع.الحقاوية.

محمد.رمدان.و.محمد.إبراهيم.شافعي،.بجامع.الجدييظ..

ـــظ:.1418هــــ،.341 ـــام.الحف ـــري،.ع ـــية:.مخ ـــويلم..الجنس ـــود.س ـــد.المقخ ـــظ.عب ـــد.ب أحم
أحمـــد.محمـــد.حامـــد.محمـــد..الجنســـية:.مخـــري،.عـــام.الحفـــظ:.1418،.بمســـجد.عمـــر.342بمســـجد.الجيقظـــي.بخبيـــا.

ـــا. بـــظ.الخطـــاب.بخبي

عخام.بظ.أحمد.عبد.ا�.رديني..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1418هـ،.ومعلمه:.344حمود.بظ.أحمد.محمد.هديسي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1418هـ.343
سامي.محمد.الشاهد،.بجامع.جخيرة.

علي.بظ.العباس.أحمد.عبد.الفتاح.الحازمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1418هـ،.345
عيسى.بظ.محسظ.حسيظ.حقوي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1418هـ،.ومعلمه:.346ومعلمه:.محي.الديظ.البكري،.بمسجد.الشيخ.العباس..

ظاجي.أيوب.وحمد.جعفري،.بجامع.الحقاوية.

محمد.بظ.عناش.فتيني.افهدل..الجنسية:.اليمظ،.عام.الحفظ:.1418هـ،.ومعلمه:.يوسش.347
خليض.بظ.محمد.خليض.ذاهري..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1416هـ،.ومعلمه:.أحمد.348الريمي،.بجامع.التقوى،.

أبو.الفدائض،.بجامع.العدايا.

ســـمير.بـــظ.أحمـــد.رجـــإ.الوليلـــي..الجنســـية:.مخـــري،.عـــام.الحفـــظ:.1416هـ،.بمســـجد.349
عبد.ا�.بظ.محمد.علي.زظقوذي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1416هـ،.ومعلمه:.محي.350الجيقظـــي.بخبيـــا..

الديظ.أحمد.محمد.البكري،.بمسجد.الشيخ.العباس.

علي.بظ.عبد.ا�.عمر.حسظ..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1416هـ،.ومعلمه:.أسامة.عبد.351
محمد.بظ.أحمد.محمد.هديسي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1416هـ،.ومعلمه:.352المنعم،.بمسجد.الشيخ.غالإ.

اسامه.عبد.المنعم،.بمسجد.الشيخ.غالإ.ظمازي.

محمد.بظ.شوعي.أحمد.زيظ..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1416هـ،.ومعلمه:.عبد.ا�.353
محمد.بظ.عابد.محمد.عابد..الجنسية:.اليمظ،.عام.الحفظ:.1416هـ،.ومعلمه:.عبد.ا�.354رسم،.بمسجد.عمر.بظ.الخطاب.

الوصابي،.بجامع.الحديدة.

ملهي.بظ.علي.إسماعيض.صيسي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1416هـ..ومعلمه:.355
إبراهيم.بظ.إسماعيض.إبراهيم.عداوي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1415هـ،.ومعلمه:.356أسامة.عبدالمنعم،.بمسجد.الشيخ.غالإ.ظمازي.

عدظان.خواجي،.بجامع.العدايا.

أبوذالإ.بظ.صاسم.أحمد.مشني..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1415هـ.358إسماعيض.بظ.الحسظ.عبد.الفتاح..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1415هـ..357

أحمد.بظ.شوعي.علي.مسعد..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1415هـ،.ومعلمه:.عبده.أبو.359
أحمد.بظ.علي.أحمد.صرخي،.عام.الحفظ:.1415هـ..360الشيث،.بمسجد.أبوذالإ.بكاري.

جابر.بظ.معائض.مفرح.هروبي..الجنسية:.سعودي..شريعة،.عام.الحفظ:.1415هـ،.بمسجد.361
شاكر.بظ.علي.محمد.بكاري..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1415هـ،.ومعلمه:.عبده.362المهزل.بهروب.

بلشيث،.بمسجد.البكاري.

عبد.اللطيش.بظ.عبده.بظ.علي.عبد.الفتاح..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1415هـ،.363
علي.بظ.إبراهيم.موسى.عقيلي..الجنسية:.السعودية،.عام.الحفظ:.1415هـ،.ومعلمه:.364ومعلمه:.محيي.الديظ.البكري،.بمسجد.الشيخ.العباس.بالظبية..

محي.الديظ.البكري،.بمسجد.الشيخ.العباس.

صاسم.بظ.حسظ.بظ.أحمد.حقوي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1415هـ،.ومعلمه:.365
محمد.بظ.أحمد.حسيظ.أبو.زوعة..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1415هـ.366ظاجي.حسظ.أيوب،.بجامع.صرية.الحقاوية..
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محمد.بظ.موسى.محمد.مشني..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1415هـ،.ومعلمه:.عابد.367
الحفظ:.1415هـ،.368مسروحي،.بالجامع.الشمالي. عام. اليمظ،. الجنسية:. عبدالوارث.مهيوب.. عبدالجليض. بظ. ياسيظ.

ومعلمه:.عبد.ا�.محمد.رسم،.بمسجد.ال.ياسيظ.صبيا.

يحيى.بظ.عبده.علي.أبو.الفدائض..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1415هـ،.ومعلمه:.369
يحيى.بظ.علي.حسظ.صائد..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1415هـ،.ومعلمه:.حسظ.أبو.370عدظان.خواجي،.بجامع.العدايا.افول.

علة،.بجامع.علي.سلطان.سابقا“.

علي.بظ.محمد.عياش.دبيع..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1414هـ،.ومعلمه:.محمد.371
محمد.بظ.إبراهيم.عبد.ا�.شافعي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1414هـ،.ومعلموه:.372رمدان.حبيإ،.بجامع.أبو.القعايد.

محمد.رمدان.حبيإ.ومحمد.السيد،.بجامع.الجدييظ..

محمد.بظ.افميظ.شعبان.ظخر..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1414هـ،.بمسجد.الشيخ.373
محمد.بظ.علي.عبده.حسني..الجنسية:.اليمظ،.عام.الحفظ:.1414هـ،.ومعلمه:.عبد.ا�.374العباس.بالظبية.

علي.مكرتع،.بمسجد.الخم.

بندر.بظ.محمد.عبده.عبد.الفتاح..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1413هـ،.ومعلمه:.375
جمال.بظ.المهدي.المهدي.حمزة..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1413هـ،.بجامع.صبيا.376محيي.الديظ.البكري،.بمسجد.الشيخ.العباس.بالظبية.

الكبير.

عابد.بظ.موسى.حسيظ.شافعي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1413هـ،.ومعلمه:.محمد.377
عيسى.بظ.منخور.ظاصر.أبو.زوعة..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1413هـ،.ومعلمه:.378رمدان.و.محمد.السيد.علي.إبراهيم،.بجامع.الجدييظ.

أحمد.صديق.عبد.الخالق،.بجامع.الفرشة.

ـــظ:.1413هــــ،.379 ـــام.الحف ـــري،.ع ـــية:.مخ ـــرة..الجنس ـــم.صـــقح.عمي ـــظ.إبراهي ـــد.ب محم
إبراهيم.بظ.أحمد.إبراهيم.شافعي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1412هـ،.ومعلمه:.380بجامـــع.صبيـــا.الكبيـــر..

محمد.السيد.و.محمد.رمدان،.بجامع.الجدييظ.

ـــام.الحفـــظ:.1412هــــ،.381 ـــرة..الجنســـية:.مخـــري،.ع ـــم.عمي ـــظ.صـــقح.إبراهي ـــم.ب إبراهي
ـــاس. ـــع.الشـــيخ.العب إبراهيم.محمد.موسى.كناظي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1412هـ،.بجامع.الجدييظ..382بجام

أحمد.بظ.عبده.محمد.عباس..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1412هـ،.ومعلمه:.عبدالخمد.384أحمد.بظ.عبد.العليم.حسيظ..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1412هـ،.بجامع.صبيا..383
شار.ومحمد.حسظ.عباس،.بالجامع.الكبير.القديم.

حسيظ.بظ.أحمد.حسيظ.أبو.زوعة..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1412هـ،.ومعلمه:.385
حمود.بظ.علي.بظ.حسظ.الحازمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1412هـ،.ومعلمه:.386أحمد.صديق.عبد.الخالق،.بجامع.فرشة.الملحاء.

عبدالعاذي.محمد.ذعيمة،.بالجامع.الشرصي.بالظبية.

عبد.ا�.بظ.حسيظ.عبد.ا�.حسظ..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1412هـ،.ومعلمه:.387
محمد.بظ.سعيد.صديق.عبد.ا�..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1412هـ،.ومعلمه:.388محمد.رمدان،.بجامع.الجدييظ.

يوسش.محمد.رسم،.بجامع.حلة.مشاري.

محمـــد.بـــظ.محمـــود.الســـيد.علـــي..الجنســـية:.مخـــري،.عـــام.الحفـــظ:.1412هــــ،.بجامـــع.389
ـــا.الكبيـــر. محمود.بظ.علي.حسظ.خليض..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1412هـ،.بجامع.الزبارة.390صبي

إبراهيم.بظ.موسى.عبده.محمد..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1411هـ،.ومعلمه:.حسظ.391
حمزة.بظ.علي.صاسم.ذرشي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1411هـ،.ومعلمه:.محمد.392شوعي.أبو.علة،.بجامع.علي.سلطان.بخبيا.

رمدان.عبد.العال.حبيإ،.بجامع.أبو.القعائد.

شارة.بنئ.عيسى.محمد.أبو.حية..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1411هـ،.ومعلمتها:.393
شامية.بنئ.محمد.موسى.جعفري..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1411هـ،.ومعلماتها:.394حليمة.حسيظ.أبو.حيه،.بدار.خولة.بنئ.افزور.

هاديه.الحسيظ.وفاذمة.مشني،.بدار.الرميخاء.

شرف.بنئ.مفرح.علي.جمالي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1411هـ،.ومعلمتها:.آمنة.395
عابد.بظ.أحمد.حسيظ.مخروحي..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1411هـ،.ومعلمه:.محمد.396محمد.موسى.سويد،.بدار.خديجة.بنئ.خويلد.بالعدايا.

علي.بحاري،.بجامع.علي.سلطان.

عبده.بظ.أحمد.موسى.العقيلي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1411هـ،.ومعلمه:.عبد.397
عبد.العزيز.بظ.علي.أحمد.غروي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1411هـ،.ومعلمه:.محمد.398العاذي،.بمسجد.العباس.بالظبية..

عايض.غروي،.بجامع.الشراء.

علي.بظ.محسظ.حسظ.شويش..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1411هـ،.ومعلمه:.محمد.399
علي.بظ.موسى.بظ.علي.الحازمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1411هـ،.ومعلمه:.400رمدان.حبيإ.عبد.العال،.بجامع.صرية.أبو.القعايد.

عبدالعاذي.محمود.عبد.ا�.ذعيمة،.بمسجد.القاضي.عبد.ا�.
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بیانات الحافظمبیانات الحافظم

محمد.بظ.مروعي.وافي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1411هـ،.ومعلمه:.عبد.العاذي.401
يحيى.بظ.علي.علي.منيش..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1411هـ،.ومعلمه:.حسظ.شوعي.402ذعيمة،.بالجامع.الكبير.بخبيا.

أبو.عله،.بمسجد.علي.سلطان.بخبيا.

ـــظ:.1410هــــ،.403 ـــام.الحف ـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.ع ـــي.زك ـــد.مدظ ـــظ.محم ـــر.ب ـــو.بك أب
عباس.بظ.أحمد.حسيظ.زايد..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1410هـ،.ومعلمه:.أحمد.404بالجامـــع.الكبيـــر.بخبيـــا..

واعظي،.بالجامع.الكبير.بخبيا.

حسظ.بظ.شوعي.محمد.أبو.علة..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1409هـ،.ومعلمه:.عبد.405
عبـــد.ا�.بـــظ.أحمـــد.عمـــر.رســـم..الجنســـية:.يمنـــي،.عـــام.الحفـــظ:.1409هــــ،.بالجامـــع.406العاذي.محمود.ذعيمه،.بجامع.علي.سلطان..

ـــا. ـــر.بخبي الكبي

عبد.الخمد.بظ.منخور.بظ.علي.شار..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1408هـ،.ومعلمه:.407
عبمان.بظ.محمد.عبمان.غروي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1408هـ.408عبدالعاذي.محمود.عبدا�.ذعيمة،.بمسجد.علي.محمد.سلطان.

صخادي.بظ.علي.محمد.بكري..الجنسية:.السعودية،.عام.الحفظ:.1408هـ،.ومعلمه:.عبد.409
محمد.بظ.الحسيظ.ظاصر.خواجي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1408،.ومعلمه:.عبد.410العاذي.محمود.عبد.ا�.ذعيمة،.بمسجد.علي.محمد.سلطان..

العاذي.ذعيمة،.بالجامع.الكبير.
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الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة أبوعريش
تأسســئ.فــي.1425/05/16هـــ.وســجلئ.لــدى.وزارة.الشــآون.اإلســقمية.والدعــوة.واإلرشــاد.برصــم.(6/10) 
ــخ. ــم.(3168).وتاري ــة.برص ــة.اقجتماعي ــوارد.البشــرية.والتنمي ــدى.وزارة.الم ــم.ســجلئ.ل ــخ.1425/05/16هـــ.ب وتاري

1441/04/13هـــ

أعضاء الجمعية العمومية بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة أبوعريش
أعضاء الجمعیة العمومیة

اسم العضوماسم العضوماسم العضوم
حافظ.بظ.محمد.بظ.ابوذالإ.شعفي3علي.بظ.يحيىى.بظ.علي.معشي2ذه.بظ.عبد.الرحمظ.بظ.محمد.البار1

ابراهيم.بظ.عبده.بظ.ابراهيم.مسملي6د.عبد.الرحمظ.بظ.أحمد.بظ.حسظ.العاكش5جمال.بظ.محمد.بظ.صاسم.ال.يحيى4

ذارق.بظ.احمد.بظ.عبد.ا�.كليبي9رياض.بظ.محمد.بظ.صاسم.ال.يحيىى8د.أحمد.بظ.عبد.الرحمظ.بظ.حسظ.العاكش7

احمد.بظ.علي.بظ.محمد.مسملي12ابراهيم.بظ.احمد.بظ.مهدي.صحطاظي11محمد.بظ.عبد.ا�.بظ.محمد.رفاعي10

علي.بظ.احمد.بظ.محمد.مسملي15مريع.بظ.علي.بظ.مريع.بكري14أحمد.بظ.محمد.بظ.يحيىى.حمزي13

احمد.بظ.حسيظ.بظ.عبمان.مسملي18آمنه.بنئ.محمد.بظ.حسظ.صدري17ظهاري.بظ.محمد.بظ.علي.مدخلي16

علي.بظ.حسيظ.بظ.عبمان.مسملي21عبد.الرحمظ.بظ.بدري.بظ.علي.شاذلي20غازي.بظ.علي.بظ.احمد.سهلي19

حسيظ.بظ.علي.بظ.عيسى.معيدي24احمد.بظ.عمر.بظ.عسيري.آل.خدير23عبد.ا�.بظ.حاسر.بظ.علي.الدوسري22

محمد.بظ.يحيى.بظ.حسظ.بدري27خالد.بظ.حسظ.بظ.علي.حكمي26خالد.بظ.ابراهيم.بظ.يحيى.مطري25

صالح.بظ.احمد.بظ.علي.دهض30اسامه.بظ.عطيه.بظ.محمد.حكمي29احمد.بظ.بابئ.بظ.علي.حكمي28

عبد.ا�.بظ.احمد.بظ.علي.مسملي33أيمظ.بظ.محسظ.بظ.علي.معشي32عبد.الرزاق.بظ.يحيى.بظ.محمد.بهكلي31

علي.بظ.عبد.ا�.بظ.موسى.مسملي36البراء.بظ.يحيى.بظ.محمد.عباس35علي.بظ.حسظ.بظ.احمد.مشرصي34

عبمان.بظ.احمد.بظ.عبده.مسملي39محمد.بظ.مخعود.بظ.حسظ.مشرصي38الحسظ.بظ.محمد.بظ.احمد.هادي37

صديق.بظ.علي.بظ.صديق.حكمي42حيدر.بظ.محمد.بظ.جبران.معتبي41موسى.بظ.عطيفي.حجلول.صحطاظي40

علي.بظ.عبد.ا�.بظ.علي.مسملي45أحمد.بظ.مهدي.بظ.راجح.سيد44ابراهيم.بظ.علي.بظ.محمد.مسملي43

احمد.بظ.عبد.ا�.بظ.علي.مسملي48ظاصر.بظ.محمد.بظ.احمد.مشرصي47عبد.الرحمظ.بظ.محمد.بظ.حجلول.عولقي46

ابراهيم.بظ.علي.بظ.محمد.مسملي51اسماعيض.بظ.عبد.ا�.بظ.سالم.العمار50.محمد.بظ.احمد.بظ.محمد.بعيطي49

سلطان.بظ.ابراهيم.بظ.علي.شيبان54صاسم.بظ.محمد.بظ.علي.أبو.شوشة53علي.بظ.حسظ.بظ.محمد.دوشي52
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أعضاء الجمعية العمومية بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة أبوعريش
أعضاء الجمعیة العمومیة

اسم العضوماسم العضوماسم العضوم
اظيسه.بنئ.عبد.الرحمظ.حسظ.العاكش57موسى.بظ.يحيى.بظ.محمد.مشرصي56.موسي.بظ.محمد.بظ.علي.حكمي55

الوفاء.بنئ.عبد.الرزاق.بظ.يحيى.بهكلي60حسظ.بظ.علي.بظ.ظاصر.حكمي59.محمد.بظ.يحيى.بظ.محمد.سودي58

أظس.بنئ.عبد.الرزاق.بظ.يحيى.بهكلي63عبد.الرحمظ.بظ.مروعي.بظ.علي.عقيش62يحيى.بظ.جبار.بظ.عبده.حكمي61

فيخض.بظ.عبد.ا�.بظ.جابر.حكمي66علي.بظ.محمد.بظ.عمر.حكمي65احمد.بظ.مروعي.بظ.علي.عقيش64

مهند.بظ.محمد.بظ.حمد.ابو.جبض69ذارق.بظ.مروعي.بظ.علي.عقيش68محمد.بظ.علي.بظ.عبمان.مسملي67

عمر.بظ.عبد.ا�.إبراهيم.حمزي72يحيى.بظ.احمد.بظ.يحيى.ديباجي71حسيظ.بظ.علي.بظ.عبمان.مسملي70

محمد.بظ.احمد.بظ.الحسيظ.البراق75محمد.بظ.غلفان.بظ.عبد.ا�.سليماظي74احمد.بظ.احمد.بظ.يحيى.خدي73

----حسيظ.بظ.علي.بظ.منخور.فقيهي76
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مجالس اإلدارة التي تعاقبت على إدارتها

يديرهــا.حاليــًا.مجلــس.صــادر.بالخطــاب.رصــم.330901.فــي.1441/11/01هـــ.مــظ.وكيــض.وزارة.المــوارد.البشــرية.

والتنميــة.اقجتماعيــة.للتنميــة.اقجتماعيــة.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.
فــي.محافظــة.أبوعريــش.مــظ.1441/11/01هـــ.لمــدة.ســتة.أشــهر،.وهــم:

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوأحمد.بظ.مروعي.بظ.علي.عقيش.5رئيس.المجلسأحمد.بظ.محمد.بظ.يحيى.حمزي.1

عدومهند.بظ.محمد.بظ.حمد.أبوجبض.6ظائإ.الرئيسأحمد.بظ.عبد.الرحمظ.بظ.حسظ.العاكش.2

عدوعمر.بظ.عبد.ا�.بظ.إبراهيم.حمزي.7المسآول.الماليجمال.بظ.محمد.بظ.صاسم.عوض.آل.يحيى.3

---عدوموسى.بظ.محمد.بظ.علي.مقبول.حكمي.3

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــدر.بالقــرار.رصــم.82/ق/م.فــي.1437/5/23هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.محافظــة.أبوعريــش.
مــظ.1437/5/23هـــ.لمــدة.أربع.ســنوات

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوعبدا�.بظ.علي.بظ.محمد.جشدمي.6رئيس.المجلسأحمد.بظ.محمد.بظ.يحيى.حمزي.1

عدوموسى.بظ.محمد.بظ.علي.مقبول.حكمي.7ظائإ.الرئيسأحمد.بظ.عبدالرحمظ.بظ.حسظ.العاكش.2

عدوأحمد.بظ.مروعي.بظ.علي.عقيش.8المسآول.الماليجمال.بظ.محمد.بظ.صاسم.عوض.آل.يحيى.3

عدومهند.بظ.محمد.بظ.حمد.أبوجبض.9عدوأيمظ.بظ.سالم.بظ.عبدا�.باهادون.العطاس.3

عدوعمر.بظ.عبدا�.بظ.إبراهيم.حمزي.10عدوحسيظ.بظ.عبدا�.بظ.حسيظ.راجحي.5
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والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــدر.بالقــرار.رصــم.103/ق/م.فــي.1434/9/13هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيةالخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.محافظــة.أبوعريــش.
مــظ.1434/9/13هـ.حتــى.1437/5/22هـ.

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوذه.بظ.عبد.الرحمظ.محمد.عمر.البار.6رئيس.المجلسعبد.الرحمظ.بظ.محمد.عبده.حمزي.1

عدومحمد.بظ.عبد.ا�.محمد.رفاعي.7ظائإ.الرئيسأحمد.بظ.محمد.بظ.يحيى.حمزي.2

عدو.احتياذيأسعد.بظ.عبده.أحمد.واصلي8المسآول.الماليجمال.بظ.محمد.بظ.صاسم.عوض.آل.يحيى.3

عدو.احتياذييحيى.بظ.جبار.عبده.حكمي9عدومحمد.بظ.يحيى.محمد.سودي.3

---عدوصالح.بظ.محمد.محمد.سيد.5

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــدر.بالقــرار.رصــم.76/ق/م.فــي.1433/8/4هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيةالخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.محافظــة.أبوعريــش.
مــظ.1433/8/4هـــ.حتــى.1434/9/12هـ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوصالح.بظ.محمد.محمد.سيد.6رئيس.المجلسعبد.ا�.بظ.حاسر.علي.الدوسري1

عدوذه.بظ.عبد.الرحمظ.محمد.عمر.البار.7ظائإ.الرئيسأحمد.بظ.محمد.بظ.يحيى.حمزي2

عدو.احتياذيأسعد.بظ.عبده.أحمد.واصلي.8المسآول.الماليجمال.بظ.محمد.بظ.صاسم.عوض.آل.يحيى3

عدو.احتياذييحيى.بظ.جبار.عبده.حكمي.9عدوعبد.الرحمظ.بظ.محمد.عبده.حمزي.4

عدو.احتياذيمحمد.بظ.عبد.ا�.محمد.رفاعي.10عدومحمد.بظ.يحيى.محمد.سودي.5

 ( 158 )



والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــدر.بالقــرار.رصــم.63/ق/م.فــي.1429/8/30هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

ــي.محافظــة. ــم.ف ــرآن.الكري ــظ.الق ــة.لتحفي ــة.الخيري ــرع.الجمعي ــس.إدارة.ف ــاد.أعدــاء.مجل ــوة.واإلرشــاد.باعتم والدع
أبوعريــش.مــظ.1429/8/30هـــ.حتــى.1433/8/3هـــ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوراشد.بظ.علي.حسيظ.حلض.5رئيس.المجلسعبد.ا�.بظ.حاسر.علي.الدوسري.1

عدوأحمد.بظ.مروعي.علي.عقيش.6ظائإ.الرئيسأحمد.بظ.محمد.بظ.يحيى.حمزي.2

عدومحمد.بظ.أحمد.محمد.بعيطي7المسآول.الماليمحمد.بظ.يحيى.محمد.سودي.3

---عدوذه.بظ.عبد.الرحمظ.محمد.عمر.البار.3

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــدر.بالقــرار.رصــم.18/ق/م.فــي.1426/1/28هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

ــي.محافظــة. ــم.ف ــرآن.الكري ــظ.الق ــة.لتحفي ــة.الخيري ــرع.الجمعي ــس.إدارة.ف ــاد.أعدــاء.مجل ــوة.واإلرشــاد.باعتم والدع
أبوعريــش.مــظ.1426/1/28هـــ.حتــى.1429/8/29هـــ.

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوصالح.بظ.محمد.محمد.سيد.5رئيس.المجلسعبد.ا�.بظ.حاسر.الدوسري.1

عدومبنى.بظ.جابر.الودعاظي.6ظائإ.الرئيسأحمد.بظ.محمد.بظ.يحيى.حمزي.2

عدوذه.بظ.عبد.الرحمظ.البار7المسآول.الماليمحمود.بظ.محمد.أحمد.آل.ذاهر.3

--عدوخالد.بظ.إبراهيم.مطري.3
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حفاظ القرآن الكريم بجمعية محافظة أبوعريش

بیانات الحافظمبیانات الحافظم
محمــد.بــظ.إبراهيــم.الســعيد.خدــر..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفــظ:.1441هـــ،.مــدة.1

صالحــة.بنئ.موســى.أحمد.ذوهري..الجنســية:.ســعودية،.عام.الحفــظ:.1441هـ،.مدة.2الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمــه:.أحمــد.عبــد.الــرازق،.بجامــع.الحكيــر.
الحفــظ:.أربــع.ســنوات،.ومعلمتها:.رصية.الهوســاوي،.بدار.صفوة.

محمــد.بــظ.علــي.عبــده.صرشــعة..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1440هـــ.مــدة.3
ظبيــض.بــظ.محمــد.أحمد.جواس..الجنســية:.يمني،.عــام.الحفظ:.1440هـــ،.مدة.الحفظ:.٤الحفــظ:.أربــع.ســنوات،.ومعلمــه:.ظبيــض.ســالم.العطــاس،.بجامــع.القرعــاوي.

بقث.ســنوات،.ومعلمــه:.عبد.الناصر.خديــش،.بجامع.القرعاوي.

ذــه.بــظ.أحمــد.عطيــة.عبــد.الرســول..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفــظ:.1440هـــ.مــدة.5
خالــد.بــظ.عبــدا�.جبــران.كريــري..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1440هـــ.مــدة.6الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمــه:.بــقل.أحمــد.عبــد.الــرازق،.بجامــع.القرعــاوي.

الحفــظ:.أربــع.ســنوات،.ومعلمــه:.ظبيــض.ســالم.العطــاس،.بجامــع.القرعــاوي.

ياســر.بــظ.عدظان.علي.ســهض..الجنســية.ســعودي،.عــام.الحفظ:.1440هـ.مــدة.الحفظ:.7
يحيــى.بــظ.عبــده.محمد.ســعيد..الجنســية:.يمنــي،.عام.الحفــظ:.1440هـ.مــدة.الحفظ:.8أربــع.ســنوات،.ومعلمه:.أحمــد.بابئ.حكمي،.بجامــع.القرعاوي..

بــقث.ســنوات،.ومعلمــه:.أحمد.عبــد.الرازق،.بجامــع.القرعاوي.

عبدالرحمــظ.بــظ.صــقح.عبدالحميــد..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفــظ:.1440هـــ.مــدة.9
حمــزة.بــظ.محمــد.أحمــد.النهــاري..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1440هـــ.مــدة.10الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمــه:.صــقح.محمــد،.بجامــع.التقــوى.

الحفــظ:.أربــع.ســنوات،.ومعلمــه:.ظبيــض.جــواس،.بجامــع.القرعــاوي.

دهمــة.بنــئ.صديــق.علــي.مختــرش..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1440هـ.مدة.11
ظجــاح.بــظ.أحمــد.حاشــدي.شــحيثي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1440هـــ.مدة.12الحفــظ:.خمــس.ســنوات،.ومعلمتهــا:.منــال.الحربــي،.بدار.اإلحســان.

الحفــظ:.خمــس.ســنوات،.ومعلمتهــا:.ســليمه.جبريــض،.بــدار.النــور.

أمــض.بنــئ.محمــد.أحمــد.رفاعــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1440هـــ.مــدة.13
رملــة.بنــئ.ظجيــإ.محمــد.حكمــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1440هـــ.مــدة.14الحفــظ:.خمــس.ســنوات،.ومعلمتهــا:.ســلمى.حكمــي،.بمقــرأة.اقتقــان.

الحفــظ:.أربــع.ســنوات،.ومعلمتهــا:.مزظــه.مســملي،.بــدار.الرشــاد.

صفــاء.بنــئ.علــي.أحمــد.أبوذالــإ..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفــظ:.1440هـــ.مــدة.15
جواهــر.بنــئ.صاســم.عيســى.بعيطــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1440هـ.مدة.16الحفــظ:.أربــع.ســنوات،.ومعلمتهــا:.مريــم.عزيــك،.بــدار.البيــان.

الحفــظ:.خمــس.ســنوات،.ومعلمتهــا:.ليلــى.الحســيظ،.بــدار.البيان.

ظاديــة.بنــئ.ظجيــإ.محمــد.حكمــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1440هـــ.مــدة.17
فاذمــة.بنــئ.علــي.محمــد.مســملي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1440هـــ.مدة.18الحفــظ:.خمــس.ســنوات،.ومعلمتهــا:.فاذمــة.مســملي،.بــدار.الرشــاد.

الحفــظ:.أربــع.ســنوات،.ومعلمتهــا:.اعتــدال.مســملي،.بحلقــة.الوالديظ.

اعتــدال.بنــئ.أحمــد.محمد.مســملي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1440هـ.مدة.19
فتحــي.بــظ.عبــد.الفتــاح.أحمــد.عبــد.الســقم..الجنســية:.مخري،.عــام.الحفــظ:.1439هـ.20الحفــظ:.أربــع.ســنوات،.ومعلمتها:.ســميحة.مســملي،.بدار.اإلحســان.

مــدة.الحفــظ:.ســنتان،.ومعلمــه:.أحمــد.عبد.الــرازق،.بالجامع.افوســط.

محمــد.بــظ.أحمــد.عبــد.الحميد.محمــد..الجنســية:.مخري،.عــام.الحفــظ:.1439هـ.مدة.21
عمــرو.بــظ.خالــد.رشــاد.البنــا..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفــظ:.1439هـ.مــدة.الحفظ:.22الحفــظ:.ســنتان،.ومعلمه:.أحمــد.عبدالرازق،.بالجامع.افوســط.

أربــع.ســنوات،.ومعلمــه:.أحمد.عبدالــرازق،.بالجامع.افوســط.

ظوريــه.بنــئ.أحمــد.عيســى.محجــإ..الجنســية:.يمنيــة،.عــام.الحفــظ:.1439هـــ.مــدة.23
خديجــة.بنــئ.رضــوان.صالــح..الجنســية:.يمنيــة،.عــام.الحفــظ:.1439هـــ.مــدة.الحفظ:.24الحفــظ:.خمــس.ســنوات،.ومعلمتهــا:.منــال.عقــدي،.بــدار.البيــان.

أربــع.ســنوات،.ومعلمتهــا:.ســارة.الخامطــي،.بــدار.البيان.

ســحر.بنــئ.يحيــى.يوســش.رفاعــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1439هـــ.مــدة.25
حيــاة.بنــئ.عــق.ا�.حســظ.بديــدي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1439هـــ.مدة.26الحفــظ:.أربــع.ســنوات،.ومعلمتهــا:.ســارة.الخامطــي،.بــدار.البيــان..

الحفــظ:.أربــع.ســنوات،.ومعلمتهــا:.أحــقم.رفاعــي،.بــدار.اإليمان.

هاجــر.بنــئ.حســيظ.ظافــر.حكمــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1439هـــ.مــدة.27
ظــدى.بنــئ.علــي.محمــد.ذيابــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1439هـــ.مــدة.28الحفــظ:.أربــع.ســنوات،.ومعلمتهــا:.أمــض.ســيار،.بجامــع.القرعــاوي.

الحفــظ:.أربــع.ســنوات،.ومعلمتهــا:.منــال.عقــدي،.بــدار.اإليمــان.

إبراهيــم.بــظ.ظبيــض.ســالم.العطــاس..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1438هـــ.مدة.29
محمــد.بــظ.ظبيــض.ســالم.العطــاس..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1438هـــ.مــدة.30الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمــه:.أحمــد.عبــد.الــرازق،.بجامــع.القرعاوي.

الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمــه:.أحمــد.عبــد.الــرازق،.بجامــع.القرعــاوي.

عمــر.بــظ.يحــي.محمــد.عبــدا�.القنــاد..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفــظ:.1438هـــ.مــدة.31
عبد.العزيز.بظ.محمد.علي.أبو.القاسم..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1438هـ.مدة.32الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمــه:.محمــد.منــور،.بجامــع.القرعاوي.

الحفظ:.بقث.سنوات،.ومعلمه:.أحمد.عبد.الرازق،.بجامع.القرعاوي.
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بیانات الحافظمبیانات الحافظم
محمــد.بــظ.الدمــرداش.عبــد.الفتــاح.أحمــد..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفــظ:.1438هـ.33
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1429/1428هـــ،.مــدة.الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمــه:.محمــد.ســليماظي،.بســجظ.
أبوعريــش.

زيــاد.بــظ.محمــد.جبــر.عســكر..الجنســية:.مخري،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـــ،.مدة.173
174الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمــه:.عبــد.الخالق.جيوشــي،.بالجامع.افوســط.

حســام.بــظ.عبــد.الحســيإ.جــودة.إبراهيــم..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفــظ:.

1429/1428هـــ،.مــدة.الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمــه:.أحمــد.عبد.الرازق،.بمســجد.
البيشــي.

خالــد.بــظ.جابر.جابر.ســحاري..الجنســية:.ســعودي،.عام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.مدة.175
الحفــظ:.176الحفظ:.أربع.ســنوات،.ومعلمه:.جبران.ســحاري،.بمســجد.معمال.ســافع. عــام. ســعودي،. الجنســية:. حمــزي.. إســماعيض. يحيــى. بــظ. إســماعيض.

افوســط. بالجامــع. ســنوات،. أربــع. الحفــظ:. مــدة. 1429/1428هـــ،.

بندر.بظ.أحمد.حسظ.الودعاظي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1429/1428هـ،.مدة.177
محمــد.بــظ.علــي.محمــد.فقيهــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.178الحفظ:.بقث.سنوات،.ومعلمه:.محمد.لشبي،.بمسجد.القنعة.

مــدة.الحفــظ:.أربــع.ســنوات،.ومعلمــه:.عبــد.الخالــق.جيوشــي،.بالجامع.افوســط.

أحمد.بظ.محمد.عبد.الرحمظ.إسماعيض..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1429/1428هـ،.179
محمــد.بــظ.جابــر.حســظ.ســحاري..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.180مدة.الحفظ:.بقث.سنوات،.ومعلمه:.أحمد.عبد.الرازق،.بمسجد.البيشي.

مــدة.الحفــظ:.أربــع.ســنوات،.ومعلمــه:.جبــران.ســحاري،.بمســجد.معمال.ســافع.

شريش.بظ.هشام.حسظ.الكردي..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1429/1428هـ،.مدة.181
عمــر.بــظ.إصبــال.مظهــر.إصبــال..الجنســية:.باكســتاظي،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـــ،.182الحفظ:.بقث.سنوات،.ومعلمه:.عبد.ا�.السيد،.بالجامع.افوسط.

مــدة.الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمــه:.بــقل.أحمــد،.بالجامــع.افوســط.

محمد.بظ.أحمد.محمد.مخطفى..الجنســية:.الســودان،.عام.الحفظ:.1429/1428هـ،.183
عمــار.بــظ.محمــد.أحمد.عبد.الرازق..الجنســية:.مخــري،.عام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.184مدة.الحفظ:.بقث.ســنوات،.ومعلمه:.عبد.الخالق.جيوشــي،.بالجامع.افوســط.

مــدة.الحفــظ:.بقث.ســنوات،.ومعلمه:.بــقل.أحمد،.بالجامع.افوســط.

أحمــد.بــظ.علــي.محمــد.مســملي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.185
عبــد.ا�.بظ.جابر.حســظ.ســحاري..الجنســية:.ســعودي،.عام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.186مــدة.الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمــه:.محمــد.باشــا،.بجامــع.الملــك.عبــد.العزيــز.

مــدة.الحفــظ:.أربع.ســنوات،.ومعلمه:.جبران.ســحاري،.بمســجد.معمال.ســافع.

علــي.بظ.محســظ.علــي.جنيدي..الجنســية:.اليمظ،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.مدة.187
شــريش.بظ.فتحي.علي.الشــورى..الجنســية:.مخــر،.عام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.مدة.188الحفــظ:.بقث.ســنوات،.ومعلمــه:.مراد.لطفي،.بالجامع.افوســط.

الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمه:.مراد.لطفي،.بالجامع.افوســط.

محمــد.بــظ.فتحــي.حســظ.الجنــدي..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـــ،.189
أحمــد.بــظ.علــي.محمــد.علي.خليــض..الجنســية:.مخري،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.190مــدة.الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمــه:.أحمــد.عبــد.الــرازق،.بالجامــع.افوســط.

مــدة.الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمــه:.أحمد.عبد.الــرازق،.بالجامع.افوســط.

دغشــر.بظ.محمد.حســظ.عياشــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.191
ذارق.بظ.جرادي.بظ.يحي.مراوي..الجنســية:.ســعودي،.عام.الحفظ:.1429/1428هـ،.192مــدة.الحفــظ:.بقث.ســنوات،.ومعلمــه:.محمد.ســليماظي،.بســجظ.أبوعريش.

مدة.الحفظ:.أربع.ســنوات،.ومعلمه:.أســعد.جثمي،.بمســجد.القنعة.

موســى.بــظ.جابــر.جبــران.جثمي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.193
محمــد.بــظ.أحمد.عبد.الــرازق.أحمد..الجنســية:.مخري،.عام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.194مــدة.الحفــظ:.أربــع.ســنوات،.ومعلمــه:.ماجد.جثمــي،.بمســجد.القوات.

مــدة.الحفــظ:.بقث.ســنوات،.ومعلمه:.أحمد.عبد.الرازق،.بمســجد.البيشــي.

أحمد.بظ.عبد.السقم.عبد.ا�.أبو.جود..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1429/1428هـ،.195
أحمد.بظ.يحيى.أحمد.أبو.هادي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1429/1428هـ،.مدة.196مدة.الحفظ:.بقث.سنوات،.ومعلمه:.صقح.محمد،.بالجامع.افوسط.

الحفظ:.بقث.سنوات،.ومعلمه:.عبد.ا�.السيد،.بالجامع.افوسط.

عبد.ا�.بظ.مخطفى.عبد.ا�.سليم..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1429/1428هـ،.197
أحقم.بنئ.إبراهيم.أحمد.رفاعي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1429/1428هـ،.مدة.198مدة.الحفظ:.بقث.سنوات،.ومعلمه:.عبد.ا�.السيد،.بالجامع.افوسط.

الحفظ:.بقث.سنوات،.ومعلمتها:.فاذمة.عزيك،.بدار.البيان.

آقء.بنئ.مخطفى.عبد.ا�.سليم..الجنسية:.مخرية،.عام.الحفظ:.1429/1428هـ،.مدة.199
رحاب.بنئ.مخعود.موسى.افمير..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1429/1428هـ،.مدة.200الحفظ:.بقث.سنوات،.ومعلمتها:.آمنة.معيدي،.بدار.البيان.

الحفظ:.بقث.سنوات،.ومعلمتها:.صبرية.عبده،.بدار.البيان.
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بیانات الحافظمبیانات الحافظم
زهراء.بنئ.مخعود.موســى.افمير..الجنســية:.ســعودية،.عام.الحفظ:.1429/1428هـ،.201

زهــراء.بنــئ.يحيــى.أحمــد.غــازي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـــ،.202مــدة.الحفظ:.بقث.ســنوات،.بــدار.البيان.
مــدة.الحفــظ:.أربــع.ســنوات،.ومعلمتهــا:.آمنــة.معيــدي،.بــدار.البيــان.

عائشة.بنئ.علي.عيسى.معيدي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1429/1428هـ،.مدة.203
مريم.بنئ.محمد.أحمد.حمران..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1429/1428هـ،.مدة.204الحفظ:.بقث.سنوات،.ومعلمتها:.صبرية.بنئ.محمد،.بدار.البيان.

الحفظ:.بقث.سنوات،.ومعلمتها:.ظجوى.حمران،.بدار.البيان.

عهود.بنئ.عيســى.محمد.بعيطي..الجنســية:.ســعودية،.عام.الحفظ:.1429/1428هـ،.205
متعبة.بنئ.صديق.أحمد.معشــي،.الجنســية:.ســعودية،.عام.الحفظ:.1429/1428هـ،.206مــدة.الحفــظ:.أربع.ســنوات،.ومعلمتها:.أمال.الظاهــري،.بدار.البيان.

مــدة.الحفــظ:.أربع.ســنوات،.ومعلمتها:.فاذمة.الخامطي،.بــدار.البيان.

ســمية.بنــئ.محمد.أحمد.صاســم..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.207
ظــور.بنــئ.محمــد.أحمــد.صاســم..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـــ،.208مــدة.الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمتهــا:.أمض.هــقل،.بــدار.البيان.

مــدة.الحفــظ:.أربــع.ســنوات،.ومعلمتهــا:.أماظــي.المهنــا،.بــدار.البيــان.

مريــم.بنئ.محمد.إبراهيم.ســهض..الجنســية:.ســعودية،.عام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.209
عبيــر.بنــئ.أحمــد.محمد.عباس..الجنســية:.يمنية،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.مدة.210مــدة.الحفــظ:.أربع.ســنوات،.ومعلمتهــا:.فاذمة.الخامطي،.بــدار.البيان.

الحفــظ:.خمــس.ســنوات،.ومعلمتها:.منار.معيدي،.بــدار.البيان.

سهام.بنئ.أحمد.محمد.مسلماظي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1429/1428هـ،.مدة.211
جبارة.بنئ.جبران.حسظ.معشي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1429/1428هـ،.مدة.212الحفظ:.خمس.سنوات،.ومعلمتها:.مريم.حمران،.بدار.البيان.

الحفظ:.أربع.سنوات،.ومعلمتها:.يسرية.رياض،.بدار.البيان.

عائشة.بنئ.حسظ.محمد.المجرادي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1429/1428هـ،.مدة.213
مريم.بنئ.أحمد.محمد.عزيك..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1429/1428هـ،.مدة.214الحفظ:.أربع.سنوات،.ومعلمتها:.آمال.الظاهري،.بدار.البيان.

الحفظ:.أربع.سنوات،.ومعلمتها:.يسرية.رياض،.بدار.البيان.

عائشــة.بنئ.عيسى.أحمد.مســملي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1429/1428هـ،.215
خديجــة.بنــئ.أحمــد.جابر.الفيفي..الجنســية:.ســعودية،.عام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.216مدة.الحفظ:.أربع.ســنوات،.بدار.أم.المآمنيظ.عائشــة.

مــدة.الحفظ:.أربع.ســنوات.

فاذمــة.بنئ.حســظ.محمد.المجرادي..الجنســية:.يمنية،.عــام.الحفظ:.1429/1428هـ،.217
أروى.بنئ.محمد.خليض.محمد.خليض..الجنسية:.مخرية،.عام.الحفظ:.1429/1428هـ،.218مــدة.الحفــظ:.أربع.ســنوات،.ومعلمتها:.آمال.الظاهــري،.بدار.البيان.

مدة.الحفظ:.أربع.ســنوات،.ومعلمتها:.هاظم.يوســش،.بدار.البيان.

الحفــظ:.219 عــام. مخريــة،. الجنســية:. خليــض.. محمــد. خليــض. محمــد. بنــئ. ظســيبة.
زينــإ.بنــئ.عبد.الخالق.أحمد.خليض..الجنســية:.مخرية،.عــام.الحفظ:.1429/1428هـ،.1429/1428220هـــ،.مــدة.الحفــظ:.أربــع.ســنوات،.ومعلمتها:.هاظم.يوســش،.بــدار.البيان.

مدة.الحفظ:.بقث.ســنوات،.ومعلمتها:.يســرية.رياض،.بدار.البيان.

عفاف.بنئ.أحمد.موسى.الحربي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1429/1428هـ،.مدة.221
مريم.بنئ.حسظ.سليمان.حاج..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1429/1428هـ،.مدة.222الحفظ:.أربع.سنوات،.ومعلمتها:.أمال.الظاهري،.بدار.البيان.

الحفظ:.بقث.سنوات،.ومعلمتها:.آمال.الظاهري،.بدار.البيان.

ابتسام.بنئ.أحمد.يحي.مطري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1429/1428هـ،.مدة.223
آية.بنئ.محمد.عبد.الرحمظ.إسماعيض..الجنسية:.مخرية،.عام.الحفظ:.1429/1428هـ،.224الحفظ:.أربع.سنوات،.ومعلمتها:.آمال.الظاهري،.بدار.البيان.

مدة.الحفظ:.بقث.سنوات،.ومعلمتها:.يسرية.رياض،.بدار.البيان.

فوزية.بنئ.محمد.يحيى.رفاعي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1429/1428هـ،.مدة.225
رعنا.بنئ.محمد.أحمد.مسملي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1429/1428هـ،.مدة.226الحفظ:.بقث.سنوات،.ومعلمتها:.مريم.حمران،.بدار.البيان.

الحفظ:.بقث.سنوات،.بدار.أم.المآمنيظ.عائشة.

جهاد.بنئ.محمد.خليض.محمد.خليض..الجنسية:.مخرية،.عام.الحفظ:.1429/1428هـ،.227
محمد.بظ.عمر.يحي.عمر..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1427هـ،.مدة.الحفظ:.بقث.228مدة.الحفظ:.بقث.سنوات،.ومعلمتها:.هاظم.يوسش،.بدار.البيان.

سنوات،.ومعلمه:.ميسر.الودعاظي،.بمسجد.الجرابا.

رضــا.بــظ.أحمــد.عبــد.الخمــد.صولــة،.الجنســية:.مخــري،.عام.الحفــظ:.1427هـــ،.مدة.229
أحمــد.بــظ.محمــد.أحمــد.غيان..الجنســية:.يمنــي،.عام.الحفــظ:.1427هـ،.مــدة.الحفظ:.230الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمــه:.عبــدا�.الســيد،.بالجامع.افوســط.
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بالجامــع.افوســط.

حســظ.بــظ.حمــد.ذاهــر.عريــش..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1426هـــ،.مــدة.275
موســى.بــظ.عبــده.موســى.حلــض..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1426هـــ،.مــدة.276الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمــه:.صــقح.محمــد،.بالجامــع.افوســط.

الحفــظ:.خمــس.ســنوات،.ومعلمــه:.فرحــان.حلــض،.بجامــع.الجربــة.

مبقــإ.بــظ.عبــده.موســى.بكــري..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1426هـــ،.مــدة.277
ــظ.ذالــإ. ــدة.278الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمــه:.أحمــد.عيــاش،.بجامــع.الجربــة،.وحفًّ ــظ:.1426هـــ،.م ــام.الحف ــعودي،.ع ــية:.س ــي..الجنس ــي.لشب ــي.عل ــظ.يح ــئ.ب باب

الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمــه:.يحيــى.لشبــي،.بجامــع.العارضــة.

ــظ:.1426هـــ،.279 ــام.الحف ــية:.ســعودي،.ع ــي..الجنس ــر.حكم ــد.ا�.جاب ــظ.عب فيخــض.ب
ــط. ــع.افوس باســمة.بنــئ.حســيظ.إبراهيــم.بكــري..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1426هـــ،.280بالجام

مــدة.الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمتهــا:.يســرية.ريــاض،.بــدار.البيــان.

إلهــام.بنــئ.محمــد.أحمــد.داوود..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفــظ:.1426هـــ،.مــدة.281
ماجــدة.بنــئ.الســيد.عبــد.الفتــاح..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفــظ:.1426هـــ،.مــدة.282الحفــظ:.ســنتان،.ومعلمتهــا:.فاذمــة.حكمــي،.بــدار.البيــان.

الحفــظ:.ســنتان،.ومعلمتهــا:.يســرية.ريــاض،.بــدار.البيــان.

محمــود.بــظ.عبــد.الحميــد.مبروك.مرســي..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفــظ:.1425هـ،.283
عمــار.بــظ.خالــد.جبريــض.جبريــض..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1425هـــ،.بجامــع.284بجامــع.الماذري.الشــرصي.

الماذــري.الشــرصي.

ــظ:.1425هـــ،.285 ــام.الحف ــعودي،.ع ــية:.س ــض..الجنس ــض.جبري ــد.جبري ــظ.خال ــإ.ب مخع
ــرصي. ــري.الش ــع.الماذ يوســش.بــظ.عمــر.عبمــان.كاملــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1425هـــ،.بجامع.286بجام

الكواملة.

ــع.287 ــظ:.1425هـــ،.بجام ــام.الحف ــية:.مخــري،.ع ــيد..الجنس ــد.ا�.الس ــظ.عب ــام.ب حس
عبــد.العزيــز.بــظ.موســى.حســيظ.الفيفــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1425هـ،.288الخدــراء.الجنوبيــة.

بالجامــع.افوســط.بأبــي.عريش.

ــظ:.1425هـــ،.289 ــام.الحف ــري..الجنســية:.ســعودي،.ع ــد.ا�.كري ــد.عب ــظ.محم ــد.ب أحم
ــرة. ــع.صام أواب.بــظ.محمــد.عبمــان.الحســظ.صــدور..الجنســية:.ســوداظي،.عــام.الحفــظ:.1425هـــ،.290بجام

بجامــع.أم.العســض.

أحمــد.بــظ.حســظ.أحمــد.حســظ..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1425هـــ،.بالجامع.291
ــام.الحفــظ:.1425هـــ،.292افوسط. ــدي..الجنســية:.ســعودية،.ع ــي.عيســى.معي ــئ.عل صالحــة.بن

ــان. ــدار.البي ب

سماح.بنئ.يعقوب.إبراهيم.عقيض..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1425هـ،.بدار.البيان.294إحسان.بنئ.حسظ.أحمد.حسظ..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1425هـ،.بدار.البيان.293

مريم.بنئ.حسيظ.إبراهيم.بكري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1425هـ،.بدار.البيان.296آمنة.بنئ.علي.عيسى.معيدي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1425هـ،.بدار.البيان.295

منيــرة.بنــئ.علــي.أحمــد.موســى.كاملــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1425هـ،.297
ــع.الكواملة. ــظ:.1425هـــ،.298بجام ــام.الحف ــعودية،.ع ــية:.س ــاف..الجنس ــد.عط ــى.حم ــئ.عيس ــة.بن عيش

بمســجد.الــوادي.

محمــد.بــظ.عبــد.ا�.أحمــد.افســلمي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1424هـــ،.299
ــام.الحفــظ:.1424هـــ،.300بالجامــع.افوســط. ــم.محمــد.ســاحلي..الجنســية:.ســعودي،.ع ــظ.إبراهي أحمــد.ب

ــع.القواســمة. بجام

ســـمير.بـــظ.علـــي.حســـيظ.شـــامي..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1424هــــ،.بجامـــع.301
ـــظ:.1424هــــ،.302الخدـــراء.الجنوبيـــة. ـــام.الحف ـــعودي،.ع ـــية:.س ـــرصي..الجنس ـــي.مش ـــد.عل ـــظ.محم ـــامي.ب س

بجامـــع.خديـــر.

عبــد.الرحمــظ.بــظ.عبــد.ا�.جبــران.كريــري..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.303
افوســط. بالجامــع. ــظ:.1424304هـــ،. ــام.الحف ــعودي،.ع ــية:.س ــش..الجنس ــم.آل.مجي ــد.الرحي ــظ.عب ــظ.حس ــدا�.ب عب

ــش. ــي.عري 1424هـــ،.بســجظ.أب
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محمــد.بــظ.أحمــد.علــي.شــامي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1424هـــ،.بجامــع.305

محمــد.بــظ.عبــده.علــي.صحطاظــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1424هـــ،.بجامع.306الخدــراء.الجنوبيــة.
الماذري.الشــرصي.

عــق.بنــئ.حمــد.ظاصــر.عقمــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1424هـــ،.بــدار.307
ــان.أبــي.عريــش. ابتهــال.بنــئ.محمــد.محمــد.عبــد.المقخــود..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفــظ:.308البي

ــش. ــي.عري ــان.أب ــدار.البي 1424هـــ،.ب

فاذمــة.بنــئ.أحمــد.محمــد.عزيــك..الجنســية:.يمنيــة،.عــام.الحفــظ:.1424هـــ،.بــدار.309
إســراء.بنــئ.محمــد.محمــد.عبــد.المقخــود..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفــظ:.310البيــان.أبــي.عريــش.

البيــان. بــدار. 1424هـــ،.

ــظ:.1422هـــ،.311 ــام.الحف ــروك..الجنســية:.ســعودي،.ع ــد.ا�.حســظ.مب ــظ.عب ــده.ب عب
ــمة. ــع.القواس أحمــد.بــظ.حســظ.أحمــد.الحربــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1422هـــ،.312بجام

بمســجد.آل.أبــو.عيشــة.بالقرفــي.

فهد.بظ.عبد.ا�.محمد.حمزي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1422هـ،.بجامع.خدير.314باسم.بظ.يوسش.بابئ.محمد..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1422هـ،.بجامع.الخشابية.313

يحي.بظ.عقن.إبراهيم.حمزي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1422هـ،.بجامع.خدير.316محمد.بظ.يحي.عبد.ا�.النعمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1422هـ،.بجامع.خدير.315

إبراهيـــم.بـــظ.علـــي.باشـــة.مســـملي..الجنســـية:.يمنـــي،.عـــام.الحفـــظ:.1422هــــ،.بجامـــع.317
ــام.الحفــظ:.1422هـــ،.318افســـاملة. ــإ..الجنســية:.مخــري،.ع ــو.ذال ــظ.فتحــي.محمــد.أب عمــرو.ب

ــش. ــي.عري بســجظ.أب

ــظ:.1423هـــ،.319 ــام.الحف ــي..الجنســية:.ســعودي،.ع ــد.رفاع ــم.أحم ــظ.ابراهي ــد.ب محم
ــش. ــي.عري ــض.باب ــجد.أم.العس أحمــد.بــظ.بابــئ.علــي.حكمــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1422هـــ،.بالجامــع.320بمس

افوســط.بأبــي.عريــش.

أحمــد.بــظ.علــي.حســظ.حكمــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1422هـ،.بمســجد.321
ــع.322أم.العســض.بأبــي.عريــش. ــظ:.1422هـــ،.بجام ــام.الحف ــية:.ســعودي،.ع ــي..الجنس ــد.واصل ــظ.محم ــد.ب محم

ــش. ــي.عري ــوق.بأب الس

فاذمــة.بنــئ.أحمــد.بابــئ.رزوم..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1422هـــ،.بجامــع.323
أشــرف.بــظ.محمــد.عبــد.الوهــاب..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفــظ:.1421هـــ،.بالجامع.324الخشابية.

افوسط.

رفاعــي.بــظ.عبــده.يحــي.حفيــص..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1421هـــ،.325
عــز.الديــظ.بــظ.حســيظ.عبــد.الحميــد.ســيد..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفــظ:.326بمســجد.الحليــة.الجامــع.

القرفــي. بجامــع. 1421هـــ،.

عماد.بظ.يحي.أحمد.صاسم..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1421هـ،.بجامع.القواسمة.328رائد.بظ.حسيظ.يحي.مجلي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1421هـ،.بجامع.خدير.327

علــي.بــظ.مقبــول.صديــق.أبــو.عيشــة..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1421هـــ،.329
فهــد.بــظ.إبراهيــم.هــادي.حربــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1421هـــ،.بجامع.330بمســجد.آل.أبــو.عيشــة.بالقرفــي.

القرفي.

أحمد.بظ.مجدي.محمود.علي..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1421هـ،.بجامع.الداير.332يحي.بظ.عيسى.محمود.صنديض..الجنسية:.أردظي،.عام.الحفظ:.1421هـ،.بجامع.الداير.331

ســعدى.بنــئ.حســيظ.محمــد.يحــي.المالكــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.334عطية.بظ.علي.محمد.شاعري..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1421هـ،.بجامع.المجازرة.333
ــع.خاشــر. 1421هـــ،.بجام

عائــدة.بنــئ.محمــد.أحمــد.صبــقن..الجنســية:.أردظية،.عــام.الحفــظ:.1421هـ،.بمســجد.335
ذــارق.بــظ.محســظ.أحمــد.افميــر..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1420هـــ،.بجامع.336الســفينة.العليــا.ببنــي.مالك.

ــع.والقرفي. البدي

راشــد.بــظ.علــي.حســظ.حلــض..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1420هـــ،.بجامــع.337
ــش. عبــد.الرحمــظ.بــظ.عيســى.حســظ.رفاعــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1420هـ،.338أبوعري

ــع.أبوعريش. بجام

ســليمان.بــظ.يحــي.ســليمان.الودعاظــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1420هـــ،.340علي.بظ.محمد.علي.مسملي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1420هـ،.بجامع.افساملة.339
بجامــع.جبــض.ســق.
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ــظ:.341 ــام.الحف ــري،.ع ــية:.مخ ــليمان..الجنس ــظ.س ــد.الرحم ــي.عب ــظ.صبح ــى.ب مخطف

ــك. ــي.مال ــظ:.1420هـــ،.1420342هـــ،.بجامــع.بن ــام.الحف ــعودي،.ع ــية:.س ــي..الجنس ــران.المالك ــي.جب ــظ.يح ــران.ب جب
ــر. ــع.خاش بجام

مفــرح.بــظ.حســيظ.أســعد.لشبــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1420هـــ،.بجامــع.343
لقخبة. ــظ:.1420هـــ،.344ا ــام.الحف ــوداظي،.ع ــية:.س ــيظ..الجنس ــر.حس ــود.فقي ــظ.محم ــد.ب محم

ــر. ــع.الداي بجام

جابـــر.بـــظ.حســـيظ.محمـــد.يحـــي.المالكـــي..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفـــظ:.1420هـ،.345
تامري.بظ.جوهر.السيد..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1420هـ،.بجامع.الحشر.346بجامـــع.خاشـــر.

مشبــش.بــظ.عبــده.علــي.موســى.جريبــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1420هـ،.347
ــظ:.1420هـــ،.348بجامــع.الخدــراء.الجنوبية. ــام.الحف ــعودي،.ع ــية:.س ــدي..الجنس ــى.معي ــي.عيس ــظ.عل ــيظ.ب حس

بجامــع.أبوعريــش.

ــظ:.1420هـــ،.349 ــام.الحف ــي،.ع ــه..الجنســية:.أردظ ــاح.تاي ــد.الفت ــي.عب ــظ.عزم ــد.ب محم
ــر. ــع.خاش محمــد.بــظ.علــي.محمــد.شــاعري..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1420هـــ،.بجامــع.350بجام

ســقمة.الــدراج.

ــام.الحفــظ:.1420هـــ،.351 ــي..الجنســية:.ســعودي،.ع ــظ.محمــد.يحــي.القحطاظ حســظ.ب
ــدراج. ــع.ســقمة.ال محمــد.بــظ.مهــدي.موســى.مســملي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1420هـــ،.352بجام

بجامــع.افســاملة.

ــظ:.1420هـــ،.353 ــام.الحف ــد.مســملي..الجنســية:.ســعودي،.ع ــي.محم ــظ.عل ــم.ب إبراهي
ــاملة. ــع.افس محمــد.بــظ.إبراهيــم.عبمــان.حكمــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1420هـــ،.354بجام

ــع.افســاملة. بجام

ماجــد.بــظ.أحمــد.محمــد.رياظــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1420هـــ،.بجامــع.355
منــى.بنــئ.محمــد.حســظ.محمــد.البرموظــي..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفــظ:.356خديــرة.ضمــد.

1420هـــ،.بجامــع.جبــض.الحشــر.

فاتنــة.بنــئ.جــواد.عبــد.الرحيــم.الهــرش..الجنســية:.أردظيــة،.عــام.الحفــظ:.1420هـــ،.357
محمــد.بــظ.أحمــد.جابــر.اللشبــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1419هـــ،.بجامــع.358بجامــع.الدايــر.

القخبــة.

عطيــة.بــظ.يحــي.صاســم.مخشــع..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1419هـــ،.بجامــع.359
ــظ:.1419هـــ،.360الخدــراء.الجنوبيــة. ــام.الحف ــعودي،.ع ــية:.س ــي..الجنس ــيظ.بعيط ــي.حس ــظ.عل ــيظ.ب حس

ــدراج. ــقمة.ال ــع.س بجام

محمــد.بــظ.صبحــي.عبــد.الرحمــظ.ســليمان..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفــظ:.361
شــيبان. آل. بجامــع. محمــد.بــظ.غلفــان.عبــد.ا�.ســليماظي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1419هـــ،.1419362هـــ،.

بجامــع.الســقمة.

ــظ:.1419هـــ،.363 ــام.الحف ــعودي،.ع ــية:.س ــي..الجنس ــد.النعم ــم.أحم ــظ.إبراهي ــد.ب خال
ــر. ــع.خدي عــقء.الديــظ.بــظ.منتــاج.علــي.عبــد.الــودود..الجنســية:.بنجالــي،.عــام.الحفــظ:.364بجام

الدايــر. بجامــع. 1419هـــ،.

علــي.بــظ.محمــد.عمــر.حكمــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1419هـــ،.بجامــع.365
عبــده.بــظ.يحــي.محمــد.حمــزة..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1419هـــ،.بجامــع.366الســقمة.

خديــر.

ــر..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1419هـــ،.367 إيهــاب.بــظ.صديــق.إدريــس.افمي
ــش. ــع.أبوعري تركــي.بــظ.علــي.عيســى.صلــوي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1419هـــ،.بجامــع.368بجام

الماذري.

محمــد.بــظ.أحمــد.علــي.كعباظــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1419هـــ،.بجامــع.369
ــظ:.1419هـــ،.370العقدة. ــام.الحف ــر.حســيظ..الجنســية:.ســوداظية،.ع ــود.فقي ــظ.محم عائشــة.ب

ــر. ــع.الداي بجام

ــع.371 ــظ:.1418هـــ،.بجام ــام.الحف ــعودي،.ع ــية:.س ــي..الجنس ــد.ا�.خرم ــظ.عب ــر.ب عم
أمجــد.بــظ.محمــد.محمــد.زيــدان..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1418هـــ،.بجامــع.372القرفــي.

السقمة.

ــظ:.1418هـــ،.373 ــام.الحف ــم..الجنســية:.ســعودي،.ع ــد.المعج ــي.محم ــظ.عل ســليمان.ب
ــع. ــع.البدي جابــر.بــظ.علــي.أحمــد.مرشــد..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1418هـــ،.بجامــع.374بجام

ضمــد.
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عمــر.بــظ.محمــد.علــي.مســملي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1418هـــ،.بجامــع.375

ــام.الحفــظ:.1418هـــ،.376افســاملة. ــة..الجنســية:.ســعودي،.ع ــد.ا�.حســظ.زعل ــظ.عب ــم.ب إبراهي
ــة. ــع.الخدــراء.الجنوبي بجام

أحمــد.بــظ.عبــد.الفتــاح.محمــد.مخطفــى..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفــظ:.1417هـــ،.377
علــي.بــظ.محمــد.علــي.مســملي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1417هـــ،.بجامــع.378بجامــع.الحشــر.

ســقمة.الــدراج.

ــع.379 ــام.الحفــظ:.1417هـــ،.بجام ــة..الجنســية:.ســعودي،.ع ــي.عي ــض.عل ــظ.عائ ــد.ب أحم
ــي. ــع.والقرف إبراهيــم.بــظ.صبــول.علــي.عدابــي..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفــظ:.1417هـــ،.بجامــع.380البدي

ضمــد.

ــم.خرمــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1417هـــ،.381 ــظ.حســظ.إبراهي حســيظ.ب
ــة. ــع.القويعي معــاذ.بــظ.محمــد.عبــود.أيــوب..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1417هـــ،.بجامــع.382بجام

أبوعريــش.

جــقل.بــظ.أحمــد.هــادي.غــروي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1417هـــ،.بجامــع.383
ــظ:.1417هـــ،.384الزبــارة. ــام.الحف ــري،.ع ــد.إســماعيض.موســى..الجنســية:.أريت ــظ.محم ــد.ب حام

ــع.خاشــر. بجام

فــوزي.بــظ.ربيــع.موســى.خافــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1417هـــ،.بجامــع.385
أحمــد.بــظ.محمــد.مكيــظ.عدابــي..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفــظ:.1417هـــ،.بجامــع.386ضمــد.

ضمــد.

محمــد.بــظ.شــريش.علــي.إبراهيــم..الجنســية:.أبيوبــي،.عــام.الحفــظ:.1417هـــ،.بجامــع.387
. محمــد.بــظ.بــقل.محمــد.درمــان..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1417هـــ،.بجامــع.388ضمد

. ضمد

صالــح.بــظ.شــوعي.ذاهــر.مشــيإ...الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفــظ:.1417هـــ،.بجامــع.389
. ــظ:.1417هـــ،.390ضمد ــام.الحف ــعودي،.ع ــية:.س ــاري..الجنس ــعتر.الجب ــي.مش ــظ.يح ــد.ب محم

ــع. ــع.البدي بجام

عبدالعزيــز.بــظ.عبــاس.محمــد.الحازمــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1417هـــ،.391
ــظ:.1416هـــ،.392بجامــع.ضمــد. ــام.الحف ــعودي،.ع ــية:.س ــي..الجنس ــرح.المالك ــظ.مف ــظ.حس ــض.ب خلي

ــك. ــي.مال ــر.ببن ــع.خاش بجام

ــام.الحفــظ:.1416هـــ،.393 ــي..الجنســية:.ســعودي،.ع ــد.ا�.حســيظ.الحرب ــظ.عب ــد.ب خال
ــي. ــع.والقرف ــع.البدي ــو.هــادي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1416هـــ،.394بجام ــي.أب محمــد.بــظ.حســظ.عل

ــي. ــع.والقرف ــع.البدي بجام

ــظ:.1416هـــ،.395 ــام.الحف ــوداظي،.ع ــية:.س ــإ..الجنس ــظ.الطي ــال.الدي ــظ.جم ــد.ب محم
علــي.بــظ.عبــد.ا�.علــي.مســملي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1416هـــ،.بجامع.396بجامــع.اليماظيــة.بالحشــر.

افساملة.

محمــد.بــظ.إبراهيــم.مهــدي.حكمــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1416هـــ،.397
ــع.افســاملة. ــظ:.1416هـــ،.398بجام ــام.الحف ــد.مســملي..الجنســية:.ســعودي،.ع ــظ.محســظ.أحم ــد.ب أحم

ــاملة. ــع.افس بجام

ــع.399 ــظ:.1416هـــ،.بجام ــام.الحف ــي،.ع ــان..الجنســية:.يمن ــر.فرح ــر.جاب ــظ.جاب ــزاع.ب ه
محمــد.بــظ.أحمــد.محمــد.شــعفي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1416هـــ،.بجامع.400افســاملة.

افساملة.

ســمير.بــظ.مشبــش.حســظ.أبــو.الســبض..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1416هـــ،.401
ــظ:.1416هـــ،.402بجامــع.البديــع.والقرفــي. ــام.الحف ــعودي،.ع ــية:.س ــادي..الجنس ــو.ه ــي.أب ــظ.حســظ.عل ــي.ب عل

بجامــع.البديــع.والقرفــي.

ماجــد.بــظ.حســظ.علــي.حربــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1416هـــ،.بجامــع.403
محمــود.بــظ.محمــد.عبــد.المجيــد.أبــو.ليلــة..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفــظ:.404البديــع.والقرفــي.

1416هـــ،.بجامــع.خاشــر.بنــي.مالــك.

ــام.الحفــظ:.1416هـــ،.405 ــر.الكبيشــي..الجنســية:.ســعودي،.ع ــظ.حســيظ.جاب عيســى.ب
ــك. ــي.مال ــظ:.1415هـــ،.406بجامــع.خاشــر.بن ــام.الحف ــعودي،.ع ــية:.س ــم..الجنس ــد.صاس ــد.أحم ــظ.محم ــم.ب إبراهي

ــش. ــي.عري ــمة.بأب ــع.القواس بجام

ــع.408علي.بظ.محمد.رشاد..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1415هـ،.بجامع.الدير.407 ــظ:.1415هـــ،.بجام ــام.الحف ــش..الجنســية:.ســعودي،.ع ــظ.صاســم.عطي ســلطان.ب
ــي. القرف
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بیانات الحافظمبیانات الحافظم
عبــد.ا�.بــظ.يحــي.علــي.عــكام..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1415هـــ،.بجامــع.409

ماجــد.بــظ.محمــد.عبمــان.غــروي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1415هـــ،.بجامــع.410البديــع.
ــفض.بالشقيري. افس

ــع.411 ــظ:.1415هـــ،.بجام ــام.الحف ــية:.ســعودي،.ع ــي..الجنس ــوي.حكم ــظ.مله ــد.ب أحم
ــي. محمــد.بــظ.علــي.حســظ.جمعــة..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفــظ:.1415هـــ،.بجامــع.412القرف

بنــد.الميشــة.بجبــض.حشــر.

الحفــظ:.413 عــام. الجنســية:.ســعودي،. باشــة.صديــق.مســملي.. بــظ.علــي. محمــد.
افســاملة. بجامــع. الحفــظ:.1414/1413414هـــ،. عــام. ســعودي،. الجنســية:. مســملي.. هــادي. عيســى. بــظ. ا�. عبــد.

افســاملة. بجامــع. 1414/1413هـــ،.

ماجــد.بــظ.محمــد.أحمد.مســملي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1414/1413هـ،.415
ــظ:.416بجامع.افســاملة. ــام.الحف ــد.الســقم..الجنســية:.مخــري،.ع ــق.عب ــد.الخال ــم.عب ــظ.إبراهي ــد.ب محم

ــش. ــي.عري ــع.افوســط.بأب 1414/1413هـــ،.بالجام

ــظ:.1411هـ/1412هـــ،.417 ــام.الحف ــعودي،.ع ــية:.س ــي..الجنس ــي.النعم ــظ.عل ــد.ب أحم
ــد. ــة.ضم ــع.حرج ــظ:.1411هـ/1412هـــ،.418بجام ــام.الحف ــعودي،.ع ــية:.س ــي..الجنس ــد.حرب ــظ.أحم ــادي.ب ه

بالجامــع.افوســط.بأبوعريــش.

عبــد.ا�.بــظ.ســالم.العطــاس..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1411هـ/1412هـــ،.419
محمــد.بــظ.أحمــد.منــور.عزيــز..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفــظ:.1411هـ/1412هـــ،.420بالجامــع.افوســط.بأبــو.عريــش.

بالجامــع.افوســط.بأبــو.عريــش.

ظايــش.بــظ.محمــد.يحــي.جبلــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1411هـ/1412هـ،.421
عبــد.الرحمــظ.بــظ.محمــد.عبــد.ا�.عامــري..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.422بالجامــع.افوســط.بأبــي.عريــش.

عريــش. بأبــي. القواســمة. بجامــع. 1411هـ/1412هـــ،.

الحفــظ:.423 عــام. ســعودي،. الجنســية:. العطــاس.. باهــادون. ا�. عبــد. بــظ. أيمــظ.
عريــش. بأبــي. القواســمة. بجامــع. ياســر.بــظ.محمــد.حربــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1411/1410هـــ،.1411424هـ/1412هـــ،.

بالقرفــي. بالجامــع.

425
أحمــد.بــظ.عبــد.الرحمظ.العاكش..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1411/1410هـ،.
المآهــض.الحالــي:.الدكتــوراه،.مــدة.الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.بالجامــع.افوســط.بأبــي.

عريش.
426

عادل.إبراهيم.محمد.رفاعي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ.1410هـ،.المآهض.الحالي:.

بأبي. الرفاعي. بمسجد. والخشرى.. الكبرى. العشر. القراءات. بها:. حفظ. التي. الرواية. الدكتوراه،.
عريش،.محّكم.في.مسابقة.الملك.سلمان.بظ.عبدالعزيز.المحلية.لحفظ.القرآن.الكريم.

ــظ:.1411/1410هـــ،.427 ــام.الحف ــد.صاســم..الجنســية:.ســعودي،.ع ــظ.محم ــد.ا�.ب عب
ــش. ــي.عري ــر.بأب ــع.الكبي إبراهيــم.بــظ.أحمــد.محمــد.أبوزيد..الجنســية:.مخري،.عــام.الحفــظ:.1411/1410هـ،.428بالجام

بالجامع.افوســط.
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الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة ضمد
تأسســئ.فــي.1426/02/25هـــ.وســجلئ.لــدى.وزارة.الشــآون.اإلســقمية.والدعــوة.واإلرشــاد.برصــم.(7/10) 
ــخ. ــم.(3364).وتاري ــة.برص ــة.اقجتماعي ــوارد.البشــرية.والتنمي ــدى.وزارة.الم ــم.ســجلئ.ل ــخ.1426/02/25هـــ.ب وتاري

1441/06/10هـــ

أعضاء الجمعية العمومية بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة ضمد
أعضاء الجمعیة العمومیة

اسم العضوماسم العضوماسم العضوم

فهد.بظ.حسظ.بظ.علي.الحازمي19احمد.بظ.هادي.بظ.محمد.ظش10احمد.بظ.عبدا�.احمد.حكمي1

خالد.بظ.حسظ.بظ.احمد.زكري20علي.بظ.محمد.بظ.حسيظ.خواجي11احمد.بظ.جابر.ظاصر.صعدي2

يحيىي.بظ.سليمان.بظ.علي.ضايحيى21عبمان.بظ.حمد.بظ.محمد.مساوى12عباس.بظ.محمد.علي.الحازمي3

إبراهيم.بظ.عبدا�.أحمد.ظاصر.حكمي22ابراهيم.بظ.حسيظ.محمد.صيادي.فقيه13عبدالعزيز.بظ.عباس.محمد.الحازمي4

عبدالمجيد.بظ.احمد.بظ.محمد.زكري23محمد.بظ.عبده.بظ.احمد.صليلي14حجاب.بظ.علي.بظ.محمد.الحازمي5

حسظ.بظ.علي.محمد.رفاعي.الحازمي24خليض.بظ.ابراهيم.بظ.احمد.جقل15عبدالملك.بظ.يحيى.يحيى.بهلول.مدخلي6

حسظ.بظ.عبدا�.أحمد.ظاصر.حكمي25ابراهيم.بظ.حسظ.بظ.محمد.فقيه16فهد.بظ.حسظ.بظ.علي.محريد7

وليد.بظ.خليض.بظ.علي.دعاك26حسظ.بظ.محمد.بظ.احمديني.العزير17احمد.بظ.عبدا�.بظ.محمد.زيلعي8

احمد.بظ.محمد.بظ.يحيى.عماري27ظاصر.بظ.محمد.مطمي.خليض.رفاعي18خليض.بظ.محمد.بظ.عيىسى.شافعي9
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مجالس اإلدارة التي تعاقبت على إدارتها:
يديرهــا.حاليــًا.مجلــس.صــادر.بالخطــاب.رصــم.330901.فــي.1441/11/1هـــ.مــظ.وكيــض.وزارة.المــوارد.البشــرية.
والتنميــة.اقجتماعيــة.للتنميــة.اقجتماعيــة.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.
فــي.محافظــة.ضمــد.مــظ.1441/11/8هـــ.لمــدة.ســتة.أشــهر،.وتــم.التمديــد.لهــثا.المجلــس.لمــدة.ســتة.أشــهر.أخــرى.

بخطــاب.مركــز.التنميــة.اقجتماعيــة.بجــازان.برصــم.209234.وتاريــخ.1442/11/18هـــ،..وهــم:

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدومحمد.بظ.عبده.بظ.أحمد.صليلي.6رئيس.المجلسمحمد.بظ.عمر.بظ.أحمد.المروعي.1

عدوإبراهيم.بظ.عبدا�.بظ.أحمد.ظاصر.حكمي.7ظائإ.الرئيسيحيى.بظ.سليمان.بظ.علي.ضايحي.2

عدوعبدالعز.يز.بظ.عباس.بظ.محمد.الحازمي.8المسآول.الماليأحمد.بظ.هادي.بظ.محمد.بظ.ظش.3

عدود.ظاصر.بظ.محمد.بظ.علي.الحازمي.9عدوحسظ.بظ.علي.بظ.محمد.رفاعي.الحازمي.3

عدوعبدالملك.بظ.يحيى.بهلول.مدخلي.10عدوإبراهيم.بظ.محمد.بظ.يحيى.فتاح.5

والمجلــس.الــثي.صلبــه.صــدر.بالقــرار.رصــم.188/ق/م.فــي.1437/11/7هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.محافظــة.ضمــد.مــظ.
1437/11/7هـــ.لمدة.أربع.ســنوات

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدومحمد.بظ.عبده.بظ.أحمد.صليلي.6رئيس.المجلسمحمد.بظ.عمر.بظ.أحمد.المروعي.1

عدوإبراهيم.بظ.عبدا�.بظ.أحمد.ظاصر.حكمي.7ظائإ.الرئيسيحيى.بظ.سليمان.بظ.علي.ضايحي.2

عدوعبدالعز.يز.بظ.عباس.بظ.محمد.الحازمي.8المسآول.الماليأحمد.بظ.هادي.بظ.محمد.بظ.ظش.3

عدود.ظاصر.بظ.محمد.بظ.علي.الحازمي.9عدوحسظ.بظ.علي.بظ.محمد.رفاعي.الحازمي.4

عدوعبدالملك.بظ.يحيى.بظ.بهلول.مدخلي.10عدوإبراهيم.بظ.محمد.بظ.يحيى.فتاح.5
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والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــدر.بالقــرار.رصــم.23/ق/م.فــي.1433/3/1هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

ــي.محافظــة. ــم.ف ــرآن.الكري ــظ.الق ــة.لتحفي ــة.الخيري ــرع.الجمعي ــس.إدارة.ف ــاد.أعدــاء.مجل ــوة.واإلرشــاد.باعتم والدع
ضمــد.مــظ.1433/3/1هـــ.حتــى.1437/11/6هـــ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوفوزي.بظ.ربيع.موسى.خافي.6رئيس.المجلسمحمد.بظ.إبراهيم.محمد.صاضي.1

عدوأحمد.بظ.هادي.بظ.محمد.بظ.ظش.7ظائإ.الرئيسحسظ.بظ.علي.بظ.محمد.رفاعي.الحازمي.2

عدو.احتياذيعباس.بظ.محمد.الحازمي.8المسآول.الماليظواف.بظ.أحمد.محمد.زولي.3

عدو.احتياذيخالد.بظ.محمد.عبمان.غروي.9عدوعبمان.بظ.حمد.محمد.مساوى.4

عدو.احتياذيحسظ.بظ.محمد.أحمد.يني.العزيز.10عدوخليض.بظ.محمد.عيسى.شافعي.5

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــدر.بالقــرار.رصــم.3/ق/م.فــي.1430/1/16هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

ــي.محافظــة. ــم.ف ــرآن.الكري ــظ.الق ــة.لتحفي ــة.الخيري ــرع.الجمعي ــس.إدارة.ف ــاد.أعدــاء.مجل ــوة.واإلرشــاد.باعتم والدع
ضمــد.مــظ.1430/1/16هـــ.حتــى.1433/2/30هـــ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوعبداللطيش.بظ.محمد.أحمد.الخم.5رئيس.المجلسمحمد.بظ.إبراهيم.محمد.صاضي1

عدوفوزي.بظ.ربيع.موسى.خافي.6ظائإ.الرئيسحسظ.بظ.علي.بظ.محمد.رفاعي.الحازمي.2

عدوحسظ.بظ.محمد.أحمد.يني.العز.يز.7المسآول.الماليظواف.بظ.أحمد.محمد.زولي.3

عدوخالد.بظ.بشير.بظ.محمد.معافا8عدوأحمد.بظ.عبدا�.زيلعي.4

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــدر.بالقــرار.رصــم.3/ق/م.فــي.1426/1/9هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

ــي.محافظــة. ــم.ف ــرآن.الكري ــظ.الق ــة.لتحفي ــة.الخيري ــرع.الجمعي ــس.إدارة.ف ــاد.أعدــاء.مجل ــوة.واإلرشــاد.باعتم والدع
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ضمــد.مــظ.1426/1/9هـــ.حتــى.1430/1/15هـــ
صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوعباس.بظ.محمد.الحازمي.3رئيس.المجلسمحمد.بظ.إبراهيم.محمد.صاضي.1

عدوظاصر.بظ.محمد.بظ.علي.الحازمي.5ظائإ.الرئيسحسظ.بظ.علي.بظ.محمد.رفاعي.الحازمي.2

عدوخليض.بظ.محمد.عيسى.شافعي.6المسآول.الماليظواف.بظ.أحمد.محمد.زولي.3

حفاظ القرآن الكريم بجمعية محافظة ضمد
بیانات الحافظمبیانات الحافظم
عائشــة.بنــئ.رمدــان.محمــد.برظــاوي..الجنســية:.ســعودية،.الســكظ:.مكــة.المكرمــة،.1

عهــود.بنــئ.محمــد.أحمــد.الدباعيــة..الجنســية:.يمنيــة،.الســكظ:.اليمــظ،.عــام.2عــام.الحفــظ:.1441هـــ،.حفظــئ.عــظ.(بعــد).بمقــرأة:.أفاظيــظ.الثكــر.
الحفــظ:.1441هـــ،.حفظــئ.عــظ.(بعــد.).بمقــرأة:.أفاظيــظ.الثكــر.

آقء.بنــئ.خدــر.بــظ.عيســى.الينبعــاوي..الجنســية:.ســعودية،.الســكظ:.المدينــة.3
ســاره.بنــئ.إبراهيــم.عبيــد.آل.لحيــان.الدوســري..الجنســية:.ســعودية،.الســكظ:.وادي.4المنــورة،.عــام.الحفــظ:.1441هـــ،.حفظــئ.عــظ.(بعــد).بمقــرأة:.أفاظيــظ.الثكــر.

الدواســر،.عــام.الحفــظ:.1441هـــ،.حفظــئ.عــظ.(بعــد).بمقــرأة:.أفاظيــظ.الثكــر.

أمينــة.بنــئ.محمــد.إبراهيــم.سيســي..الجنســية:.غينيــة،.الســكظ:.مخــر،.عــام.الحفــظ:.5
رشــا.بنــئ.حمــدي.رضــوان.علــي..الجنســية:.مخريــة،.الســكظ:.مخــر،.عــام.الحفــظ:.14416هـــ،.حفظــئ.عــظ.(بعــد).بمقــرأة:.أفاظيــظ.الثكــر.

1441هـــ،.حفظــئ.عــظ.(بعــد).بمقــرأة:.أفاظيــظ.الثكــر.

فــردوس.بنــئ.جابــر.عبدالســقم.محمــد..الجنســية:.مخريــة،.الســكظ:.القاهــرة،.عــام.7
ــام.8الحفــظ:.1441هـــ،.حفظــئ.عــظ.(بعــد).بمقــرأة:.أفاظيــظ.الثكــر. ــة،.الســكظ:.القاهــرة،.ع ــي.خــقف..الجنســية:.مخري ــى.عل ــئ.مخطف ــة.ا�.بن هب

الحفــظ:.1441هـــ،.حفظــئ.عــظ.(بعــد).بمقــرأة:.أفاظيــظ.الثكــر.

ظســمة.بنــئ.جمعــة.حســظ.علــي..الجنســية:.مخريــة،.الســكظ:.القاهــرة،.عــام.الحفــظ:.9
ــظ:.144110هـــ،.حفظــئ.عــظ.(بعــد).بمقــرأة:.أفاظيــظ.الثكــر. ــام.الحف ــق،.ع ــوداظية،.الســكظ:.بقي ــية:.س ــش..الجنس ــد.عبداللطي ــئ.محم آقء.بن

ــظ.الثكــر. 1441هـــ،.حفظــئ.عــظ.(بعــد).بمقــرأة:.أفاظي

ســمية.بنــئ.صالــح.علــي..الجنســية:.يمنيــة،.الســكظ:.بريــدة،.عــام.الحفــظ:.1441هـــ،.11
ظجــقء.بنــئ.عبــد.الحليــم.عطيــة.شــاهيظ..الجنســية:.مخريــة،.الســكظ:.القاهــرة،.عــام.12حفظــئ.عــظ.(بعــد).بمقــرأة:.أفاظيــظ.الثكــر.

الحفــظ:.1441هـــ،.حفظــئ.عــظ.(بعــد).بمقــرأة:.أفاظيــظ.الثكــر.

أمينــة.بنــئ.حســيظ.علــي.ديرشــة..الجنســية:.صوماليــة،.الســكظ:.جــدة،.عــام.الحفــظ:.13
أروى.بنــئ.ذــارق.عطيــة.ســيد..الجنســية:.مخريــة،.الســكظ:.خميــس.مشــيط،.عــام.144114هـــ،.حفظــئ.عــظ.(بعــد).بمقــرأة:.أفاظيــظ.الثكر.

الحفــظ:.1441هـــ،.حفظــئ.عــظ.(بعــد).بمقــرأة:.أفاظيــظ.الثكــر.

ــام.15 ــدة،.ع ــكظ:.ج ــة،.الس ــية:.يمني ــوان..الجنس ــد.دب ــود.أحم ــاش.حم ــئ.بج ــر.بن عبي
ــر. ــظ.الثك ــرأة:.أفاظي ــد).بمق ــظ.(بع ــظ:.1441هـــ،.حفظــئ.ع ميســون.بنــئ.عبدالجبــار.الزعيــم..الجنســية:.ســورية،.الســكظ:.الريــاض،.عــام.الحفــظ:.16الحف

1441هـــ،.حفظــئ.عــظ.(بعــد).بمقــرأة:.أفاظيــظ.الثكر.

ــة،.الســكظ:.جــازان،.عــام.الحفــظ:.17 ــري..الجنســية:.يمني زهــراء.بنــئ.أحمــد.محمــد.بت
أمــان.ا�.بــظ.قل.ديــظ..الجنســية:.باكســتان،.الســكظ:.صبيــا،.عام.الحفــظ:.1439هـ،.144118هـــ،.حفظــئ.عــظ.(بعــد).بمقــرأة:.أفاظيــظ.الثكــر.

حفظــئ.عــظ.(بعــد).بمقــرأة:.أفاظيــظ.الثكر.

عبدالرحمــظ.بــظ.إبراهيــم.صبــول.عدابــي..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفــظ:.1439هـــ،.19
ســعاد.بنــئ.شــوعي.علــي.هليلــي..الجنســية:.يمنيــة،.عــام.الحفــظ:.1439هـــ،.ومــدة.20ومــدة.الحفــظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمــه:.إبراهيــم.عدابــي،.بجامــع.الحرجــة.

الحفــظ:.أربــع.ســنوات،.بــدار.ســمية.بنــئ.الخيــاط.
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فاذمــة.بنــئ.يحيــى.بــظ.حســظ.زوقن..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1439هـــ،.21

ــظ:.1439هـــ،.22ومعلمتهــا:.زهــراء.بعزصــي،.بــدار.أســماء.بنــئ.عميــس. ــام.الحف ــية:.ســعودية،.ع ــدي..الجنس ــي.الدم ــد.عل ــئ.محم ــال.بن من
ــاط. ــئ.الخي ــمية.بن ــدار.س ــان،.ب ــة.صم ــا:.أمين ومعلمته

ــه:.23 ــة،.مكاظ ــي:.البحري ــض.الحال ــعودي،.العم ــية:.س ــي..الجنس ــدر.الحازم ــظ.حي ــي.ب عل
ــة. ــع.الحرج ــي،.بجام ــم.عداب ــه:.إبراهي ــظ:.1438هـــ،.ومعلم ــام.الحف ــدة،.ع خديــب.بنــئ.أحمــد.محمــد.جيــقن..الجنســية:.يمنيــة،.عــام.الحفــظ:.1438هـــ،.24ج

ومعلمتهــا:.مطــرة.العامــري.وعزيــزة.فقيــه،.بــدار:.فاذمــة.الزهــراء.

25
ظجــاح.بنــئ.عبــدا�.محمــد.مشــعتر.زيلعــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.
1438هـــ،.ومــدة.الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمتهــا:.فاذمــة.بنــئ.حســظ.ســويد،.

ــعدية. ــة.الس ــدار.حليم ب
26

ــي.الحازمــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1438هـــ،. ــئ.محمــد.عل ابتهــال.بن

ومــدة.الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمتهــا:.ظجــاح.جبريــض.الحازمــي.وهاجــر.علــي.
ــد ــئ.محم ــة.بن ــدار.رصي ــي،.ب الحازم

27
فيخــض.بــظ.علــي.عبــده.أزيبــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1438هـــ،.ومــدة.
ــظ. ــة،.وحّف الحفــظ:.خمــس.ســنوات،.ومعلمــه:.أحمــد.حســيظ.عتيــظ،.بمســجد.العتن

ذالــإ.واحــد.
28

ســارة.بنــئ.أحمــد.علــي.دبيــش..الجنســية:.يمنيــة،.عــام.الحفــظ:.1438هـــ،.ومــدة.

ــعدية،. ــة.الس ــدار.حليم ــي،.ب ــد.رياظ ــة.أحم ــا:.آمن ــنوات،.ومعلمته ــقث.س ــظ:.ب الحف
ــظ. ــئ:.ذالبتي ظ وحفًّ

عائشــة.بنــئ.ظاشــر.عطيــش.زيــدان..الجنســية:.يمنيــة،.عــام.الحفــظ:.1438هـــ،.29
ــظ:.1438هـــ،.30ومعلمتهــا:.مطــرة.العامــري.وعزيــزة.فقيــه،.بــدار.ميموظــة.بنــئ.الحــارث. ــام.الحف ــي.عســيري..الجنســية:.ســعودية،.ع ــد.عل ــئ.محم عائشــة.بن

ــر. ــئ.عم ــدار.حفخــة.بن ــخ،.ب ــى.مخي ــئ.يحي ــا:.شــمعة.بن ومعلمته

31
فاذمــة.بنــئ.أحمــد.جابــر.يحيــى..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1438هـــ،.ومــدة.
الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلماتهــا:.اظتخــار.البــراق.وآمنــة.رفاعــي.وســعدية.فقيــه،.

بــدار.فاذمــة.الزهــراء.
32

فاذمـــة.بنـــئ.مشـــاوي.بـــظ.يحيـــى.الدمـــدي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.

1438هــــ،.ومعلماتهـــا:.عائشـــة.البقمـــي.وزهـــراء.فتـــاح.و.مريـــم.مطهـــري،.بـــدار.أســـماء.
ـــر. ـــي.بك ـــئ.أب بن

أحمــد.بــظ.يحيــى.بــظ.محمــد.شــبيلي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1437هـــ،.33
ــظ:.1437هـــ،.34ومعلمــه:.محمــد.بــظ.الحســظ.افميــر. ــام.الحف ــعودي،.ع ــية:.س ــران.العبســي..الجنس ــي.حش ــظ.عل حســظ.ب

ــئ. ــظ.باب ــد.ب ــداش.وبزي ــد.خ ــظ.أحم ــار.ب ــه:.عبدالجب ومعلم

عبدالمجيــد.بــظ.إبراهيــم.موســى.شــبير..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1437هـــ،.35
ــظ:.1437هـــ،.36ومعلمــه:.إبراهيــم.بــظ.موســى.شــبير. ــام.الحف ــعودي،.ع ــية:.س ــران..الجنس ــماعيض.جع ــظ.إس ــودود.ب عبدال

ــي. ــول.عداب ــم.صب ــه:.إبراهي ومعلم

يحيــى.بــظ.أحمــد.خمجــان.باشــق..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفــظ:.1437هـــ،.ومعلمه:.37
الهنــوف.بنــئ.ظاصــر.محمــد.الحازمــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1437هـــ،.38يحيــى.بــظ.حســظ.مهدلــي.

ومعلمتهــا:.منــال.مهنــا.وعائشــة.بنــئ.مهــدي.شــافعي،.بــدار.القرعــاوي.

زهراء.بنئ.إبراهيم.علي.حيدر..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1437هـ،.ومعلماتها:.40إيمان.بنئ.عبدا�.محمد.الجزار..الجنسية:.مخرية،.عام.الحفظ:.1437هـ.39
مريم.عبدا�.مطهري.و.آمال.أحمد.خميسي،.بدار.أسماء.بنئ.أبي.بكر.

زهراء.بنئ.محمد.علي.الحازمي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1437هـ،.ومعلماتها:.41
سمر.بنئ.عبدا�.أحمد.حكمي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1437هـ،.ومعلماتها:.42منال.بنئ.إبراهيم.مهنا.و.عائشة.بنئ.مهدي.شافعي،.بدار.القرعاوي.

مريم.ظاصر.و.خديجة.الظاهري.و.مريم.زكري،.بدار.حفخة.بنئ.عمر.

صالحــة.بنــئ.حســيظ.خليــض.عامــري..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1437هـــ،.43
ــدار.فاذمــة.زكــري. ــا.و.صالحــة.حســيظ.زكــري،.ب ــة.جديب صالحــة.بنــئ.رشــيد.محمــد.بهكلــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1431هـــ،.44ومعلماتهــا:.آمن

بــدار.حفخــة.بنــئ.عمــر.

صالحــة.بنــئ.محمــد.محســظ.بكيلــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1437هـــ،.45
46ومعلمتهــا:.زهــراء.بنــئ.عيســى.مشــيخي،.بــدار.حفخــة.بنــئ.عمــر.

عائشــة.بنــئ.أحمــد.مخطفــى.صحطاظــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1437هـ،.

ومعلماتهــا:.عائشــة.عبــدا�.حكمــي.و.مريــم.عمــاري.و.زهــراء.مشــيخي،.بــدار.حفخــة.
بنــئ.عمــر.

47
فاذمــة.بنــئ.علــي.بــظ.أحمــد.غريــإ..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1437هـــ،.
ومعلماتهــا:.زهــراء.جبريــض.بعزصــي.و.صالحــة.علــي.مشــيخي،.بــدار.أســماء.بنــئ.

ــم. ــس.بالقائ عمي
48

منــى.بنــئ.علــي.يحيــى.محمــد.شــبلي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1437هـــ،.

ــدار.فاذمــة. ــإ،.ب ــى.غري ــور.باســويدان.و.من ومعلماتهــا:.صالحــة.حســظ.زكــري.و.ظ
زكــري.بالقمــري.

49
منــى.بنــئ.محمــد.أحمــد.غريــإ..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1437هـــ،.
ومعلماتهــا:.ســميرة.جبريــض.دريــإ.و.تهاظــي.محمــد.غريــإ.ومنــى.شــبلي،.بــدار.أم.

ــو. ــلمة.بالجه س
50

ــظ:.1437هـــ،. ــام.الحف ــش.ا�.شــافعي..الجنســية:.ســعودية،.ع ــي.ضي ــئ.عل ــا.بن وف

ومعلماتهــا:.فاذمــة.حمــود.صــوان.وعفــاف.يحيــى.زبيــدي،.بــدار.فاذمــة.زكــري.
بالقمــري.
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51
ظعمــة.بنــئ.عايــخ.جمــاح.العبســي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1436هـــ،.
ومعلماتهــا:.منــى.أحمــد.صليلــي.وعماديــة.إســماعيض.فقيــه.وهنــاء.فقيــه،.بــدار.

ــراء. ــة.الزه فاذم
ظهلــة.بنــئ.علــي.بــظ.حســيظ.خواجــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1436هـــ،.52

ومعلمتهــا:.صفــاء.بنــئ.عبــده.صليلــي،.بــدار.فاذمــة.الزهــراء.

53
أشــواق.بنــئ.أحمــد.بــظ.محمــد.خميســي..الجنســية:.يمنيــة،.عــام.الحفــظ:.1436هـــ،.
ومعلماتهــا:.تهاظــي.علــي.ذاهــر.و.عائشــة.موســى.النعمــي،.بــدار.أســماء.بنــئ.أبــي.

بكــر
54

آمــال.بنــئ.أحمــد.محمــد.خميســي..الجنســية:.يمنيــة،.عــام.الحفــظ:.1436هـــ،.

ومعلماتهــا:.تهاظــي.علــي.ذاهــر.و.عائشــة.موســى.النعمــي،.بــدار.أســماء.بنــئ.أبــي.
بكــر

تهاظــي.بنــئ.محمــد.بــظ.أحمــد.غريــإ..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1436هـــ،.55
عنــود.بنــئ.محمــد.بــظ.ظاصــر.دعــاك..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1436هـــ،.56ومعلماتهــا:.ســميرة.بنــئ.جبريــض.دريــإ.و.أمــض.بنــئ.أحمــد.الفخيــح،.بــدار.أم.ســلمة.

ومعلمتهــا:.منــا.بنــئ.إبراهيــم.مهنــا،.بــدار.القرعــاوي.

57
ــظ:. ــام.الحف ــة،.ع ــد.خميســي..الجنســية:.يمني ــإ.محم ــظ.غال ــإ.ب ــئ.حبي ــة.بن فاذم
1436هـــ،.ومعلماتهــا:.تهاظــي.علــي.ذاهــر.و.عائشــة.موســى.النعمــي،.بــدار.أســماء.

بنــئ.أبــي..بكــر.
مخجلــة.بنــئ.عائــخ.بــظ.جمــاح.العبســي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1436هـ،.58

ومعلماتهــا:.صفــاء.عبــده.صليلــي.و.عماديــة.إســماعيض.فقيــه،.بــدار.فاذمــة.الزهــراء.

صريــش.بنــئ.أحمــد.مســاوى.شــوعي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1435هـــ،.59
ــا.و.زهــراء.محمــد.الحازمــي،.بــدار.القرعــاوي. ــال.إبراهيــم.مهن 60ومعلماتهــا:.من

ــظ:.1435هـــ،. ــام.الحف ــية:.ســعودية،.ع ــخ..الجنس ــد.مخي ــى.أحم ــئ.يحي ــود.بن العن

ومعلماتهــا:.زهــراء.عيســى.مشــيخي.و.صبــاح.محمــد.آل.حســيظ،.بــدار.حفخــة.بنــئ.
عمــر.

ــظ:.1435هـــ،.61 ــام.الحف ــعودية،.ع ــية:.س ــي..الجنس ــي.زول ــظ.عل ــئ.حس ــة.بن خديج
62ومعلماتهــا:.منــال.إبراهيــم.مهنــا.و.فاذمــة.إســماعيض.مريــع،.بــدار.القرعــاوي.

فاذمــة.بنــئ.حســظ.محمــد.الحازمــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1435هـــ،.

ومعلماتهــا:.فاذمــة.حســظ.الحازمــي.و.حشــيمة.عبــده.عبدالفتــاح،.بــدار.خديجــة.بنــئ.
خويلــد.

إســماعيض.بــظ.محمــد.بــظ.علــي.مطولــة..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفــظ:.1434هـــ،.63
ــي،.عــام.الحفــظ:.1434هـــ،.64ومعلمــه:.عبــدا�.بــظ.موســى.رياظــي. ــظ.أحمــد.فرحــان..الجنســية:.يمن ــظ.أحمــد.ب ــدا�.ب عب

ــي. ــول.عداب ــظ.صب ــم.ب ــه:.إبراهي ومعلم

عزيــزة.بنــئ.محمــد.بــظ.إبراهيــم.بريــك..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1434هـ،.65
فريــال.بنــئ.هاشــم.بــظ.محمــد.عبمــان..الجنســية:.ســوداظية،.عــام.الحفــظ:.1434هـــ،.66ومعلمتهــا:.منــال.مهنــا،.بــدار.القرعــاوي.

ومعلماتهــا:.هــدى.باســودان.وصفــاء.صليلــي.وســلوى.بارشــيد،.بــدار.القرعــاوي.

مريــم.بنــئ.أحمــد.بــظ.صالــح.المرحبــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1434هـــ،.67
آمنــة.بنــئ.أحمــد.بــظ.صالــح.المرحبــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1434هـــ،.68ومعلمتهــا:.منــال.مهنــا،.بــدار.القرعــاوي.

ومعلمتهــا:.منــال.مهنــا،.بــدار.القرعــاوي.

آمنــة.بنــئ.محمــد.بــظ.ظاصــر.الحازمــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1434هـــ،.69
70ومعلمتهــا:.منــال.مهنــا،.بــدار.القرعــاوي.

عائشــة.بنــئ.أميــظ.بــظ.عمــر.مرســي..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفــظ:.1434هـــ،.

ــدار. ــة،.ب ــو.هيب ــي.اب ــئ.عل ــة.بن ــي.وصالح ــش.هوداظ ــئ.عطي ــة.بن ــا:.فاذم ومعلماته
ــاط. ــئ.الخي ســمية.بن

ــظ:.71 ــام.الحف ــعودي،.ع ــية:.س ــبير..الجنس ــى.ش ــظ.موس ــم.ب ــظ.إبراهي ــظ.ب عبدالرحم
ــبير. ــظ.موســى.ش ــم.ب ــه:.إبراهي ســحر.بنــئ.عبــدا�.بــظ.حســيظ.ابو.حيــة..الجنســية،.مخريــة،.عــام.الحفــظ:.1433هـ،.143372هـــ،.ومعلم

ومعلمتهــا:.منــال.بنــئ.إبراهيــم.مهنــا،.بــدار.القرعاوي.

أســماء.بنــئ.إســماعيض.بــظ.عبدالعــال.جــودة..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفــظ:.73
ــد. ــم.بدم ــرآن.الكري ــظ.الق ــة.تحفي 143374هـــ،.بمدرس

حمــود.بــظ.حســظ.بــظ.حمــود.خريــزي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1432هـــ،.

ــارك،.بمســجد. ومعلمــوه:.حســظ.بــظ.علــي.رفاعــي.الحازمــي.و.فــواز.بــظ.شــوعي.مب
مهــدي.شــافعي.

ــظ:.75 ــام.الحف ــية:.ســعودي،.ع ــي..الجنس ــر.الحازم ــد.صخي ــظ.أحم ــظ.حســظ.ب ــد.ب أحم
أكــرم.بــظ.أحمــد.بــظ.علــي.حمــود.حبيبــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.143276هـ.

1432هـــ.

أحمــد.بــظ.محمــد.خدــي..الجنســية:.ســعودي،.الســكظ:.القمــري،.عــام.الحفــظ:.77
خالد.بظ.علي.عقيلي.الحازمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1432هـ.143278هـــ.

ــظ:.1432هـــ،.79 ــام.الحف ــعودي،.ع ــية:.س ــزي..الجنس ــد.الع ــى.محم ــظ.يحي ــلطان.ب س
عبدالرحمــظ.بــظ.عبــدا�.بــظ.حســظ.زكــري..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.80بمســجد.الهاتــش.

1432هـــ.
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عبــدا�.بــظ.محمــد.بــظ.علــي.الحازمــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1432هـــ،.81

عبدا�.بظ.محمد.بظ.أحمد.خدي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1432هـ.82بمســجد.الهاتــش.بدمــد.

عبدالمنعــم.بــظ.حجــاب.بــظ.يحيــى.الحازمــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.83
ــافعي. ــدي.ش ــجد.مه ــي،.بمس ــي.الحازم ــظ.عل ــيظ.ب ــه:.حس ــم.بــظ.أحمــد.فاخــر..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1432هـــ،.143284هـــ،.ومعلم ــي.بــظ.إبراهي عل

ــرات. ــي،.بجامــع.خي ــع.خاف ــظ.ربي ــوزي.ب ومعلمــه:.ف

علــي.بــظ.محمــد.بــظ.ســلطان.الجيزاظــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1432هـــ،.85
عيســى.بــظ.علــي.بــظ.يحيــى.عبدالفتــاح.الحازمــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.86بجامــع.خيــرات.

1432هـــ،.بمســجد.الهاتــش.بدمــد.

ظاصر.بظ.محمد.بظ.مطمي.رفاعي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1432هـ.88محمود.بظ.منخور.الفواخري..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1432هـ.87

ــي،.عــام.الحفــظ:.1432هـــ،.89 ــارك..الجنســية:.يمن ــى.بــظ.شــوعي.بــظ.هــادي.مب يحي
ــارك،.بمســجد.مهــدي.شــافعي. ــظ.شــوعي.مب ــواز.ب ــه:.ف أحمــد.بــظ.عبــدا�.حكمــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1432هـــ،.ومعلمــه:.90ومعلم

إبراهيــم.بــظ.صبــول.عدابــي،.بجامــع.الحرجــة.

صفيــة.بنــئ.حجــاب.ابــظ.حمــد.الحازمــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1432هـ،.91
ــدار.رصية. فيخض.بظ.محمد.آل.حسيظ..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1431هـ.92ب

مهــا.بنــئ.محمــد.علــي.آل.حســيظ..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1431هـــ،.بــدار.93
صبــاح.بنــئ.محمــد.بــظ.علي.آل.حســيظ..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1431هـ،.94حفخــة.بنــئ.عمــر.

بــدار.حفخــة.بنــئ.عمر.

عائشــة.بنــئ.أحمــد.بــظ.عبــدا�.ربيــدي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1431هـ،.95
عائشــة.بنــئ.محمــد.بــظ.حســيظ.خواجــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.96بــدار.صفيــة.بنــئ.حيــي.

الزهــراء. بــدار.فاذمــة. 1431هـــ،.

غنيــة.بنــئ.أحمــد.بــظ.عبــدا�.شــاعري..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1431هـــ،.97
فاذمــة.بنــئ.رشــيد.بظ.موســى.عبــادي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1431هـ،.98بــدار.ظســيبة.بنــئ.كعــإ.

بــدار.فاذمــة.الزهراء

فاذمــة.بنــئ.علــي.بــظ.محمــد.الحازمــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1431هـ،.99
ليلــى.بنــئ.حســيظ.بــظ.أبوذالــإ.ظعمــان..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.100بــدار.خولــة.بنــئ.افزور.

الزهــراء. بــدار.فاذمــة. 1431هـــ،.

ظــدى.بنــئ.أحمــد.بــظ.حســظ.عريــش..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1431هـــ،.101
ــام.الحفــظ:.1431هـــ،.102بــدار.حليمــة.الســعدية. ــا..الجنســية:.ســعودية،.ع ــي.معاف ــظ.عل ــى.ب ــئ.يحي ــوال.بن ظ

ــاوي. ــدار.القرع ب

هاديــة.بنــئ.أحمــد.بــظ.حســظ.حريــش..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1431هـــ،.103
ابتســام.بنــئ.أحمــد.بــظ.إبراهيــم.عبمــان..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.104بــدار.حليمــة.الســعدية.

1431هـــ،.بــدار.صفيــة.بنــئ.حيــي.

أريــب.بنــئ.علــي.بــظ.عبــد.ا�.حريــش..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1431هـــ،.105
أمينــة.بنــئ.محمــد.بــظ.ســالم.بريــك..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1431هـــ،.106بــدار.حليمــة.الســعدية.

بــدار.القرعــاوي.

حليمــة.بنــئ.محمــد.بــظ.إبراهيــم.علــى.ا�..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.107
ــراء. ــة.الزه ــدار.فاذم رصيــة.بنــئ.أحمــد.بــظ.حســظ.زكــري..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1431هـــ،.1431108هـــ،.ب

ــدار.القرعــاوي. ب

زهــراء.بنــئ.عيســى.بــظ.موســى.مشــيخي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.109
زهــراء.بنــئ.محمــد.بــظ.إبراهيــم.عــزي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1431هـــ،.1431110هـــ،.بــدار.حفخــة.بنــئ.عمــر.

بــدار.القرعــاوي.

الحفــظ:.111 الجنســية:.ســعودية،.عــام. ســعاد.بنــئ.إبراهيــم.بــظ.هــادي.ظاشــري..
القرعــاوي. بــدار. شــريفة.بنــئ.محمــد.بــظ.علــي.رفاعــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1431هـــ،.1431112هـــ،.

بــدار.القرعــاوي.

صالحــة.بنــئ.حســظ.بــظ.أحمــد.زكــري..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1431هـــ،.113
هالــة.بنــئ.محمــد.عبدالعزيــز.معــروف..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفــظ:.1430هـــ،.114بــدار.القرعــاوي

بــدار.القرعــاوي.

هديــه.بنــئ.حمــد.بــظ.محمــد.مســاوى..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1430هـــ،.115
هنــاء.بنــئ.حســيظ.بــظ.محمــد.صيــادي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1430هـــ،.116بــدار.فاذمــة.الزهــراء.

بــدار.فاذمــة.الزهــراء.
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هنــد.بنــئ.حســيظ.إبراهيــم.الحازمــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1430هـــ،.117

ظجــود.بنــئ.غلفــان.محســظ.بعزصــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1430هـــ،.118بــدار.القرعــاوي.
ــاوي. ــدار.القرع ب

ــدار.119 ــظ:.1430هـــ،.ب ــام.الحف ــع..الجنســية:.ســعودية،.ع ــي.ضبي ــد.عل ــئ.أحم ــدا.بن ظ
ظــدى.بنــئ.حســيظ.أبــو.ذالــإ.النعمــان..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1430هـــ،.120القرعــاوي.

بــدار.فاذمــة.الزهــراء.

منجيــه.بنــئ.علــي.أحمــد.الحازمــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1430هـــ،.بدار.121
مريــم.بنــئ.أحمــد.علــي.مشبــش..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1430هـــ،.بــدار.122القرعاوي.

حفخــة.بنــئ.عمــر.

ليلــى.بنــئ.محمــد.علــي.حــردي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1430هـــ،.بــدار.123
ليلــى.بنــئ.يحيــى.عبــد.الفتــاح.الحازمــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1430هـــ،.124القرعــاوي.

ــدار.القرعاوي. ب

فتحيــة.بنــئ.صديــق.بــظ.محمــد.الخبياظــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.125
ــاوي. القرع ــدار. فاذمــة.بنــئ.علــي.بــظ.محمــد.زولــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1430هـــ،.1430126هـــ،.ب

بــدار.القرعــاوي.

عــق.ا�.بنــئ.مطيــري.بــظ.محمــد.مطيــري..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.127
ــاوي. القرع ــدار. ب ــي..الجنســية:.ســعودية:.عــام.الحفــظ:.1430هـــ،.1430128هـــ،. ــي.بــظ.أحمــد.مجل ــئ.عل ــة.بن عزي

ــئ.عمــر. ــدار.حفخــة.بن ب

عائشــة.بنــئ.عبــدا�.بــظ.أحمــد.حكمي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1430هـ،.129
صالحــة.بنــئ.علــي.بــظ.علــي.مشــيخي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1430هـــ،.130بــدار.حفخــة.بنــئ.عمر.

بــدار.أســماء.بنــئ.عميــس.

صالحــة.بنــئ.علــي.بــظ.محمــد.أبــو.هيبــة..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.131
القرعــاوي. بــدار. شــريفه.بنــئ.حســظ.بــظ.محمــد.صافــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1430هـ،.1430132هـــ،.

ــدار.القرعاوي. ب

شــقراء.بنــئ.أحمــد.بــظ.عبــدا�.حمــدي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1430هـ،.133
ــدار.القرعاوي. ســارة.بنــئ.حســيظ.بــظ.محمــد.صيــادي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1430هـ،.134ب

بــدار.فاذمــة.الزهراء.

ســعاد.بنــئ.يوســش.بــظ.يوســش.مخطفــى..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفــظ:.135
القرعــاوي. بــدار. فاذمــة.بنــئ.عطيــش.بــظ.حســظ.هودظــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1430136هـــ،.

القرعــاوي. بــدار. 1430هـــ،.

زرعــة.بنــئ.محمــد.بــظ.علــي.حــردي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1430هـــ،.137
ــدار.القرعــاوي. ــاح.الحازمــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.138ب ــد.الفت ــي.بــظ.يحيــى.بــظ.عب زهــراء.بنــئ.عل

الحفــظ:.1430هـــ،.بــدار.القرعــاوي.

زهــراء.بنــئ.محســظ.بــظ.صاســم.معافــى..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1430هـ،.139
ــدار.القرعاوي. ــر.الحازمــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.140ب حنيــظ.بنــئ.حســظ.بــظ.أحمــد.صخي

1430هـــ،.بــدار.القرعــاوي.

خلــود.بنــئ.عبــدا�.بــظ.علــي.الحازمــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1430هـــ،.141
حليمــة.بنــئ.ظاصــر.بــظ.حســظ.شــوقن..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1430هـــ،.142بــدار.خولــة.بنــئ.افزور.

بــدار.القرعــاوي.

ــي.أبكــر..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1430هـــ،.143 باســمة.بنــئ.أحمــد.بــظ.عل
ــاوي، ــدار.القرع بشــرى.بنــئ.علــي.بــظ.حســيظ.الحازمــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1430هـ،.144ب

ــدار.القرعاوي. ب

بيــان.بنــئ.محمــد.بــظ.محمــد.الحازمــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1430هـــ،.145
إيمــان.بنــئ.إســماعيض.بــظ.عبدالعــال.جــوده..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفــظ:.146بــدار.القرعــاوي.

ــاوي. ــدار.القرع 1430هـــ،.ب

أمــواج.بنــئ.جابــر.بــظ.إبراهيــم.مهنــا..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1430هـــ،.147
أمينــة.بنــئ.يحيــى.بــظ.علــي.صمــان..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1430هـــ،.148بــدار.القرعــاوي.

بــدار.القرعــاوي.

أفــراح.بنــئ.بشــير.بــظ.محمــد.معافــا..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1430هـــ،.149
أســماء.بنــئ.حســظ.بــظ.إبراهيــم.مهنــا..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1430هـــ،.150بــدار.القرعــاوي.

بــدار.القرعــاوي.
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إســراء.بنــئ.إســماعيض.بــظ.عبدالعــال.جــوده..الجنســية:.مخريــة..عــام.الحفــظ:.151

ــاوي. القرع ــدار. ب أحمديــة.بنــئ.عبــده.بــظ.محمــد.حســظ..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1430هـــ،.1430152هـــ،.
بــدار.فاذمــة.الزهــراء.

ابتســام.بنــئ.حســيظ.بــظ.محمــد.صيــادي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.153
صفيــة.بنــئ.حمــد.بــظ.محمــد.مســاوى..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1430هـــ،.1430154هـــ،.بــدار.فاذمــة.الزهــراء.

بــدار.فاذمــة.الزهــراء.

أحمد.بظ.صبول.بظ.علي.عدابي..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1429هـ.156إبراهيم.بظ.صبول.بظ.علي.عدابي..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1429هـ.155

هنــد.بنــئ.علــي.بــظ.أحمــد.الحازمــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1429هـــ،.157
ابتســام.بنــئ.حســظ.بــظ.يحيــى.الحازمــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.158بــدار.القرعــاوي.

القرعــاوي. بــدار. 1429هـــ،.

أســماء.بنــئ.إبراهيــم.بــظ.أحمــد.زظــوم..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1429هـــ،.159
آمنــة.بنــئ.جبريــض.بــظ.أحمــد.حمراظــي.الحازمــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.160بــدار.القرعــاوي.

1429هـــ،.بــدار.القرعاوي.

ــة،.عــام.الحفــظ:.1429هـــ،.161 ــد..الجنســية:.مخري ــئ.محمــد.بــظ.محمــد.عي رحمــة.بن
ــاوي. ــدار.القرع زهــراء.بنــئ.محمــد.بــظ.حســظ.الحازمــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1429هـ،.162ب

ــدار.القرعاوي. ب

زهــراء.بنــئ.يحيــى.بــظ.أحمــد.غــازي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1429هـــ،.163
ــد..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفــظ:.1429هـــ،.164بــدار.أســماء.بنــئ.عميــس. ســمية.بنــئ.محمــد.بــظ.محمــد.عي

ــاوي. ــدار.القرع ب

عائشــة.بنــئ.حجــاب.بــظ.يحيــى.الحازمــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.165
القرعــاوي. بــدار. ــا..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1429هـــ،.1429166هـــ،. عــزة.بنــئ.جابــر.بــظ.إبراهيــم.مهن

ــاوي. ــدار.القرع ب

فاذمــة.بنــئ.إســماعيض.بــظ.محمــد.مريــع..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.167
مريــم.بنــئ.حســظ.بــظ.يحيــى.عزيــز..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1429هـــ،.1429168هـــ،.بــدار.خولــة.بنــئ.افزور.

بــدار.الزهــراء.

هاجــر.بنــئ.علــي.بــظ.محمــد.القاصــر..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1429هـــ،.169
محمد.بظ.علي.بظ.أحمد.عدابي..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1428هـ.170بــدار.القرعــاوي.

اعتمــاد.بنــئ.أحمــد.بــظ.علــي.معلــم..الجنســية:.يمنيــة،.عــام.الحفــظ:.1428هـــ،.بــدار.172علي.بظ.عمر.بظ.محمد.صطبي..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1428هـ.171
حليمــة.الســعدية.

آمنــة.بنــئ.علــي.بــظ.شــعبي.حكمــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1428هـــ،.173
ــاوي. إيمــان.بنــئ.محمــد.بــظ.محمــد.أبــو.زيــد..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.174ب.دار.القرع

القرعــاوي. بــدار. 1428هـــ،.

حنيــظ.بنــئ.جبريــض.بــظ.محســظ.بعزصي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1428هـ،.175
ــدار.القرعاوي. رجــاء.بنــئ.محمــد.أحمــد.الحازمــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1428هـــ،.بدار.176ب

القرعاوي.

زهــراء.بنــئ.محمــد.بــظ.حســظ.الحازمــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1428هـ،.177
ــدار.القرعاوي شــوعية.بنــئ.شــوعي.بــظ.هــادي.مبــارك..الجنســية:.يمنيــة،.عــام.الحفــظ:.1428هـــ،.178ب

بــدار.القرعــاوي.

عائشــة.بنــئ.جبريــض.محســظ.بعزصــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1428هـــ،.179
عائشــة.بنــئ.حســظ.بــظ.حمــادي.زولــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1428هـــ،.180بــدار.القرعــاوي.

ــدار.القرعاوي. ب

عبيــر.بنــئ.خديــر.بــظ.حســظ.صشيــر..الجنســية:.يمنيــة،.عــام.الحفــظ:.1428هـــ،.بــدار.181
عبيــر.بنــئ.يحيــى.بــظ.محمــد.حمــزة..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1428هـــ،.182القرعاوي.

بــدار.حليمــة.الســعدية.

صمــاش.بنــئ.عبــده.بــظ.محمــد.عيســى..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1428هـــ،.183
ليلــى.بنــئ.حســظ.بــظ.ظاصــر.شــوقن..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1428هـــ،.184بــدار.القرعــاوي.

بــدار.القرعــاوي.

مريــم.بنــئ.منخــور.بــظ.محمــد.زكــري..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1428هـــ،.185
مطــرة.بنــئ.جبريــض.بــظ.محســظ.بعزصــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.186بــدار.القرعــاوي.

القرعــاوي. بــدار. 1428هـــ،.
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منــى.بنــئ.عبــده.بــظ.أحمــد.صليلــي..الجنســية:.يمنيــة،.عــام.الحفــظ:.1428هـــ،.بــدار.187

ــظ:.188القرعاوي. ــام.الحف ــية:.ســعودية،.ع ــد.حســيظ.عيســى..الجنس ــظ.محم ــده.ب ــئ.عب ــى.بن من
ــدار.القرعــاوي. 1428هـــ،.ب

ظجــاة.بنــئ.محمــد.بــظ.إبراهيــم.زكــري..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1428هـــ،.189
ظهــى.بنــئ.أحمــد.بــظ.ظاصــر.الحازمــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1428هـــ،.190بــدار.القرعــاوي.

بــدار.القرعــاوي.

هنــد.بنــئ.خديــر.بــظ.حســظ.صشيــر..الجنســية:.يمنيــة،.عــام.الحفــظ:.1428هـــ،.بــدار.191
حســيظ.بــظ.إبراهيــم.بــظ.أحمــد.جــقل..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1427هـــ،.192القرعاوي.

ومعلمــه:.محمــد.بــظ.عبــده.صليلــي.

عمــر.بــظ.جبريــر.بــظ.محســظ.بعزصــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1427هـــ،.193
أماظــي.بنــئ.إبراهيــم.بــظ.أحمــد.مهنــا..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1427هـــ،.194ومعلمــه:.حســيظ.بــظ.علــي.الحازمــي،.بمســجد.الهاتــش.

ومعلمتهــا:.منــال.مهنــا،.بــدار.القرعــاوي.

حشــيمة.بنــئ.أحمــد.بــظ.علــي.أبكــر..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1427هـــ،.195
زهــراء.بنــئ.جبريــض.بــظ.محســظ.بعزصي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1427هـ،.196بــدار.القرعــاوي.

ــدار.القرعاوي. ب

فاذمــة.بنــئ.موســى.بــظ.حســظ.خنــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1427هـــ،.197
فاذمــة.بنــئ.يحيــى.بــظ.ربيــع.عاتــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1427هـــ،.198بــدار.القرعــاوي.

بــدار.القرعــاوي.

منيــرة.بنــئ.محمــد.بــظ.حســظ.الحازمي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1427هـ،.199
ــدار.القرعاوي. مريــم.بنــئ.شــوعي.بــظ.هــادي.مبــارك..الجنســية:.يمنيــة،.عــام.الحفــظ:.1427هـــ،.200ب

بــدار.القرعــاوي.

محمــد.بــظ.أحمــد.بــظ.إبراهيــم.عكمــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1426هـــ،.201
فتحــي.بــظ.علــي.أحمــد.جريبي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1426هـــ،.ومعلمه:.202ومعلمــه:.إبراهيــم.بــظ.صبــول.عدابــي،.بجامــع.الحرجــة.

إبراهيــم.بــظ.صبــول.عدابــي،.بجامــع.الحرجة.

ــظ:.203 ــام.الحف ــاح..الجنســية:.ســعودي،.ع ــد.فت ــي.محم ــظ.عل ــاح.ب ــظ.عبدالفت عخــام.ب
فهــد.بــظ.هــادي.بــظ.حســظ.الحازمــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1426هـــ،.1426204هـــ،.بمســجد.الهاتــش.

ومعلمــه:.حســيظ.بــظ.علــي.الحازمــي،.بمســجد.الهاتــش.

عــادل.بــظ.فتحــي.بــظ.إبراهيــم.جريبــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1426هـــ،.205
مريم.بنئ.أحمد.بظ.ظاصر.الحازمي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1426هـ،.206ومعلمــه:.إبراهيــم.صبــول.عدابــي،.بجامــع.الحرجــة.

مريــم.بنــئ.عبــدا�.بــظ.حمــود.مطهــري..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.207
فوزيــة.بنــئ.حســظ.بــظ.محمــد.شــداد..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1426هـــ،.1426208هـــ،.

بــدار.القرعــاوي.

عائشة.بنئ.أحمد.بظ.علي.محرق..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1426هـ،.210ليلى.بنئ.عبدا�.بظ.حمود.مطهري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1426هـ،.209

صالحــة.بنــئ.صديــق.بــظ.أحمــد.الخــم..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1426هـ،.211
ــدار.القرعاوي. إبراهيم.بظ.موسى.مشطا.فاضلي..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1425هـ.212ب

العبــاس.بــظ.هــادي.أبــو.حوزة..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1425هـــ،.ومعلمه:.213
حســام.بــظ.بــقل.بــظ.محســظ.حيســي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1425هـــ،.214فــواز.بــظ.شــوعي.مبــارك،.بالجامــع.الكبير.

ومعلمــه:.حســيظ.بــظ.علــي.الحازمــي،.بمســجد.الهاتــش.

ســلطان.بــظ.يحــي.بــظ.محمــد.الحازمــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1425هـــ،.215
ــي..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفــظ:.1425هـــ،.216ومعلمــه:.حســيظ.بــظ.علــي.القاصــر.الحازمــي. ــي.بــظ.إبراهيــم.بــظ.يحيــى.فاضل عل

ــاء. ــي،.بالزرص ــع.عات ــظ.ربي ــظ.أحمــد.ب ومعلمــه:.هــادي.ب

ــظ:.1425هـــ،.217 ــام.الحف ــعودي،.ع ــية:.س ــي..الجنس ــظ.بعزص ــض.محس ــظ.جبري ــر.ب عم
عمــر.بــظ.محمــد.بــظ.يحيــى.عمــاري..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1425هـــ،.218ومعلمــه:.حســيظ.بــظ.محمــد.الحازمــي،.بمســجد.الهاتــش.

ــع.الحرجــة. ــي،.بجام ــول.عداب ــظ.صب ــم.ب ــه:.إبراهي ومعلم

ــه:.219 ــظ:.1425هـــ،.ومعلم ــام.الحف ــي،.ع ــد..الجنســية:.يمن ــظ.محم ــي.ب ــظ.عل ــد.ب ولي
ــش. ــجد.الهات ــي.القاصــر،.بمس ــظ.عل ــيظ.ب آية.بنئ.إسماعيض.عبدالعال.جودة..الجنسية:.مخرية،.عام.الحفظ:.1425هـ.220حس
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ــام.الحفــظ:.1424هـــ،.221 ــاغ..الجنســية:.ســعودي،.ع ــم.أحمــد.الخب ــظ.إبراهي محمــد.ب

ــش. اظــور.بــظ.محمــد.علــي.الحازمــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1424هـــ،.222بمســجد.الهات
ومعلمــه:.حســيظ.بــظ.علــي.الحازمــي،.بمســجد.الهاتــش.

فاذمة.بنئ.عبده.بظ.أحمد.صليلي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1424هـ،.224صفاء.بنئ.عبده.بظ.أحمد.صليلي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1424هـ.223

وليــد.بــظ.محمــد.بــظ.إبراهيــم.عبــاس..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1423هـــ،.225
أحمــد.بــظ.علــي.بــظ.يحيــى.عبدالفتــاح.الحازمــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.226ومعلمــه:.فــواز.بــظ.شــوعي.بــظ.هــادي.مبــارك،.بجامــع.الــوزارة.بدمــد.

1422هـــ،.ومعلمــه:.عبــاس.بــظ.محمــد.الحازمــي،.بمســجد.الهاتــش.

أحمــد.بــظ.يحيــى.بــظ.محمــد.الحازمــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1422هـــ،.227
ــظ:.228ومعلمــه:.حســيظ.بــظ.علــي.بــظ.محمــد.الحازمــي،.بمســجد.الهاتــش. ــام.الحف ــي..الجنســية:.ســعودي،.ع ــزي.الحازم ــد.الع ــظ.محم ــى.ب ــظ.يحي ــد.ب أحم

1422ه.

عبدالرحيــم.بــظ.اصــض.جــان..الجنســية:.باكســتاظي،.عــام.الحفــظ:.1422هـــ،.ومعلمــه:.229
ــظ:.230حســيظ.بــظ.علــي.بــظ.محمــد.الحازمــي،.بمســجد.الهاتــش. ــام.الحف ــعودي،.ع ــية:.س ــي..الجنس ــزي.الحازم ــد.الع ــى.محم ــظ.يحي ــاح.ب عبدالفت

ــش. ــي،.بمســجد.الهات ــد.الحازم ــظ.محم ــي.ب ــظ.عل ــه:.حســيظ.ب 1422هـــ،.ومعلم

ــظ:.1422هـــ،.231 ــام.الحف ــي،.ع ــارك..الجنســية:.يمن ــادي.مب ــظ.ه ــظ.شــوعي.ب ــواز.ب ف
ــافعي. ــدي.ش ــجد.مه محمــد.بــظ.عبــده.بــظ.أحمــد.صليلــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1422هـــ،.232بمس

ومعلمــه:.حســظ.بــظ.احمدينــي.العزيــر.و.خليــض.شــافعي،.بافمــارة.بالشــقيري

ظايــش.بــظ.أحمــد.مهبــش.الخــم..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1422هـــ،.233
هادي.بظ.ربيع.بظ.أحمد.ربيع.عاتي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1422هـ.234ومعلمــه:.فــواز.بــظ.شــوعي.مبــارك،.بمســجد.مهــدي.شــافعي.

ماجــد.أحمــد.محمــد.رياظــي..الجنســية:.ســعودي،.العمــض.الحالــي:.دكتــور،.عــام.الحفظ:.236حجاب.بظ.علي.بظ.محمد.عبد.الفتاح..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1421هـ.235
1420هـــ،.ومعلمــه:.أحمــد.هادي.ظــش،.بمســجد.الزكارية.

يحيــى.بــظ.محمــد.بــظ.جبــران.خافــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1420هـــ،.237
عبدالرحمــظ.بــظ.يحيــى.بــظ.محمــد.حمــزة..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.238ومعلمــه:.حســظ.بــظ.علــي.رفاعــي.الحازمــي،.بمســجد.مهــدي.شــافعي.

1419هـــ.

أحمــد.بــظ.محمــد.مكيــظ.عدابــي..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفــظ:.1417هـــ،.239
ــظ:.1417هـــ،.240ومعلمــه:.حســظ.بــظ.علــي.رفاعــي.الحازمــي. ــام.الحف ــعودي،.ع ــية:.س ــد..الجنس ــد.مرش ــظ.أحم ــي.ب ــظ.عل ــر.ب جاب

ــش. ــجد.الهات ــر،.بمس ــي.القاص ــظ.عل ــيظ.ب ــه:.حس ومعلم

صالــح.بــظ.شــوعي.ذاهــر.مشــيإ..الجنســية:.يمني،.عــام.الحفــظ:.1417هـــ،.ومعلمه:.241
عبدالعزيــز.بــظ.عبــاس.محمــد.الحازمــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1417هـــ،.242علــي.بــظ.دعــاك.يحيى،.بمســجد.الســوق.

ومعلمــه:.حســيظ.بــظ.علــي.القاصــر،.بمســجد.الهاتــش،

فــوزي.بــظ.ربيــع.موســى.خافــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1417هـــ،.243
ــظ:.1417هـــ،.244ومعلمــه:.حســيظ.القاصــر،.بمســجد.الهاتــش،.و.لديــه.عــدد.مــظ.اإلجــازات. ــام.الحف ــي،.ع ــية:.ابيوب ــم..الجنس ــي.ابراهي ــريش.عل ــظ.الش ــد.ب محم

ومعلمــه:.إســماعيض.جــودة،.بالجامــع.افعلــى.

محمــد.بــظ.بــقل.محمــد.درمــان..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1417هـــ،.245
محمد.بظ.كمال.أحمد.موسى..الجنسية:.صومالي،.عام.الحفظ:.1417هـ.246ومعلمــه:.حســيظ.بــظ.علــي.القاصــر،.بمســجد.الهاتــش.

يحيــى.بــظ.ســويد.علــي.صخ.يــري..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1417هـــ،.247
ــظ:.1417هـــ،.248ومعلمــه:.حســيظ.بــظ.علــي.القاصــر،.بمســجد.الهاتــش. ــام.الحف ــعودي،.ع ــية:.س ــا..الجنس ــادي.معاف ــد.ه ــظ.أحم ــم.ب إبراهي

ــوق. ــافعي.بالس ــدي.ش ــجد.مه ــي،.بمس ــي.الحازم ــي.رفاع ــظ.عل ــظ.ب ــه:.حس ومعلم

--أحمد.بظ.علي.النعمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1412هـ.249
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الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الداير
ــم.(8/10)  ــاد.برص ــوة.واإلرش ــقمية.والدع ــآون.اإلس ــدى.وزارة.الش ــجلئ.ل ــي..1426/02/25هـــ.وس ــئ.ف تأسس
ــة.برصــم.(3118).وتاريــخ. ــة.اقجتماعي ــدى.وزارة.المــوارد.البشــرية.والتنمي وتاريــخ.1426/02/25هـــ،.بــم.ســجلئ.ل

1441/03/23هـــ

أعضاء الجمعية العمومية بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الداير
أعضاء الجمعیة العمومیة

اسم العضوماسم العضوماسم العضوم
حسيظ.يحيى.حسيظ.المالكي34علي.محمد.علي.المالكي17سلمان.ماذر.سالم.المالكي1

صالح.سلمان.جابر.الكبيشي35فرحان.سليمان.مفرح.المالكي18مفرح.مسعود.سليمان.المالكي2

مفرح.مشعوي.سليمان.الحريخي36سالم.حسيظ.جابر.المالكي19محمد.حسظ.علي.المالكي3

حسيظ.أسعد.جابر.المالكي37أحمد.يحيى.علي.المالكي20أحمد.صطنان.الجرو.المالكي4

علي.يحيى.فرحان.المالكي38عبد.ا�.محمد.جابر.المالكي21صالح.فرحان.علي.المالكي5

سالم.يحيى.سالم.المالكي39سلمان.حسظ.أحمد.المالكي22محمد.مسعود.يحيى.المالكي6

يحيى.أسعد.يحيى.المالكي40محمد.يحيى.علي.المالكي23حسظ.محمد.حسظ.افحمدي7

إسماعيض.علي.جابر.المالكي41حسظ.يحيى.مفرح.الخالدي24محمود.يحيى.ماذر.المالكي8

سليمان.علي.حسظ.المالكي42موسى.حسظ.علي.المالكي25مسعود.ماذر.سالم.المالكي9

علي.حسظ.فرحان.المالكي43سليمان.يحيى.شريش.المالكي27حيان.أحمد.جابر.الكبيشي10

سلمان.محمد.علي.المالكي44يحيى.محمد.أحمد.الخالدي.المالكي28يحيى.جابر.سلمان.الكبيشي11

محمد.حسظ.علي.افحمدي45فرحان.جبران.شريش.المالكي29مفرح.جبران.يحيى.المالكي12

جابر.سلمان.يحيى.المالكي46علي.حسظ.حسيظ.المالكي30محمد.جابر.حسيظ.المالكي13

جابر.سلمان.فرحان.الخالدي47يحيى.حسظ.سالم.المالكي31جبران.أحمد.معزي.المالكي14

--أحمد.حسظ.سالم.المالكي32مسعود.سليمان.يحيى.المالكي15

--موسى.حسظ.علي.الحرازي.المالكي33محمد.سلمان.جابر.الكبيشي16
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مجالس اإلدارة التي تعاقبت على إدارتها:

يديرهــا.حاليــًا.مجلــس.صــادر.بالخطــاب.رصــم.330901.فــي.1441/10/23هـــ.مــظ.وكيــض.وزارة.المــوارد.البشــرية.

والتنميــة.اقجتماعيــة.للتنميــة.اقجتماعيــة.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيةالخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.

محافظــة.الدايــر.مــظ.1441/10/23هـــ.لمــدة.ســتة.أشــهر،.وتــم.التمديــد.لهــثا.المجلــس.لمــدة.ســتة.أشــهر.أخــرى.
بخطــاب.مركــز.التنميــة.اقجتماعيــة.بجــازان.برصــم.225916.وتاريــخ.1442/12/22هـــ.

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدويحيى.بظ.جابر.بظ.سلمان.جبران.6رئيس.المجلسسالم.بظ.حسيظ.بظ.جابر.السعيدي.المالكي.1

عدوجبران.بظ.أحمد.بظ.معزي.اقحمدي.المالكي.7ظائإ.الرئيسمحمد.بظ.مسعود.بظ.يحيى.العليلي.المالكي.2

عدوإسماعيض.بظ.علي.بظ.جابر.العليلي.المالكي.8المسآول.الماليسلمان.بظ.محمد.بظ.علي.السلمي.المالكي.3

عدومسعود.بظ.ماذر.بظ.سالم.الخالدي.المالكي.9عدومحمود.بظ.يحيى.بظ.ماذر.مالكي.3

---عدوصالح.بظ.سلمان.بظ.جابر.الكبيش.المالكي.5

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــدر.بالقــرار.رصــم.50/ق/م.فــي.1438/4/28هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيةالخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.محافظــة.الدايــر.مــظ.
1438/4/28هـــ.لمــدة.أربع.ســنوات.

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدويحيى.بظ.جابر.بظ.سلمان.جبران6رئيس.المجلسسالم.بظ.حسيظ.بظ.جابر.السعيدي.المالكي1

عدوجبران.بظ.أحمد.بظ.معزي.اقحمدي.المالكي7ظائإ.الرئيسمحمد.بظ.مسعود.بظ.يحيى.العليلي.المالكي2

عدوإسماعيض.بظ.علي.بظ.جابر.العليلي.المالكي8المسآول.الماليسلمان.بظ.محمد.بظ.علي.السلمي.المالكي3

عدومسعود.بظ.ماذر.بظ.سالم.الخالدي.المالكي9عدومحمود.بظ.يحيى.بظ.ماذر.مالكي3

---عدوصالح.بظ.سلمان.بظ.جابر.الكبيش.المالكي5
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والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــدر.بالقــرار.رصــم.19/ق/م.فــي.1437/1/26هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيةالخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.محافظــة.الدايــر.مــظ.
1437/1/26هـــ.حتى.1438/4/27هـ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوسلمان.بظ.محمد.بظ.علي.السلمي.المالكي6رئيس.المجلسحسظ.بظ.موسى.حسيظ.مالكي1

عدويحيى.بظ.جابر.بظ.سلمان.جبران7ظائإ.الرئيسسالم.بظ.حسيظ.بظ.جابر.السعيدي.المالكي2

عدوجبران.بظ.أحمد.بظ.معزي.اقحمدي.المالكي8المسآول.الماليمحمد.بظ.مسعود.بظ.يحيى.العليلي.المالكي3

عدوإسماعيض.بظ.علي.بظ.جابر.العليلي.المالكي9عدومحمود.بظ.يحيى.بظ.ماذر.مالكي4

عدومسعود.بظ.ماذر.بظ.سالم.الخالدي.المالكي10عدوصالح.بظ.سلمان.بظ.جابر.الكبيش.المالكي5

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.45/ق/م.فــي.1433/5/16هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيةالخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.محافظــة.الدايــر.مــظ.
1433/5/16هـــ.حتى.1437/1/25هـ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوحسيظ.بظ.سلمان.بظ.جابر.الخالدي.المالكي6رئيس.المجلسمحمد.بظ.حسظ.علي.الخالدي.المالكي1

عدومفرح.بظ.مشعوي.بظ.سليمان.الحريخي7ظائإ.الرئيسحسظ.بظ.موسى.حسيظ.مالكي2

.عدو.احتياذيسلمان.بظ.ماذر.بظ.سالم.شريش8المسآول.الماليمحمد.بظ.مسعود.بظ.يحيى.العليلي.المالكي3

.عدو.احتياذيحيان.بظ.رابح.بظ.ملهوي.التليدي9عدوصالح.بظ.سليمان.بظ.جابر.الكبيش.المالكي3

.عدو.احتياذيمفرح.بظ.مسعود.بظ.سليمان.الخالدي.المالكي10عدوجبران.بظ.أحمد.بظ.معزي.الحمدي.المالكي5
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والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.79/ق/م.فــي.1429/10/18هـــ.مــظ.وزير.الشــآون.اإلســقمية.وافوصاف.

ــي.محافظــة. ــم.ف ــرآن.الكري ــظ.الق ــة.لتحفي ــة.الخيري ــرع.الجمعي ــس.إدارة.ف ــاد.أعدــاء.مجل ــوة.واإلرشــاد.باعتم والدع
الدايــر.مــظ.1429/10/18هـــ.حتــى.1433/5/15هـ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدومفرح.بظ.مسعود.بظ.سليمان.المالكي5رئيس.المجلسمحمد.بظ.حسظ.بظ.علي.المالكي1

عدوجابر.بظ.سلمان.بظ.جابر.جبران6ظائإ.الرئيسحسظ.بظ.موسى.بظ.حسيظ.المالكي2

عدوأحمد.بظ.صطنان.الجرو.المالكي7المسآول.الماليمحمد.بظ.مسعود.بظ.يحيى.المالكي3

---عدومفرح.بظ.جبران.بظ.يحيى.المالكي4

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.66/ق/م.فــي.1426/11/15هـــ.مــظ.وزير.الشــآون.اإلســقمية.وافوصاف.

ــي.محافظــة. ــم.ف ــرآن.الكري ــظ.الق ــة.لتحفي ــة.الخيري ــرع.الجمعي ــس.إدارة.ف ــاد.أعدــاء.مجل ــوة.واإلرشــاد.باعتم والدع
الدايــر.مــظ.1426/11/15هـــ.حتــى.1429/10/17هـ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدومفرح.بظ.جبران.بظ.يحيى.المالكي5رئيس.المجلسمحمد.بظ.حسظ.بظ.علي.الخالدي.المالكي1

عدومفرح.بظ.مسعود.بظ.سليمان.الخالدي.المالكي6ظائإ.الرئيسحسظ.بظ.موسى.بظ.حسيظ.المالكي2

عدوجابر.بظ.سلمان.بظ.جابر.جبران7المسآول.الماليمحمد.بظ.مسعود.بظ.يحيى.العليلي.المالكي3

---عدومحمد.بظ.فرحان.بظ.حسظ.الشراحيلي.الفيفي4
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الحفظ:.2أظور.بظ.محمد.ميان.جان.سيد..الجنسية:.باكستاظي،.عام.الحفظ:.1438هـ.1 عام. صيدلي،. الحالي:. العمض. مخري،. الجنسية:. مرسي.. متولي. سمير. أحمد.
1438هـ،.ومعلمه:.مجدي.محمود.الدسوصي،.بمسجد:.عبدا�.علي.

أميظ.بظ.محمد.صاسم.عبدا�.الرحبي..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1436هـ،.ومعلمه:.3
عبدالكريم.بظ.عبدالرشيد.آدم.حسان..الجنسية:.أبيوبي،.عام.الحفظ:.1434هـ،.ومعلمه:.4يحيى.بظ.إسماعيض.إسحاق،.بجامع.خادم.الحرميظ.بالداير.

يحيى.بظ.إسماعيض.إسحاق،.بجامع.السوق.

عبدا�.بظ.صاسم.علي.الفيفي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1434هـ،.ومعلمه:.يحيى.5
عبدالرحمظ.بظ.جابر.شريش.المالكي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1433هـ،.ومعلمه:.6بظ.إسماعيض.إسحاق،.بجامع.السوق.

يحيى.بظ.إسماعيض.إسحاق،.بجامع.خادم.الحرميظ.بالداير.

محمد.بظ.موسى.سلمان.المالكي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1433هـ،.ومعلمه:.7
سعود.بظ.علي.حسيظ.الكبيشي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1433هـ،.ومعلمه:.يحيى.8يحيى.بظ.إسماعيض.إسحاق،.بجامع.خادم.الحرميظ.بالداير.

بظ.إسماعيض.إسحاق،.بجامع.خادم.الحرميظ.بالداير.

براء.بظ.حلمي.عبدالتواب.عويس.علي..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1433هـ،.ومعلمه:.9
الحفظ:.1433هـ،.10حلمي.بظ.عبدالتواب.عويس.علي،.بجامع.خادم.الحرميظ.بالداير. عام. الجنسية:.مخري،. الدسوصي.. عبدالرحمظ.بظ.مجدي.محمود.

ومعلمه:.مجدي.بظ.محمود.الدسوصي،.بجامع.خادم.الحرميظ.بالداير.

أحمد.بظ.أشرف.أحمد.عتلم..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1432هـ،.ومعلمه:.مجدي.بظ.11
المالكي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1432هـ،.12محمود.الدسوصي،.بمسجد:.عبدا�.علي. مسعود.بظ.يحيى.فرحان.سالم.

ومعلمه:.علي.بظ.عبدالمجيد.محمد،.بجامع.الحخيمة.

علي.بظ.محمود.اسكندر.إبراهيم..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1432هـ،.ومعلمه:.13
جياش.الديظ.بظ.اسكندر.علي..الجنسية:.بنجقديشي،.عام.الحفظ:.1432هـ،.ومعلمه:.14محمود.بظ.اسكندر.إبراهيم،.بمسجد:.الروضة.

حلمي.بظ.عبدالتواب.عويس،.بمسجد:.سليمان.علي.الفيفي.

عبدا�.بظ.أحمد.يحيى.المالكي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1432هـ،.ومعلمه:.15
حثيفة.بظ.حلمي.عبدالتواب.عويس..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1432هـ،.ومعلمه:.16حلمي.بظ.عبدالتواب.عويس،.بجامع.خاشر.

حلمي.بظ.عبدالتواب.عويس.علي،.بجامع.خادم.الحرميظ.بالداير.

محمد.بظ.جابر.محمد.الخالدي..الجنسية:.سعودي،.المآهض.الدراسي:.ماجستير،.عام.17
سلطان.بظ.سلمان.سليمان.المالكي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1432هـ،.ومعلمه:.18الحفظ:.1432هـ،.ومعلمه:.يحيى.بظ.إسماعيض.إسحاق،.بجامع.خادم.الحرميظ.

يحيى.بظ.إسماعيض.إسحاق،.بجامع.خادم.الحرميظ.بالداير.

19
عبـــدا�.علـــي.حســـظ.المالكـــي..الجنســـية:.ســـعودي،.العمـــض.الحالـــي:.ذبيـــإ.بيطـــري،.
عـــام.الحفـــظ:.1430هــــ،.ومعلمـــه:.يحيـــى.إســـماعيض،.حقق.المركـــز.افول.في.المســـابقة.

الســـنوية.بجـــازان.عـــام.1435هـ.
سالم.فرحان.أحمد.سلمان.المالكي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1430هـ،.ومعلمه:.20

علي.عبدالمجيد.حسيظ،.بجامع.الحخيمة.

محمد.علي.عبدالعزيز.القاضي..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1430هـ،.ومعلمه:.علي.22راعي.أحمد.مفرح.حريخي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1430هـ21
السيد،.بمسجد.الروضة.

سليمان.حسظ.سليمان.الودعاظي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1430هـ،.ومعلمه:.23
مجتبى.الرشيد.إدريس.علي..الجنسية:.سوداظي،.عام.الحفظ:.1430هـ،.ومعلمه:.مجدي.24مجدي.محمود.علي.الدسوصي،.بمسجد.عبدا�.علي.

محمود.علي.الدسوصي،.بمسجد.عبدا�.علي.

حسظ.بظ.أحمد.فرحان.المالكي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1428هـ.26زهراء.حسظ.محمد.عبمان.الحكمي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1430هـ.25

أحمد.بظ.مسعود.حسظ.الحرازي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1428هـ،.ومعلمه:.27
أشرف.بظ.أحمد.السيد.عتلم..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1428هـ،.ومعلمه:.مجدي.بظ.28حلمي.بظ.عبدالتواب.عويس،.بجامع.خاشر.

محمود.الدسوصي،.بمسجد.عبدا�.علي.

سالم.بظ.علي.جابر.المالكي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1428هـ،.ومعلمه:.سليمان.29
عبدالرحمظ.بظ.علي.سيد.علي..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1428هـ،.ومعلمه:.مجدي.30بظ.جابر.المالكي،.بمسجد.ظيد.الوباء.

بظ.محمود.الدسوصي،.بمسجد.عبدا�.علي.

عاصم.بظ.أحمد.ابراهيم..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1428هـ،.ومعلمه:.مجدي.بظ.31
فايزة.بنئ.حسظ.أحمد.يحيى..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1428هـ.32محمود.الدسوصي،.بمسجد.عبدا�.علي.
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مريم.بنئ.جابر.حسظ.يحيى..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1428هـ.34عائشة.بنئ.حسظ.أحمد.الفيفي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1428هـ.33

عادل.الرشيد.بظ.إدريس.علي..الجنسية:.سوداظي،.عام.الحفظ:.1427هـ،.ومعلمه:.مجدي.35
حسظ.بظ.صبحي.حسظ.عمرية..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1427هـ،.ومعلمه:.محمود.36بظ.محمود.الدسوصي،.بمسجد.عبدا�.علي.

بظ.اسكندر.إبراهيم،.بمسجد.الروضة.

علي.بظ.سيد.علي.معوض..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1427هـ،.ومعلمه:.مجدي.بظ.37
صالح.بظ.آدم.صالح.ابراهيم..الجنسية:.أرتيري،.عام.الحفظ:.1427هـ،.ومعلمه:.مجدي.بظ.38محمود.الدسوصي،.بمسجد.عبدا�.علي.

محمود.الدسوصي،.بمسجد.عبدا�.علي.

محمد.بظ.أحمد.إبراهيم..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1427هـ،.ومعلمه:.مجدي.بظ.39
عبدا�.بظ.محمود.اسكندر.إبراهيم..الجنسية:.مخري،.ومعلمه:.محمود.بظ.اسكندر.40محمود.الدسوصي،.بمسجد.عبدا�.علي.

ابراهيم،.بمسجد.الروضة.

علي.بظ.سالم.شريش.المالكي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1427هـ،.ومعلمه:.علي.41
زرعة.بنئ.مسعود.سليمان.المالكي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1427هـ.42بظ.عبدالمجيد.حسيظ،.بجامع.الحخيمة.

43
ـــظ:.1427هــــ،. ـــام.الحف ـــعودية،.ع ـــية:.س ـــي..الجنس ـــر.المالك ـــي.جاب ـــئ.عل ـــة.بن حليم
ومـــدة.الحفـــظ:.8.ســـنوات،.ومعلمتهـــا:.زرعـــة.بنـــئ.مســـعود.المالكـــي،.محكمـــة.فـــي.

مســـابقة.الملـــك.ســـلمان.عـــام.1436هــــ.
محمد.بظ.أحمد.يحيى.المالكي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1426هـ،.ومعلمه:.حلمي.44

بظ.عبدالتواب.عويس،.بجامع.خاشر.

إسحاق.بظ.عيسى.دوره.عيسى..الجنسية:.سوداظي،.عام.الحفظ:.1426هـ،.ومعلمه:.يحيى.45
مفرح.بظ.علي.حسيظ.الكبيشي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1426هـ،.ومعلمه:.46بظ.إسماعيض.إسحاق،.بمسجد.عبدا�.

مجدي.بظ.محمود.الدسوصي،.بمسجد.الداير.

مخعإ.بظ.محمد.ظجيإ.مرسي..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1426هـ،.ومعلمه:.مجدي.47
عبدا�.بظ.أسعد.حسيظ.المالكي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1426هـ،.ومعلمه:.48بظ.محمود.الدسوصي،.بمسجد.عبدا�.علي.

حلمي.بظ.عبدالتواب.عويس،.بجامع.خاشر.

محمد.بظ.موسى.حسظ.المالكي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1426هـ،.ومعلمه:.49
عبدالرحمظ.بظ.يحيى.جبران.المالكي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1426هـ،.ومعلمه:.50حلمي.بظ.عبدالتواب.عويس،.بجامع.خاشر.

حلمي.بظ.عبدالتواب.عويس،.بجامع.خاشر.

ظسيبه.بنئ.حلمي.عبدالتواب..الجنسية:.مخرية،.عام.الحفظ:.1426هـ،.ومدة.الحفظ:.51
سمية.بنئ.حلمي.عبدالتواب..الجنسية:.مخرية،.عام.الحفظ:.1426هـ،.ومدة.الحفظ:.52حفظ.مكبش.(3.أشهر)،.ومعلمتها:.حنان.بنئ.رجإ.أحمد،.بجامع.خاشر.

13.سنة.

بشاير.بنئ.سليمان.سالم.علي.المالكي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1426هـ،.ومدة.53
فاذمة.بنئ.يحيى.جبران.المالكي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1426هـ.54الحفظ:.15.عام،.ومعلمتها:.حنان.بنئ.رجإ.أحمد،.بجامع.خاشر.

سعاد.بنئ.أحمد.يحيى.المالكي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1426هـ،.ومدة.الحفظ:.55
موسى.بظ.مسعود.حسظ.الحرازي.المالكي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1425هـ،.56حفظ.مكبش.(شهريظ)،.ومعلمه:.حنان.رجإ،.بجامع.خاشر.

ومعلمه:.حلمي.بظ.عبدالتواب.عويس،.بجامع.خاشر.

الحفظ:.1425هـ،.57 عام. الجنسية:.سعودي،. الكبيشي.. بظ.حسظ.حسيظ. عبدالرحمظ.
هاظي.بظ.محمد.صابر.الموجي..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1425هـ،.ومعلمه:.مجدي.58ومعلمه:.حلمي.بظ.عبدالتواب.عويس،.بجامع.خاشر.

بظ.محمود.الدسوصي،.بمسجد.عبدا�.علي.

عبدا�.بظ.مجدي.محمود.الدسوصي..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1425هـ،.ومعلمه:.59
فاذمة.بنئ.محمود.فقير.حسيظ..عام.الحفظ:.1425هـ.60مجدي.بظ.محمود.الدسوصي،.بمسجد.عبدا�.علي.

سميه.بنئ.محمود.اسكندر.إبراهيم..الجنسية:.مخرية،.عام.الحفظ:.1425هـ.62ظوال.بنئ.عبمان.محمد.ذه..الجنسية:.سوداظية،.عام.الحفظ:.1425هـ.61

منيرة.بنئ.أحمد.يحيى.المالكي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1425هـ،.ومدة.الحفظ:.63
سعيد.بظ.علي.عبدا�.إسماعيض..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1423هـ.564.سنوات،.ومعلمتها:.حنان.بنئ.أحمد.رجإ،.بجامع.خاشر.

أحمد.بظ.يحيى.حسيظ.المالكي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1423هـ.66علي.بظ.عبدالمجيد.عبمان..الجنسية:.سوداظي،.عام.الحفظ:.1423هـ.65
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عمرو.بظ.مخطفى.ماهر.مخطفى..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1423هـ.68سليمان.بظ.محمد.علي.المالكي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1423هـ.67

الحفظ:.1423هـ،.ومدة.69 عام. الجنسية:.سعودية،. الكبيشي.. جابر. بنئ.حسيظ. حنان.
ظورة.بنئ.يحيى.جبران.المالكي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1423هـ.70الحفظ:.5.سنوات،.ومعلمه:.ظوال.بنئ.عبمان.ذه،.بدار.الفرصان.بحبيض.ينبق.

محمود.بظ.سليمان.سالم.المالكي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1422هـ،.ومعلمه:.71
أحمد.بظ.حمدي.محمد.السيد..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1422هـ.72علي.بظ.عبدالمجيد.حسيظ،.بجامع.الحخيمة.

محمد.بظ.مجدي.محمود.الدسوصي..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1422هـ،.ومعلمه:.74يحيى.بظ.حسظ.يحيى.الشباظي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1422هـ.73
مجدي.بظ.محمود.الدسوصي،.بمسجد.عبدا�.علي.

محمد.بظ.علي.سليمان.المالكي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1422هـ.76علي.بظ.حسظ.سليمان.المالكي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1422هـ.75

عائشة.بنئ.محمد.النور.محمد..الجنسية:.سوداظية،.عام.الحفظ:.1422هـ.78بدر.بظ.حسظ.مفرح.المالكي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1422هـ.77

يحيى.بظ.عيسى.محمود.صنديض..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1421هـ،80صفية.بنئ.محمود.فقير.حسيظ..الجنسية:.سوداظية،.عام.الحفظ.1422هـ.79

أحمد.بظ.مجدي.محمود.الدسوصي..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1421هـ،.ومعلمه:.81
عائدة.بنئ.محمد.أحمد..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1421هـ.82مجدي.بظ.محمود.الدسوصي،.بمسجد.عبدا�.علي.

مخطفى.بظ.صبحي.عبدالرحمظ.سليمان..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1420هـ.84سعدة.بنئ.حسيظ.محمد.يحيى.المالكي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1421هـ.83

محمد.بظ.محمود.فقير.حسيظ..الجنسية:.سوداظي،.عام.الحفظ:.1420هـ.86جبران.بظ.يحيى.جبران.المالكي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1420هـ.85

بامر.بظ.جوهر.السيد.ولي.ا�..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1420هـ.88جابر.بظ.حسيظ.محمد.يحيى.المالكي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1420هـ.87

فاتنة.بنئ.جواد.عبدالرحيم..الجنسية:.مخرية،.عام.الحفظ:.1420هـ.90محمد.بظ.عزمي.عبدالفتاح..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1420هـ.89

محمد.بظ.صبحي.عبدالرحمظ.سليمان..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1419هـ،92منى.بنئ.محمد.حسظ.الباراموظي..الجنسية:.مخرية،.عام.الحفظ:.1420هـ.91

عائشة.بنئ.محمود.فقير.حسيظ..الجنسية:.سوداظية،.عام.الحفظ:.1419هـ.94عقء.بظ.مفتاح.علي.عبدالودود..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1419هـ.93

أحمد.بظ.عبدالفتاح.محمد.الحداد..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1417هـ.96حامد.بظ.محمد.إسماعيض.موسى..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1417هـ.95

عيسى.بظ.حسيظ.جابر.الكبيشي..الجنسية:.سعودي،.العمض.الحالي:.ممرض،.عام.الحفظ:.98محمود.بظ.محمد.عبدالمجيد.أبو.ليله..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1416هـ.97
1416هـ،.ومعلمه:.حلمي.بظ.عبدالتواب.عويس،.بجامع.خاشر.

خليض.بظ.حسظ.مفرح.المالكي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1416هـ،.ومعلمه:.حلمي.100محمد.بظ.كمال.الديظ.الطيإ..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1416هـ،99
بظ.عبدالتواب.عويس،.بجامع.خاشر.

محمد.بظ.علي.جمعة..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1415هـ.102علي.بظ.محمد.رشاد..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1415هـ.101
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الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في وادي جازان
ــم.(9/10)  ــاد.برص ــوة.واإلرش ــقمية.والدع ــآون.اإلس ــدى.وزارة.الش ــجلئ.ل ــي..1427/05/04هـــ.وس ــئ.ف تأسس
ــة.برصــم.(3608).وتاريــخ. ــة.اقجتماعي ــدى.وزارة.المــوارد.البشــرية.والتنمي وتاريــخ.1427/05/04هـــ،.بــم.ســجلئ.ل

1442/07/16هـــ

أعضاء الجمعية العمومية بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز وادي جازان
أعضاء الجمعیة العمومیة

اسم العضوماسم العضوماسم العضوم
محمد.أحمد.حخيبي21أحمد.عبده.عطية.افمير11حسظ.عبده.جريبي1

أحمد.علي.جبره22حسيظ.يعقوب.آل.إبراهيم12إبراهيم.احمد.عشوي2

علي.حسيظ.يحيى.زعلة23عخام..عبد.ا�.صادري13سلطان.عمر.كاملي3

موسى.بظ.أحمد.زعلة24محمد.عبدا�.سوادي14عبدالرحمظ.محمد.ديباجي4

أيمظ.محمد.كاملي25إبراهيم.علي.هيجان15عمر.محمد.السنوسي5

عبده.ظاصر.احمد.معافا26محمد.أحمد.محمد.صيراط16علي.يحيى.رياظي6

علي.عيسى.عكام27عمر.عبد.ا�.محمد.خرمي17عبدا�.احمد.زصيلي7

هادي.محمد.معجم28عبد.الرحمظ.حسيظ.سك18حسيظ.احمد.بعيطي8

حسظ.مقبول.الحربي29إبراهيم.عبده.جريبي19أسامة.فتح.الديظ.صرهدي9

محمد.علي.الحربي30يحيى.أحمد.أبو.هادي20فهد.إبراهيم.حربي10



مجالس اإلدارة التي تعاقبت على إدارتها:

يديرهــا.حاليــًا.مجلــس.صادربالقــرار.رصــم.55/ق/م.فــي.1439/4/7هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيةالخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.مركــز.وادي.جــازان.

مــظ.1439/4/7هـــ.لمــدة.أربــع.ســنوات،.وتــم.التمديــد.لهــثا.المجلــس.لمــدة.بقبــة.أشــهر.أخــرى.بخطــاب.مركــز.
التنميــة.اقجتماعيــة.بجــازان.برصــم.142247.وتاريــخ.1442/08/01هـــ.

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوعلي.بظ.يحيى.بظ.عبدا�.حازب.رياظي.6رئيس.المجلسحسظ.بظ.عبده.بظ.علي.جريبي.1

عدوعبدا�.بظ.أحمد.بظ.عق.�.زصيلي.7ظائإ.الرئيسإبراهيم.بظ.أحمد.بظ.إبراهيم.حخيبي.عشوي.2

عدوحسيظ.بظ.أحمد.بظ.محمد.بعيطي.8المسآول.الماليسلطان.بظ.عمر.بظ.إبراهيم.أحمد.كاملي.3

عدوأسامة.بظ.فتح.الديظ.بظ.محمد.صرهدي.9عدوعبدالرحمظ.بظ.محمد.بظ.حمود.ديباجي.3

عدوفهد.بظ.إبراهيم.بظ.هادي.حربي10عدوعمر.بظ.محمد.بظ.علي.السنوسي.5

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.97/ق/م.فــي.1434/8/9هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيةالخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.مركــز.وادي.جــازان.
مــظ.1434/8/9هـــ.حتــى.1439/4/6هـ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوعبدالرحمظ.بظ.أحمد.بظ.علي.بظ.حسيظ.كاملي.6رئيس.المجلسحسيظ.بظ.يعقوب.بظ.إبراهيم.عقيض.آل.إبراهيم.1

عدوعبدالرحمظ.بظ.محمد.بظ.حمود.ديباجي.7ظائإ.الرئيسإبراهيم.بظ.أحمد.بظ.إبراهيم.حخيبي.عشوي.2

عدوعخام.بظ.عبدا�.بظ.حسيظ.صادري.8المسآول.الماليحسظ.بظ.عبده.بظ.علي.موسى.جريبي.3

عدوعلي.بظ.محمد.بظ.هادي.علي.جديبا.9عدوخليض.بظ.علي.بظ.سبعي.يحيى.حسظ.كاملي.3

عدوعلي.بظ.يحيى.بظ.عبدا�.حازب.رياظي....10عدوسلطان.بظ.عمر.بظ.إبراهيم.أحمد.كاملي.5
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والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.9/ق/م.فــي.1431/2/19هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيةالخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.مركــز.وادي.جــازان.
مــظ.1431/2/19هـــ.حتــى.1434/8/8هـ.

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوخليض.بظ.علي.بظ.سبعي.كاملي.5رئيس.المجلسأحمد.بظ.عبده.بظ.محمد.عطية.1

عدوسلطان.بظ.عمر.بظ.إبراهيم.كاملي.6ظائإ.الرئيسحسيظ.بظ.يعقوب.بظ.عقيض.آل.إبراهيم.2

عدوعبدالرحمظ.بظ.محمد.بظ.حمود.ديباجي.7المسآول.الماليحسظ.بظ.عبده.بظ.علي.جريبي.3

---عدوجابر.بظ.محمد.بظ.حمد.خردلي.3

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.51/ق/م.فــي.1427/11/25هـــ.مــظ.وزير.الشــآون.اإلســقمية.وافوصاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيةالخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.مركــز.وادي.جــازان.
مــظ.1427/11/25هـ.حتــى.1431/2/18هـ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدومحمد.بظ.عبده.بظ.محمد.مسملي.5رئيس.المجلسحسيظ.بظ.يعقوب.بظ.عقيض.1

عدوعبده.بظ.محمد.بظ.أحمد.بعيطي.6ظائإ.الرئيسأحمد.بظ.عبده.بظ.محمد.عطية.2

عدوعلي.بظ.سليمان.عامري.7المسآول.الماليعلي.بظ.حمود.بظ.عبدا�.الحربي.3

---عدومحمد.بظ.إبراهيم.بظ.علي.حربي.3
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حفاظ القرآن الكريم بجمعية مركز وادي جازان

بیانات الحافظمبیانات الحافظم

منــال.بنئ.عبداللطيش.حســيني..الجنســية:.مخرية،.عام.الحفــظ:.1439هـ،.ومعلمتها:.1
خديجــة.بنــئ.مظهــر.إصبال..الجنســية:.باكســتاظية،.عام.الحفــظ:.1439هـــ،.ومعلمتها:.2ليلــى.مهــدي.عقيض:.ببــدار.البيان.

ليلــى.مهــدي.عقيــض:.ببــدار.البيان.

منــال.بنــئ.مظهــر.اصبــال..الجنســية:.باكســتاظية،.عــام.الحفــظ:.1439هـــ،.ومعلمتهــا:.3
ــظ:.1439هـــ،.4ليلــى.مهــدي.عقيــض:.بــدار.البيــان. ــام.الحف ــظ،.ع ــية:.اليم ــري..الجنس ــم.بت ــول.إبراهي ــئ.مقب ــية.بن صرش

ــوى. ــدار.التق ــي،.ب ــة.معش ــا:.صفي ومعلمته

شــريفة.بنــئ.أبــو.الشيث.الراجحي..الجنســية:.يمنية،.عام.الحفــظ:.1439هـ،.ومعلمتها:.5
غادة.بنئ.يحيى.حســظ.افمير..الجنســية:.ســعودية،.عام.الحفظ:.1439هـ،.ومعلمتها:.6ليلى.مهــدي.عقيض:.بــدار.البيان.

فاذمة.أحمد.ســيد،.بــدار.الفتاة.

أحمــد.بــظ.محمــد.علــي.الحربي..الجنســية:.ســعودي،.عام.الحفــظ:.1438هـــ،.ومعلمه:.7
ــام.الحفــظ:.1438هـــ،.8فهــد.دائلــي،.بجامــع.البديع. ــي،.ع ــادو..الجنســية:.بريطاظ ــدا�.ريــك.غوظش ــظ.عب حمــزة.ب

ــاء. ــع.الفقه ــم.ســوادي،.بجام ــه:.إبراهي ومعلم

عــزام.بــظ.محمــد.عبــدا�.أبــو.هــادي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1438هـــ،.9
معــاذ.بــظ.عبده.حســيظ.شــامي..الجنســية:.ســعودي،.عام.الحفــظ:.1438هـــ،.ومعلمه:.10ومعلمــه:.فهــد.الحربــي،.بجامــع.البديــع.

فهــد.الحربــي،.بجامــع.البديع.

ــظ:.1438هـــ،.11 ــام.الحف ــي..الجنســية:.ســعودي،.ع ــول.الحرب ــادي.مقب ــظ.ه ــظ.ب حاف
ــع. ــع.البدي ــي،.بجام ــد.الحرب ــه:.فه ــظ:.1437هـــ،.12ومعلم ــام.الحف ــعودية،.ع ــية:.س ــي..الجنس ــد.رياظ ــي.محم ــئ.عل ــة.بن عائش

ومعلمتهــا:.فاذمــة.ســيد،.بــدار.التقــوى.

ــظ:.1437هـــ،.13 ــام.الحف ــعودية،.ع ــية:.س ــوي..الجنس ــرح.عش ــى.مف ــئ.يحي ــى.بن ظه
ظبيــة.بنــئ.علــي.حســظ.اليماظي..الجنســية:.يمنيــة،.عام.الحفــظ:.1437هـــ،.ومعلمتها:.14ومعلمتهــا:.فاذمــة.بنــئ.يحيــى.مفــرح،.بــدار.الخافنــات..

صالحــة.مفــرح،.بــدار.أم.حبيبة.

ــظ:.1437هـــ،.15 ــام.الحف ــية:.ســعودية،.ع ــان..الجنس ــإ.ملح ــئ.موســى.متع ــة.بن آمن
ــان.. ــدار.البي ــادر،.ب ــهام.عبدالق ــا:.س حفخــة.بنــئ.ريــك.غوظشادو..الجنســية:.بريطاظيــة،.عام.الحفــظ:.1437هـــ،.ومعلمتها:.16ومعلمته

زينــإ.بنــئ.محمــد.مهدلــي،.بــدار.الزهراء.

خليــض.بــظ.وهــإ.ا�.حيــدر.علــي..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفــظ:.1437هـــ،.ومعلمه:.17
محمــد.بــظ.أحمــد.محمــد.ســليم..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفــظ:.1437هـــ،.ومعلمه:.18علــي.عيســى،.بجامــع.عمــر.بــظ.الخطــاب.

صطــإ.ســعد،.بجامــع.الفقاس.

ـــظ:.1437هــــ،.19 ـــام.الحف ـــر..الجنســـية:.ســـعودية،.ع ـــدا�.افمي ـــظ.حســـظ.عب ـــة.ب فاذم
ـــاة. ـــدار.الفت حليمــة.بنــئ.أبــو.القاســم.رهــوي.ســيد..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1437هـــ،.20ب

بــدار.التقــوى.

داليـــا.بنـــئ.مقبـــول.علـــي.أبـــو.عيشـــة..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1437هــــ،.21
ـــاة. ـــدار.الفت ــظ:.1436هـــ،.22ب ــام.الحف ــزي..الجنســية:.ســعودية،.ع ــده.محمــد.حم ــئ.عب ــة.بن خديج

ــراء. ــة.الزه ــدار.فاذم ــدا.مشــرصي،.ب ــا:.رظ ومعلمته

ظــورة.بنــئ.عبده.علي.كاملي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:.1436هـــ،.ومعلمتها:.23
ــظ:.1436هـــ،.24زينــإ.مهدلي،.بــدار.خديجة.بنــئ.خويلد.. ــام.الحف ــعودية،.ع ــية:.س ــش..الجنس ــد.عطي ــد.حم ــئ.محم ــعاد.بن س

ــد. ــئ.خويل ــة.بن ــدار.خديج ــوي،.ب ــرح.عش ــة.مف ــا:.فاذم ومعلمته

عبــدا�.بــظ.محمد.عبده.عطية..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:.1436هـــ،.ومعلمه:.25
ــظ:.1436هـــ،.26إبراهيــم.بــظ.أحمد.عشــوي،.بمســجد.أبــو.بكر.. ــام.الحف ــد.حســيظ.شــامي..الجنســية:.ســعودي،.ع ــظ.محم حســيظ.ب

ــع. ــع.البدي ــي،.بجام ــظ.ديباج ــه:.عبدالرحم ومعلم

فاذمــة.بنــئ.حســظ.إســماعيض.رياظــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1435هـــ،.28هنادي.بنئ.عز.الديظ.شلبي..الجنسية:.مخرية،.عام.الحفظ:.1435هـ،.بدار.الفتاة.27
ومعلمتهــا:.فاذمــة.ســيد،.بــدار.التقــوى.

علــي.بــظ.حمــد.إبراهيــم.زيم..الجنســية:.يمنــي،.عام.الحفــظ:.1435هـــ،.ومعلمه:.جابر.29
مريــم.غوظقــادو..الجنســية:.بريطاظيــة،.عــام.الحفــظ:.1435هـــ،.ومعلمتهــا:.هنديــة.30خردلي،.بجامــع.الفقاس.

ــدار.الزهــراء.. عطيفــة،.ب
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ريــم.بنــئ.أحمــد.كاملي..الجنســية:.ســعودية،.عام.الحفــظ:.1435هـــ،.ومعلمتها:.منى.31
ــظ:.1435هـــ،.32بنــئ.أحمد.كاملــي،.بــدار.الخافنات.. ــام.الحف ــية:.ســعودية،.ع ــادي.عشــوي..الجنس ــد.ه ــئ.محم ــان.بن حن

ــات. ــي،.دار.الخافن ــد.كامل ــئ.أحم ــى.بن ــا:.من ومعلمته

فاذمــة.بنــئ.حســيظ.عبــدا�.عشــوي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1435هـــ،.33
ســميرة.بنــئ.يعقوب.إبراهيم..الجنســية:.ســعودية،.عام.الحفظ:.1435هـــ،.ومعلمتها:.34ومعلمتهــا:.منــى.بنــئ.أحمــد.كاملــي،.بــدار.الخافنــات.

ليلــى.بنــئ.مهدي.عقيــض،.بــدار.البيان،.

آمنة.بنئ.علي.أحمد.مشــرصي..الجنســية:.ســعودية،.عام.الحفظ:.1435هـ،.ومعلمتها:.35
ظبيــة.بنــئ.محمد.علي.جوخإ..الجنســية:.ســعودية،.عام.الحفــظ:.1435هـ،.ومعلمتها:.36عائشــة.النعمي،.بــدار.فاذمة.الزهراء،.

هديــة.النعمي،.بدار.فاذمــة.الزهراء.

معديــة.بنــئ.يحيــى.عزيبــي.شــافعي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1435هـــ،.37
ظــدى.بنــئ.محمــود.عبدالحميــد.موســى..الجنســية:.يمنيــة،.عــام.الحفــظ:.1434هـــ،.38ومعلمتهــا:.إيمــان.صاســم،.بــدار.الحافظــات.

ومعلمتهــا:.فاذمــة.بنــئ.أحمــد.ســيد،.بــدار.التقــوى.

مــروة.بنــئ.محمــود.عبدالحميــد.موســى..الجنســية:.يمنيــة،.عــام.الحفــظ:.1434هـــ،.39
ــعودية،.عــام.الحفــظ:.1434هـــ،.40ومعلمتهــا:.فاذمــة.أحمــد.ســيد،.بــدار.التقــوى. ــم..الجنســية:.س ــي.أحمــد.صاس صالحــة.بنــئ.عل

ومعلمتهــا:.منــى.بنــئ.أحمــد.كاملــي،.بــدار.الخافنــات.

عائشــة.بنئ.علي.يحيى.جبرة..الجنســية:.ســعودية،.عام.الحفظ:.1434هـ،.ومعلمتها:.41
فهــد.بظ.محســظ.أحمد.افمير..الجنســية:.ســعودي،.عام.الحفظ:.1434هـــ،.ومعلمتها:.42آمنــة.بنئ.حســيظ.عماري،.بــدار.التقوى.

عبدالتــواب.بظ.ســعيد.أحمد،.بجامــع.البديع.

عمرو.بظ.علي.حســيظ.الحربي..الجنســية:.ســعودي،.عام.الحفظ:.1434هـ،.ومعلمتها:.43
البــراء.بــظ.محمــد.عبــدا�.أبــو.هــادي..عــام.الحفــظ:.1434هـــ،.ومعلمتهــا:.عبدالتواب.44عبدالتــواب.بظ.ســعيد.أحمــد،.بجامع.البديع..

بــظ.ســعيد.أحمــد،.بجامــع.البديع.

صالحــة.بنــئ.عــقن.إبراهيــم.حمــزي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1434هـــ،.45
ــام.الحفــظ:.1434هـــ،.46ومعلمتهــا:.جميلــة.صوشــان،.بــدار.فاذمــة.الزهــراء. ــم.حمــزي..الجنســية:.ســعودية،.ع ــئ.عــقن.إبراهي ــب.بن خدي

ــراء. ــة.الزه ــدار.فاذم ــة.صوشــان،.ب ــا:.جميل ومعلمته

آمنة.علي.عبده.شاعري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1434هـ،.بدار.الثكر.48عفاف.بنئ.علي.عبده.شاعري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1434هـ،.بدار.الثكر.47

ــظ:.1433هـــ،.49 ــام.الحف ــعودية،.ع ــية:.س ــي..الجنس ــي.كامل ــد.عل ــئ.أحم ــة.بن فاذم
ــدار.الخافنــات. ــى.بنــئ.أحمــد.كاملــي،.ب ظــورة.بنئ.أحمد.علي.شــامي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:.1433هـــ،.ومعلمتها:.50ومعلمتهــا:.من

امنــة.بنئ.حســيظ.عمــاري،.بــدار.التقوى،.

ــظ:.1433هـــ،.51 ــام.الحف ــعودية،.ع ــية:.س ــيد..الجنس ــظ.س ــد.حس ــئ.أحم ــة.بن فاذم
ــوى. ــدار.التق ــي،.ب ــى.بنــئ.أحمــد.كامل ــا:.من ــام.الحفــظ:.1433هـــ،.52ومعلمته ــرح.عشــوي..الجنســية:.ســعودية،.ع ــى.مف ــئ.يحي صالحــة.بن

ــات. ــدار.الخافن ــي،.ب ــد.كامل ــئ.أحم ــى.بن ــا:.من ومعلمته

ســـميرة.بنـــئ.محمـــد.هـــادي.عشـــوي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1433هــــ،.53
ـــاة. ـــدار.الفت بدريــة.بنــئ.محمــد.مهدلــي.عشــوي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1433هـــ،.54ب

ومعلمتهــا:.منــى.بنــئ.أحمــد.كاملــي،.بــدار.الخافنــات.

ــام.الحفــظ:.1433هـــ،.55 ــي..الجنســية:.ســعودية،.ع ــئ.أحمــد.محمــد.كامل ــة.بن فاذم
ــد.. ــئ.خويل ــدار.خديجــة.ين ــي،.ب ــئ.موســى.كامل زينــإ.بنــئ.محمــد.مهدلــي.عشــوي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1433هـــ،.56ومعلمتهــا:.مطــره.بن

ــات. ــدار.الخافن ــي،.ب ــئ.أحمــد.كامل ــى.بن ومعلمتهــا:.من

مطــرة.بنــئ.موســى.محمــد.كاملــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:.1433هـــ،.بدار.57
غالية.بنئ.علي.أحمد.عشــوي..الجنســية:.ســعودية،.عام.الحفظ:.1433هـ،.ومعلمتها:.58خديجــة.بنــئ.خويلد.

منــى.بنئ.أحمــد.كاملي،.بــدار.الخافنات.

مهــا.بنــئ.محمــود.عبدالحميــد.موســى..الجنســية:.يمنيــة،.عــام.الحفــظ:.1433هـــ،.59
فاذمــة.يحيــى.مفرح.عشــوي..الجنســية:.ســعودية،.عام.الحفــظ:.1432هـــ،.ومعلمتها:.60ومعلمتهــا:.فاذمــة.بنــئ.أحمــد.ســيد،.بــدار.التقــوى.

منــى.أحمــد.كاملــي،.بــدار.الخافنات.

صالحــة.بنــئ.إبراهيم.النعمي..الجنســية:.ســعودية،.عام.الحفظ:.1432هـــ،.ومعلمتها:.61
باســمة.بنــئ.عبــدا�.جبلــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1432هـــ،.ومعلمتها:.62جميلــة.بنــئ.محمد.صوشــاظي،.بدار.فاذمــة.الزهراء.

ــض.النعمي.. هدي

زينــإ.بنــئ.إبراهيــم.عــكاش..الجنســية:.ســعودية،.عام.الحفــظ:.1432هـــ،.ومعلمتها:.63
ســميحة.بنــئ.عبــدا�.محمــد.عشــوي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1432هـــ،.64صالحــة.بنــئ.علــي.صاســم،.بــدار.الخافنات.

ومعلمتهــا:.صالحــة.بنــئ.علــي.صاســم،.بــدار.الخافنــات.
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ــظ:.1432هـــ،.65 ــام.الحف ــعودية،.ع ــية:.س ــان..الجنس ــد.عبم ــي.أحم ــئ.عل ــة.بن فاذم
رســمية.بنــئ.حســظ.أحمدينــي.حســظ..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1432هـــ،.66ومعلمتهــا:.صالحــة.علــي.صاســم،.بــدار.الخافنــات.

ومعلمتهــا:.ســماح.يعقــوب،.بــدار.البيــان.

ببينــة.بنــئ.أحمدينــي.محمد..الجنســية:.ســعودية،.عام.الحفــظ:.1432هـــ،.ومعلمتها:.67
ــظ:.1432هـــ،.68ســماح.يعقــوب،.بــدار.البيان ــام.الحف ــض،.الجنســية:.ســعودية،.ع ــي.عقي ــم.عل ــئ.إبراهي ــة.بن فاذم

ــان. ــدار.البي ــوب،.ب ــا:.ســماح.يعق ومعلمته

فاذمــة.علــي.عمــر.كاملــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1432هـــ،.ومعلمتهــا:.69
منى.بنئ.علي.حســيظ.كاملي..الجنســية:.ســعودية،.عام.الحفظ:.1432هـ،.ومعلمتها:.70هديــة.النعمــي،.بــدار.خديجــة.بــظ.خويلــد.

منــى.بنئ.أحمــد.كاملي،.بــدار.الخافنات.

ــظ:.1431هـــ،.71 ــام.الحف ــي..الجنســية:.ســعودي،.ع ــد.عقيل ــظ.مهــدي.محم ــدا�.ب عب
ــاس. ــي،.الفق ــر.خردل ــا:.جاب ــظ:.1431هـــ،.72ومعلمته ــام.الحف ــعودية،.ع ــية:.س ــض..الجنس ــى.عقي ــد.عيس ــئ.محم ــي.بن ليل

ــدار.البيــان. ــئ.يعقــوب.عقيــض،.ب ومعلمتهــا:.ســماح.بن

ــظ:.1431هـــ،.73 ــام.الحف ــعودية،.ع ــية:.س ــوي..الجنس ــدا�.عش ــي.عب ــئ.عل ــان.بن حن
ــات. ــدار.الخافن ــوي،.ب ــة.عش ــا:.خديج أحــقم.بنــئ.إبراهيــم.عــكاش..الجنســية:.ســعودية،.ومعلمــه:.خديجــة.عشــوي،.بــدار.74ومعلمته

ــات. الخافن

محمــد.بــظ.أحمــد.ســراج.افميــر..الجنســية:.ســعودي،.ومعلمــه:.إبراهيــم.أحمد.عشــوي،.75
ــع.اقبري. حســظ.بــظ.ظاصــر.أبــو.الســيض..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1431هـــ،.ومعلمــه:.76بجام

عبــدا�.بــظ.أحمــد.زصيلــي،.بجامــع.البديــع.

صالحــة.بنــئ.علي.شــوعي.خمب..الجنســية:.ســعودية،.عام.الحفظ:.1431هـــ،.ومعلمه:.77
غاليــة.بنــئ.محمــد.إبراهيــم.ســويد..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:.1431هـــ،.بدار.78ليلــى.بنــئ.مهــدي.عقيلي،.بــدار.البيان.

البيان.

حنــان.بنــئ.إبراهيــم.عــكاش..الجنســية:.ســعودية،.عام.الحفــظ:.1431هـــ،.ومعلمتها:.79
ظبيــة.بنــئ.محمــد.هــادي.عشــوي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1431هـــ،.بــدار.80منــى.بنــئ.أحمــد.كاملــي،.بــدار.الخافنات.

الخافنــات.

ــئ.هــادي.مفــرح.عشــوي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1431هـــ،.81 خديجــة.بن
ــات. ــدار.الخافن ــي،.ب ــد.كامل ــئ.أحم ــى.بن ــا:.من --ومعلمته
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الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة هروب
ــم.(10/10)  ــاد.برص ــوة.واإلرش ــدى.وزارة.الشــآون.اإلســقمية.والدع ــي.1428/05/09هـــ.وســجلئ.ل تأسســئ.ف
ــخ. ــم.(0953).وتاري ــة.برص ــة.اقجتماعي ــرية.والتنمي ــوارد.البش ــدى.وزارة.الم ــجلئ.ل ــم.س ــخ.1428/05/9هـــ.ب وتاري

1442/06/19هـــ.

أعضاء الجمعية العمومية بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة هروب

أعضاء الجمعیة العمومیة

اسم العضوماسم العضوماسم العضوم

يحيى.شوهان.هروبي13محمد.عامر.العزي7حسظ.يحيى.مهدي1

مفرح.مساعد.العبسي14محمد.يحيى.صهلولي8محمد.سلمان.صهلولي2

موسى.جبران.صدابي15مسعود.محمد.مجهلي9صالح.محمد.العزي3

موسى.يحيى.صرادي16علي.أحمد.هروبي10محمد.ظاجع.الخهلولي4

حسظ.يحيى.صهلولي17محمد.أحمد.هروبي11علي.أحمد.مجهلي5

ظافع.محمد.النجعي18موسى.أحمد.هروبي12ماذر.هندي.مقرن6
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مجالس اإلدارة التي تعاقبت على إدارتها:

يديرهــا.حاليــًا.مجلــس.صــادر.بالقــرار.خطــاب.رصــم.29519.فــي.1441/7/26هـــ.مــظ.المشــرف.علــى.اإلدارة.العامــة.

للجمعيــات.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.

فــي.محافظــة.هــروب.مــظ.1441/7/26هـــ.لمــدة.أربــع.ســنوات،.وتــم.التمديــد.للمجلــس.مــظ.مديــر.مركــز.التنميــة.
بجــازان.بالخطــاب.رصــم.171136.فــي.1442/09/13هـــ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوماذر.بظ.هندي.بظ.أحمد.مقرن.6رئيس.المجلسحسظ.بظ.يحيى.بظ.أحمد.مهدي.1
عدو...(متوفي.رحمه.ا�)أحمد.بظ.علي.بظ.محمد.العزي.7ظائإ.الرئيسمحمد.بظ.سلمان.بظ.يحيى.صهلولي.2
عدومحمد.بظ.عامر.بظ.علي.العز.ي.8المسآول.الماليصالح.بظ.محمد.علي.العزي.3
عدومحمد.بظ.يحيى.بظ.جابر.صهلولي.9عدومحمد.بظ.ظاجع.بظ.جبار.الخهلولي.3
عدومسعود.بظ.محمد.بظ.حسظ.مجهلي.10عدوعلي.بظ.أحمد.بظ.حسيظ.مجهلي.5

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.126/ق/م.فــي.1436/7/7هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.محافظــة.هــروب.
مــظ.1436/7/15هـــ.حتــى.1441/7/25هـ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدومحمد.بظ.ظاجع.بظ.جبار.الخهلولي.8رئيس.المجلسمحمد.بظ.يحيى.بظ.محمد.العزي.1
عدوعلي.بظ.يحيى.بظ.أحمد.صرادي.9ظائإ.الرئيسحسظ.بظ.يحيى.بظ.أحمد.مهدي.2
عدومفرح.بظ.مساعد.بظ.أحمد.المقرن.العبسي.10المسآول.الماليجابر.بظ.علي.بظ.يحيى.مشعوي.يحيى.3
عدو.احتياذيمحمد.بظ.أحمد.بظ.محمد.مطيع.11عدوموسى.بظ.جبران.بظ.موسى.صدابي.3
عدو.احتياذيعيسى.بظ.يحيى.بظ.مشعوي.صهلولي.12عدومحمد.بظ.سلمان.بظ.يحيى.صهلولي.5
عدو.احتياذيجابر.بظ.معايض.بظ.مفرح.هروبي.13عدوصالح.بظ.محمد.علي.العزي.6
---عدوماذر.بظ.هندي.بظ.أحمد.مقرن.7
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والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.88/ق/م.فــي.1432/10/16هـــ.مــظ.وزير.الشــآون.اإلســقمية.وافوصاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.مركــز.هــروب.مــظ.
1432/10/26هـ.حتى.1435/10/26هـ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوحسظ.بظ.يحيى.بظ.أحمد.مهدي.6رئيس.المجلسمحمد.بظ.أحمد.بظ.محمد.مطيع.1
عدوعبمان.بظ.عبدا�.بظ.أحمد.عتيظ.7ظائإ.الرئيسجابر.بظ.معايض.بظ.مفرح.هروبي.2
عدوماذر.بظ.هندي.بظ.أحمد.مقرن.8المسآول.الماليمفرح.بظ.مساعد.بظ.أحمد.العبسي.3
عدو.احتياذيًاعلي.بظ.أحمد.بظ.حسظ.مجهلي.9عدوعلي.يحيى.بظ.محمد.صرادي.3
عدو.احتياذييحيى.بظ.علي.محمد.هروبي.10عدومحمد.بظ.يحيى.بظ.محمد.العزي.5

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.33/ق/م.فــي.1429/4/28هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.فــرع.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.مركــز.هــروب.
مــظ.1429/4/28هـ.حتــى.1432/10/15هـ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدومفرح.بظ.مساعد.بظ.أحمد.العبسي.5مشرفمطاعظ.بظ.شامي.بظ.مطاعظ.شيبة.1
عدوعلي.يحيى.بظ.أحمد.صرادي.6رئيس.المجلسمحمد.بظ.أحمد.بظ.محمد.مطيع.2
عدوحسظ.بظ.حسيظ.بظ.حسظ.هروبي.7ظائإ.الرئيسجابر.بظ.معائض.بظ.مفرح.هروبي.3
عدوموسى.بظ.يحيى.بظ.أحمد.صرادي.8المسآول.الماليموسى.بظ.جبران.بظ.موسى.صدابي.3
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حفاظ القرآن الكريم بجمعية محافظة هروب

بیانات الحافظمبیانات الحافظم

جبــران.بــظ.جابــر.أحمــد.صهلولــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1439هـــ،.مــدة.1
مخلــح.بــظ.علــي.عبمــان.العبســي..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفــظ:.1439هـــ،.ومــدة.2الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمــه:.عبدالرحمــظ.خميســي،.بمســجد.العخــم.

الحفــظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمــه:.أحمــد.بــظ.محمــد.افســلمي،.بجامــع.الجــوف.

هــقل.بــظ.رباعــي.ذيــإ.رباعــي..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفــظ:.1439هـــ،.ومــدة.3
وليــد.بــظ.زارب.علــي.خميســي..الجنســية:.يمني،.عــام.الحفظ:.1438ه،.ومــدة.الحفظ:.4الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.ومعلمــه:.أحمــد.بــظ.محمــد.افســلمي،.بجامــع.الجــوف.

خمــس.ســنوات،.ومعلمــه:.أحمد.بــظ.محمد.افســلمي،.بجامــع.الجوف.

عبدالرحمــظ.بــظ.أحمــد.بــظ.محمــد.عبســي..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفــظ:.1438ه،.5
ــام.الحفــظ:.1438ه،.ومــدة.6ومــدة.الحفــظ:.خمــس.ســنوات،.ومعلمــه:.أحمــد.بــظ.محمــد.افســلمي،.بجامــع.الجوف. ــي،.ع ــإ.رباعــي..الجنســية:.يمن ــظ.رباعــي.ذي محمــد.ب

ــع.الجــوف. ــظ.محمــد.افســلمي،.بجام الحفــظ:.خمــس.ســنوات،.ومعلمــه:.أحمــد.ب

محمــد.بــظ.ظخرالديــظ.عبــدا�.إبراهيــم..الجنســية:.ابيوبــي،.عــام.الحفــظ:.1437ه،.7
علــي.بــظ.زارب.يحيى.هروبي..الجنســية:.ســعودي،.عام.الحفــظ:.1436ه،.مدة.الحفظ:.8ومــدة.الحفــظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمــه:.جابــر.عبســي،.بجامــع.المشــرف.

ســئ.ســنوات،.ومعلمــه:.محمد.بظ.ســلمان.صهلولي،.بجامــع.الجوف.

إلهام.بنئ.مخطفى.عبدالقادر.شريش..الجنسية:.ابيوبي،.عام.الحفظ:.1436ه،.ومدة.9
زرعة.بنئ.مفرح.علي.صهلولي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1436ه،.ومدة.الحفظ:.10الحفظ:.أربع.سنوات،.ومعلمتها:.سمية.عبدالواسع.سراج،.بدار.خديجة.بنئ.خويلد.

بقث.سنوات،.ومعلمه:.سمية.بنئ.عبدالواسع.سراج،.بدار.خديجة.بنئ.خويلد.

حســظ.بــظ.محمد.حســظ.أحمــد..الجنســية:.يمني،.عام.الحفــظ:.1435ه،.مــدة.الحفظ:.11
محمد.بظ.آصش.فقير.محمد..الجنسية:.باكستاظي،.عام.الحفظ:.1434هـ.12أربــع.ســنوات،.ومعلمــه:.جابر.بظ.علي.مشــعوي،.بمســجد.الســرب.

يحيــى.بــظ.أحمــد.محمــد.عبســي..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفــظ:.1434هـــ،.ومــدة.13
صالــح.بــظ.مفــرح.علــي.صهلولــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1432هـــ،.ومدة.14الحفــظ:.خمــس.ســنوات،.ومعلمــه:.أحمــد.بــظ.محمــد.افســلمي،.بجامــع.الجــوف.

الحفــظ:.أربــع.ســنوات،.ومعلمــه:.أحمــد.بــظ.محمــد.افســلمي،.بجامــع.المشــرف.

أحمد.بظ.محمد.علي.افسلمي..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1431ه،.ومدة.الحفظ:.بقث.15
أحمــد.بــظ.عبــد.البــار.بــدرو.محمــد..الجنســية:.ابيوبــي،.عــام.الحفــظ:.1431ه،.ومــدة.16سنوات،.ومعلمه:.كليم.ا�.سيد.مطهر،.بجامع.المشرف،.وحفًّظ:.سبعة.ذقب.

الحفــظ:.أربــع.ســنوات،.ومعلمــه:.كليــم.ا�.ســيد.مطهــر،.بجامــع.المشــرف.
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الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة العيدابي
ــم.(11/10)  ــاد.برص ــوة.واإلرش ــدى.وزارة.الشــآون.اإلســقمية.والدع ــي.1429/05/16هـــ.وســجلئ.ل تأسســئ.ف
ــخ. ــم.(3363).وتاري ــة.برص ــة.اقجتماعي ــوارد.البشــرية.والتنمي ــدى.وزارة.الم ــم.ســجلئ.ل ــخ.1429/05/16هـــ.ب وتاري

1441/06/01هـــ

أعضاء الجمعية العمومية بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة العيدابي
أعضاء الجمعیة العمومیة

اسم العضوماسم العضوماسم العضوم

عايض.عيقن.محمد.غزواظي17خالد.جابر.إبراهيم.غزواظي9حسظ.يحيى.عميش.غزواظي1

حسظ.محمد.حسظ.غزواظي18سلمان.مفرح.يحيى.غزواظي10علي.حسظ.جابر.غزواظي2

أحمد.علي.يحيى.صاحطي19حسظ.مفرح.حسظ.زيداظي11مفرح.حسيظ.أحمد.زيدان.غزواظي3

محمد.حسظ.جابر.غزواظي20سليمان.يحيى.سليمان.غزواظي12سلمان.سليمان.جابر.غزواظي4

صاسم.علي.صاسم.غزواظي21سعود.سليمان.حسيظ.غزواظي13جبران.علي.صاسم.غزواظي5

سلمان.صاسم.محمد.غزواظي22جابر.يحي.سليمان.غزواظي14جبران.بظ.أحمد.مفرح.غزواظي6

--علي.أحمد.ترابي.غزواظي15محمد.عيسى.صاسم.غزواظي7

--مسعود.علي.مفرح.غزواظي16حسظ.علي.أحمد.غزواظي8
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مجالس اإلدارة التي تعاقبت على إدارتها:

يديرهــا.حاليــًا.مجلــس.صــادر.بالخطــاب.رصــم.330901.فــي.1441/07/09هـــ.مــظ.وكيــض.وزارة.المــوارد.البشــرية.

والتنميــة.اقجتماعيــة.للتنميــة.اقجتماعيــة.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.
فــي.محافظــة.العيدابــي.مــظ.1441/8/16هـــ.لمــدة.ســتة.أشــهر.

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوأحمد.بظ.سليمان.بظ.مفرح.زيداظي.غزواظي.6رئيس.المجلسحسظ.بظ.يحيى.بظ.عميش.غزواظي.1

عدوسلطان.بظ.أحمد.بظ.زكري.عبده.شتيفي.7ظائإ.الرئيسعلي.بظ.سلمان.بظ.أحمد.زيداظي.2

عدومحمد.بظ.سلمان.بظ.محمد.غزواظي.8المسآول.الماليعلي.بظ.حسظ.بظ.جابر.غزواظي.3

عدومحمد.بظ.يحيى.بظ.حسيظ.زيداظي.غزواظي9عدوعلي.بظ.حسيظ.بظ.بكار.سلمان.3

عدومفرح.بظ.حسيظ.بظ.أحمد.زيداظي.غزواظي.10عدوجابر.بظ.حسظ.بظ.جابر.غزواظي.5

ص

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــدر.بالقــرار.رصــم.25/ق/م.فــي.1439/2/11هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.محافظــة.العيدابــي.
مــظ.1437/8/16هـ.حتــى.1441/8/15هـ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوأحمد.بظ.سليمان.بظ.مفرح.زيداظي.غزواظي.6رئيس.المجلسحسظ.بظ.يحيى.بظ.عميش.غزواظي.1

عدوسلطان.بظ.أحمد.بظ.زكري.عبده.شتيفي.7ظائإ.الرئيسعلي.بظ.سلمان.بظ.أحمد.زيداظي.2

عدومفرح.بظ.حسيظ.بظ.أحمد.زيداظي.غزواظي.8المسآول.الماليعلي.بظ.حسظ.بظ.جابر.غزواظي.3

عدوسلمان.بظ.سليمان.بظ.جابر.غالبي.غزواظي.9عدوعلي.بظ.حسيظ.بظ.بكار.سلمان.3

عدومحمد.بظ.يزيد.بظ.حسظ.حيادي.غزواظي.10عدوجابر.بظ.حسظ.بظ.جابر.غزواظي.5
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والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.144/ق/م.فــي.1437/8/16هـــ.مــظ.وزير.الشــآون.اإلســقمية.وافوصاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.محافظــة.العيدابــي.
مظ.1437/8/16هـ.حتــى.1439/2/10هـ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوأحمد.بظ.سليمان.بظ.مفرح.زيداظي.غزواظي.6رئيس.المجلسحسظ.بظ.يحيى.بظ.عميش.غزواظي.1

عدوسلطان.بظ.أحمد.بظ.زكري.عبده.شتيفي.7ظائإ.الرئيسعلي.بظ.سلمان.بظ.أحمد.زيداظي.2

عدومحمد.بظ.سلمان.بظ.محمد.غزواظي.8المسآول.الماليعلي.بظ.حسظ.بظ.جابر.غزواظي.3

عدومحمد.بظ.يحيى.بظ.حسيظ.زيداظي.غزواظي9عدوعلي.بظ.حسيظ.بظ.بكار.سلمان.3

عدومفرح.بظ.حسيظ.بظ.أحمد.زيداظي.غزواظي.10عدوجابر.بظ.حسظ.بظ.جابر.غزواظي.5

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.55/ق/م.فــي.1433/6/9هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.محافظــة.العيدابــي.
مــظ.1433/6/9هـــ.حتــى.1437/8/15هـ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدومحمد.بظ.يحيى.بظ.صاسم.حيادي.غزواظي.6رئيس.المجلسحسظ.بظ.يحيى.بظ.عميش.غزواظي.1

عدوعلي.بظ.حسيظ.بظ.بكار.سلمان.7ظائإ.الرئيسجابر.بظ.يحيى.بظ.سليمان.غريبي.غزواظي.2

عدو.احتياذيسليمان.بظ.يحيى.سليمان.غريبي.غزواظي.8المسآول.الماليزكري.بظ.فرحان.بظ.جابر.غزواظي.3

عدو.احتياذييحيى.بظ.سليمان.بظ.مفرح.بظ.زيداظي.غزواظي.9عدومفرح.بظ.يحيى.بظ.شريش.غزواظي.3

عدو.احتياذيأحمد.بظ.علي.بظ.يحيى.صاحطي.10عدومحمد.بظ.يزيد.بظ.حسظ.حيادي.غزواظي.5
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والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.69/ق/م.فــي.1429/10/12هـــ.مــظ.وزير.الشــآون.اإلســقمية.وافوصاف.

ــي.محافظــة. ــم.ف ــرآن.الكري ــظ.الق ــة.لتحفي ــة.الخيري ــرع.الجمعي ــس.إدارة.ف ــاد.أعدــاء.مجل ــوة.واإلرشــاد.باعتم والدع
العيدابــي.مــظ.1429/10/12هـــ.حتــى.1433/6/8هـ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوأحمد.بظ.علي.بظ.يحيى.صاحطي.5رئيس.المجلسحسظ.بظ.يحيى.بظ.عميش.غزواظي.1
عدوجابر.بظ.يحيى.بظ.سليمان.غزواظي.6ظائإ.الرئيسحسظ.بظ.سليمان.بظ.علي.غزواظي.2
عدوحسظ.بظ.محمد.بظ.أحمد.عبسي.7المسآول.الماليزكري.بظ.فرحان.بظ.جابر.غزواظي.3
---عدوجابر.بظ.حسظ.بظ.صاسم.غزواظي.3

حفاظ القرآن الكريم بجمعية محافظة العيدابي
بیانات الحافظمبیانات الحافظ م

عبــد.الرحيــم.بــظ.جابر.بظ.صاســم.غزواظي..الجنســية:.ســعودي،.عام.الحفــظ:.1438هـ،.1
معــاذ.بــظ.مفــرح.محمــد.غزواظــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1438هـــ،.ومــدة.2ومــدة.الحفــظ:.أربع.ســنوات،.ومعلمه:.فارس.ســلمان.الفيفي.

الحفــظ:.أربــع.ســنوات،.ومعلمــه:.فــارس.ســلمان.الفيفــي.

يحيــى.بــظ.ســلمان.بــظ.حوتــان.غزواظــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1438هـ،.3
أســامه.بــظ.يحيــى.بــظ.محمــد.غزواظــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1438هـــ،.4ومــدة.الحفــظ:.ســنتيظ،.ومعلمــه:.ســليمان.ســهض.جابــر.عبــد.ا�.

ومــدة.الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمــه:.علــي.محمــد.مخروحــي.

عبــد.ا�.بــظ.ســهض.بــظ.جابــر.بــظ.عبــد.ا�..الجنســية:.يمني،.عــام.الحفــظ:.1438هـ،.5
عبــد.المولــى.بظ.آدم.هارون.أحمد..الجنســية:.ســوداظي،.عام.الحفــظ:.1438هـ،.ومدة.6ومــدة.الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمه:.ســليمان.ســهض.عبد.ا�.

الحفظ:.ســنتيظ،.ومعلمه:.حســإ.الرســول.محمد.حاج.

عائشــة.بنــئ.علــي.بــظ.مريــع.غزواظــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1438هـــ،.7
أمض.بنئ.جابر.بظ.صاسم.غزواظي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1438هـ،.العمض.8ومــدة.الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمتهــا:.أمــض.جابــر.غزواظــي.

الحالي:.معلمة.حلقة،.ومدة.الحفظ:.أربع.سنوات،.ومعلمتها:.عائشة.إبراهيم.صقصي.

ظعمــة.بنــئ.علــي.بــظ.مســعود.غزواظــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1438هـــ،.9
يحيــى.بــظ.عبــد.ا�.بــظ.يحيــى.عقن..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفظ:.1438هـــ،.ومدة.10ومــدة.الحفــظ:.أربــع.ســنوات،.ومعلمتهــا:.ليلــى.حســيظ.الــثروي.

الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمه:.ســليمان.ســهض.عبد.ا�.

ماجد.بظ.علي.بظ.عبده.بظ.مخروحي..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1437هـ،.المآهض.11
ــظ:.12الدراسي:.ابتدائي،.ومدة.الحفظ:.أربع.سنوات،.ومعلمه:.علي.بظ.محمد.مخروحي. ــام.الحف ــري..الجنســية:.ســوداظية،.ع ــظ.ذــه.النوي ــم.ب ــد.المنع ــئ.عب ــة.بن خديج

ــي. ــي.حمل ــئ.عل ــة.بن ــقث.ســنوات،.ومعلمتهــا:.رصي 1437هـــ،.ومــدة.الحفــظ:.ب

ليلى.بنئ.حسيظ.بظ.محمد.الثروي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1437هـ،.العمض.13
عائشة.بنئ.إبراهيم.بظ.محمد.بظ.صقصي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1437هـ،.14الحالي:.معلمة.حلقة،.ومدة.الحفظ:.بقث.سنوات،.ومعلمتها:.رصية.علي.حملي.

العمض.الحالي:.معلمة.حلقة،.ومدة.الحفظ:.أربع.سنوات،.ومعلمتها:.رصية.علي.حملي.

حســإ.الرســول.بــظ.محمــد.بظ.حاج.علي..الجنســية:.ســوداظي،.عام.الحفــظ:.1436هـ،.15
ســليمان.بــظ.ســهض.بظ.جابر.عبــد.ا�..الجنســية:.يمني،.عام.الحفــظ:.1436هـ،.ومدة.16ومــدة.الحفــظ:.ســنتيظ،.ومعلمه:.راجح.أحمــد.الراجحي.

الحفــظ:.ســنة.واحــدة،.ومعلمه:.راجح.بظ.أحمــد.الراجحي.
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بیانات الحافظمبیانات الحافظ م

ســقمة.بنــئ.إبراهيــم.بــظ.علي.جبلي...الجنســية:.يمنية،.عام.الحفــظ:.1435هـ،.ومدة.17
ســقمة.بنــئ.غبــران.بــظ.أحمــد.غزواظــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1435هـ،.18الحفــظ:.أربــع.ســنوات،.ومعلمتها:.رصية.بنــئ.علي.حملي.

العمــض.الحالــي:.معلمــة.حلقــة،.ومــدة.الحفــظ:.ســنتيظ،.ومعلمتهــا:.رصيــة.علــي.حملــي.

عافية.بنئ.حسظ.بظ.سليمان.غزواظي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1435هـ،.العمض.19
عائشــة.بنــئ.خالــد.بــظ.حســظ.بــظ.يحيــى.صيســي..الجنســية:.يمنيــة،.عــام.الحفــظ:.20الحالي:.معلمة.حلقة،.ومدة.الحفظ:.أربع.سنوات،.ومعلمتها:.رصية.علي.حملي.

1435هـــ،.ومــدة.الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمتهــا:.رصيــة.علــي.حملــي.

فاذمــة.بنــئ.أحمــد.بــظ.إبراهيــم.جباري..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1435هـ،.21
محمــد.بــظ.يحيــى.بــظ.أحمــد.غزواظــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1434هـــ،.22العمــض.الحالــي:.معلمــة.حلقــة،.ومــدة.الحفــظ:.ســنتيظ،.ومعلمتهــا:.رصيــة.علــي.حملي.

ومــدة.الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمــه:.يحيــى.أحمــد.ســليمان.غزواظــي.

رحمــة.بنــئ.إبراهيــم.بــظ.علي.جبلــي..الجنســية:.يمنية،.عــام.الحفظ:.1433هـــ،.ومدة.23
حليمــة.بنــئ.إبراهيــم.بــظ.علي.جبلي..الجنســية:.يمنية،.عــام.الحفــظ:.1433هـ،.ومدة.24الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمتهــا:.رصيــة.بنئ.علــي.حملي.

الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمتهــا:.رصية.بنئ.علــي.حملي.

ســعد.بــظ.حســظ.بظ.يوســش.محمــد..الجنســية:.مخري،.عــام.الحفظ:.1433هـــ،.ومدة.25
حســظ.بــظ.إبراهيــم.بظ.أحمــد.غيث..الجنســية:.مخري،.عــام.الحفــظ:.1433هـ،.ومدة.26الحفــظ:.ســنتيظ،.ومعلمــه:.عبــد.ا�.بظ.أحمــد.هزاع.

الحفــظ:.ســنتيظ،.ومعلمــه:.عبــد.ا�.بظ.أحمــد.هزاع.

ظاصر.بظ.يحيى.بظ.محمد.جعفري..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1433هـ،.العمض.27
عبــد.ا�.بــظ.أحمــد.بــظ.زيــظ.هــزاع..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفــظ:.1432هـــ،.ومدة.28الحالي:.صاضي.محكمة،.ومدة.الحفظ:.بقث.سنوات،.ومعلمه:.راجح.بظ.أحمد.الراجحي.

الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمــه:.راجــح.بــظ.أحمــد.الراجحــي.

فارس.بظ.سلمان.بظ.حسظ.الفيفي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1431هـ،.المآهض.29
راجــح.بــظ.أحمــد.بــظ.علــي.الراجحــي..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفــظ:.1431هـــ،.ومدة.30الدراسي:.ماجستير،.ومدة.الحفظ:.بقث.سنوات،.ومعلمه:.أحمد.بظ.محمد.مسروحي.

الحفــظ:.ســنة.واحــدة،.ومعلمــه:.أحمــد.بــظ.محمد.مســروحي.

31
فاذمـــة.بنـــئ.أســـعد.بـــظ.صاســـم.غزواظـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1430هـ،.
العمـــض.الحالـــي:.معلمـــة.حلقـــة،.ومـــدة.الحفـــظ:.بـــقث.ســـنوات،.ومعلمتهـــا:.رصيـــة.بنـــئ.

علـــي.بـــظ.يوســـش.حملـــي.
32

ســـعيدة.بنـــئ.أحمـــد.بـــظ.مفـــرح.غزواظـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1430هـ،.

العمـــض.الحالـــي:.معلمـــة.حلقـــة،.ومـــدة.الحفـــظ:.بـــقث.ســـنوات،.ومعلمتهـــا:.رصيـــة.بنـــئ.
علـــي.حملـــي.

بــدر.بــظ.خالــد.بظ.حســظ.بــظ.يحيى.صيســي..الجنســية:.يمني،.عــام.الحفــظ:.1430هـ،.33
عــقء.الديــظ.بــظ.محمــد.بــظ.عبــده.عبــاس..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفــظ:.1430هـ،.34ومــدة.الحفــظ:.بقث.ســنوات،.ومعلمه:.جمعــان.حملي.

ومــدة.الحفــظ:.ســنة.واحــدة،.ومعلمــه:.ســقمة.الســيد.
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الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة فيفا
ــم.(12/10)  ــوة.واإلرشــاد.برص ــدى.وزارة.الشــآون.اإلســقمية.والدع ــي.1429/05/16هـــ،.وســجلئ.ل تأسســئ.ف
ــخ. ــم.(3235).وتاري ــة.برص ــة.اقجتماعي ــوارد.البشــرية.والتنمي ــدى.وزارة.الم ــم.ســجلئ.ل ــخ.1429/05/16هـــ.ب وتاري

1441/04/22هـــ

أعضاء الجمعية العمومية بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة فيفا

أعضاء الجمعیة العمومیة

اسم العضوماسم العضوماسم العضوم

حسيظ.موسى.حسيظ.الفيفي21محمد.يحيى.سليمان.المبيبي.الفيفي11يحيى.حسظ.يحيى.العمامي.الفيفي1

سليمان.حسظ.يحيى.الفيفي22يوسش.سليمان.اسعد.العبدلي.الفيفي12موسى.محمد.علي.افشمي.الفيفي2

مسعود.يحيى.علي.الفيفي23عبدالعزيز.يحي.سليمان.الفيفي13سلمان.سالم.حسظ.الشراحيلي.الفيفي3

حسظ.موسى.العمري.الفيفي24محمد.سالم.شريش.الفيفي14علي.هادي.حسظ.الدابري.الفيفي4

شريش.صاسم.شريش.الفيفي25محمد.يحيى.جابر.الفيفي15سلطان.حسظ.محمد.الحربي.الفيفي5

عبدا�.حسظ.فرح.الفيفي26حسظ.مخلح.فرحان.الفيفي16محمد.جابر.محمد.العمامي.الفيفي6

علي.احمد.زيدان.الفيفي27خالد.يحيى.سليمان.الفيفي17جابر.يحيى.حسظ.العمري.الفيفي7

محمد.احمد.يحيى.الفيفي28يحي.احمد.يحي.الفيفي18يحيى.محمد.احمد.السنحان.الفيفي8

يحيى.علي.حسظ.الفيفي29علي.موسى.جبران.الفيفي19محمد.احمد.فرح.العمري.الفيفي9

يزيد.اسعد.يزيد.الفيفي30عبدا�.محمد.زيدان.الفيفي20احمد.مخلح.فرحان.اقبياتي.الفيفي10

 ( 223 )



مجالس  اإلدارة التي تعاقبت على إدارتها:

يديرهــا.حاليــًا.مجلــس.صــادر.بالخطــاب.رصــم.122404.فــي.1442/07/02هـــ،.مــظ.مديــر.مركــز.التنميــة.

اقجتماعيــة.بجــازان.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.محافظــة..فيفــا.مــظ.
1442/05/14هـــ.لمــدة.(4).ســنوات.

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوخالد.بظ.يحيى.سليمان.الفيفي7رئيس.المجلسيحيى.بظ.حسظ.بظ.يحيى.الفيفي1

عدويوسش.بظ.سليمان.أسعد.الفيفي8ظائإ.الرئيسموسى.بظ.محمد.بظ.علي.الفيفي2

عدومحمد.بظ.أحمد.يحيى.الفيفي9المسآول.الماليسلمان.بظ.سالم.بظ.حسظ.الفيفي3

عدوأحمد.بظ.مخلح.فرحان.الفيفي10عدومحمد.بظ.أحمد.بظ.فرح.الفيفي4

عدوعبد.العزيز.بظ.يحيى.سليمان.الفيفي11عدوعلي.بظ.هادي.بظ.حسظ.الفيفي5

---عدومسعود.بظ.يحيى.علي.الفيفي6

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالخطــاب.رصــم.330901.فــي.1441/09/01هـــ.مــظ.وكيــض.وزارة.المــوارد.البشــرية.

والتنميــة.اقجتماعيــة.للتنميــة.اقجتماعيــة.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.
فــي.محافظــة..فيفــا.مــظ.1441/8/16هـــ.لمــدة.ســتة.أشــهر.

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدومحمد.بظ.جابر.بظ.محمد.العمامي.الفيفي.6رئيس.المجلسيحيى.بظ.حسظ.بظ.يحيى.العمامي.الفيفي.1

عدويحيى.بظ.محمد.بظ.أحمد.سنحان.المشنوي.7ظائإ.الرئيسموسى.بظ.محمد.بظ.علي.افخشمي.الفيفي.2

عدوسلطان.بظ.حسظ.بظ.محمد.الحربي.الفيفي.8المسآول.الماليسلمان.بظ.سالم.بظ.حسظ.الشراحيلي.الفيفي.3

عدومحمد.بظ.أحمد.بظ.فرح.العمري.الفيفي.9عدوجابر.بظ.يحيى.بظ.حسظ.العمري.الفيفي3

عدوأحمد.بظ.مخلح.بظ.فرحان.افبياتي.الفيفي.10عدوعلي.بظ.هادي.بظ.الدابري.الفيفي.5
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والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.102/ق/م.فــي.1439/8/8هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.محافظــة.فيفــا.مــظ.
1439/8/8هـــ.حتى.1441/8/15هـ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدويحيى.بظ.محمد.بظ.أحمد.سنحان.المشنوي.6رئيس.المجلسيحيى.بظ.حسظ.بظ.يحيى.العمامي.الفيفي.1

عدوسلطان.بظ.حسظ.بظ.محمد.الحربي.الفيفي.7ظائإ.الرئيسموسى.بظ.محمد.بظ.علي.افخشمي.الفيفي.2

عدومحمد.بظ.أحمد.بظ.فرح.العمري.الفيفي.8المسآول.الماليسلمان.بظ.سالم.بظ.حسظ.الشراحيلي.الفيفي.3

عدوأحمد.بظ.مخلح.بظ.فرحان.افبياتي.الفيفي.9عدوعلي.بظ.هادي.بظ.الدابري.الفيفي.3

عدوجابر.بظ.يحيى.بظ.حسظ.العمري.الفيفي.10عدومحمد.بظ.جابر.بظ.محمد.العمامي.الفيفي.5

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.16/ق/م.فــي.1439/1/29هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.محافظــة.فيفــا.مــظ.
1439/1/29هـــ.حتى.1439/8/7هـ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوسلمان.بظ.سالم.بظ.حسظ.الشراحيلي.الفيفي.6رئيس.المجلسيحيى.بظ.حسظ.بظ.يحيى.العمامي.الفيفي.1

عدويحيى.بظ.محمد.بظ.أحمد.سنحان.المشنوي.7ظائإ.الرئيسموسى.بظ.محمد.بظ.علي.افخشمي.الفيفي.2

عدوسلطان.بظ.حسظ.بظ.محمد.الحربي.الفيفي.8المسآول.الماليجابر.بظ.يحيى.بظ.حسظ.العمري.الفيفي.3

عدومحمد.بظ.أحمد.بظ.فرح.العمري.الفيفي.9عدوعلي.بظ.هادي.بظ.الدابري.الفيفي.3

عدوأحمد.بظ.مخلح.بظ.فرحان.افبياتي.الفيفي.10عدومحمد.بظ.جابر.بظ.محمد.العمامي.الفيفي.5
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والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.141/ق/م.فــي.1437/8/16هـــ.مــظ.وزير.الشــآون.اإلســقمية.وافوصاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.محافظــة.فيفــا.مــظ.
1437/8/16هـ.حتى.1439/1/28هـ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدومحمد.بظ.جابر.بظ.محمد.العمامي.الفيفي.6رئيس.المجلسيحيى.بظ.حسظ.بظ.يحيى.العمامي.الفيفي.1

عدوسلمان.بظ.سالم.بظ.حسظ.الشراحيلي.الفيفي.7ظائإ.الرئيسموسى.بظ.محمد.بظ.علي.افخشمي.الفيفي.2

عدويحيى.بظ.محمد.بظ.أحمد.سنحان.المشنوي.8المسآول.الماليجابر.بظ.يحيى.بظ.حسظ.العمري.الفيفي.3

عدوأحمد.بظ.علي.بظ.جابر.المشنوي.9عدوعلي.بظ.هادي.بظ.الدابري.الفيفي.3

عدوسلطان.بظ.حسظ.بظ.محمد.الحربي.الفيفي.10عدوعبدا�.بظ.مقنع.بظ.محمد.المشنوي.الفيفي.5

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.84/ق/م.فــي.1435/9/20هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.محافظــة.فيفــا.مــظ.
1435/9/20هـــ.حتى.1437/8/15هـ.

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوأحمد.بظ.علي.بظ.جابر.المشنوي.6رئيس.المجلسعبدا�.بظ.سليمان.بظ.مفرح.العمري.الفيفي.1

عدو.احتياذييحيى.بظ.حسظ.بظ.يحيى.العمامي.الفيفي.7ظائإ.الرئيسسليمان.بظ.حسظ.يحيى.الخسافي.الفيفي.2

عدو.احتياذيموسى.بظ.محمد.بظ.علي.افخشمي.الفيفي.8المسآول.الماليحسظ.بظ.جابر.حسيظ.الفيفي.3

عدو.احتياذيأحمد.بظ.محمد.يحيى.المشامري.الفيفي.9عدوعلي.بظ.هادي.بظ.الدابري.الفيفي.3

---عدويحيى.بظ.حسظ.علي.بظ.يحيى.الفيفي.5
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والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــا.در.بالقــرار.رصــم.17/ق/م.فــي.1434/2/6هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.محافظــة.فيفــا.مــظ.
1434/2/6هـــ.حتى.1435/9/19هـ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدويحيى.بظ.حسظ.علي.بظ.يحيى.الفيفي.6رئيس.المجلسعلي.بظ.أحمد.بظ.زيدان.الخسافي.الفيفي.1

عدوأحمد.بظ.علي.بظ.جابر.المشنوي.7ظائإ.الرئيسسليمان.بظ.حسظ.يحيى.الخسافي.الفيفي.2

عدو.احتياذييحيى.بظ.حسظ.بظ.يحيى.العمامي.الفيفي.8المسآول.الماليحسظ.بظ.جابر.حسيظ.الفيفي.3

عدو.احتياذيموسى.بظ.محمد.بظ.علي.افخشمي.الفيفي.9عدوعلي.بظ.هادي.بظ.الدابري.الفيفي.3

عدو.احتياذيأحمد.بظ.محمد.يحيى.المشامري.الفيفي.10عدوعبدا�.بظ.سليمان.بظ.مفرح.العمري.الفيفي.5

ــقمية. ــآون.اإلس ــر.الش ــظ.وزي ــي.1429/12/25هـــ.م ــم.101/ق/م.ف ــرار.رص ــه.صــادر.بالق ــثي.صبل ــس.ال والمجل

ــم.فــي. ــرآن.الكري ــظ.الق ــة.لتحفي ــة.الخيري ــرع.الجمعي ــس.إدارة.ف ــاف.والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجل وافوص
محافظــة.فيفــا.مــظ.1429/12/25هـــ.حتــى.1434/2/5هـــ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوحسظ.بظ.جابر.بظ.حسيظ.الفيفي.5رئيس.المجلسعلي.بظ.أحمد.بظ.زيدان.الفيفي.1

عدوموسى.بظ.محمد.بظ.علي.الفيفي.6ظائإ.الرئيسسليمان.بظ.حسظ.يحيى.الفيفي.2

عدوأحمد.بظ.علي.بظ.جابر.الفيفي.7المسآول.المالييحيى.بظ.حسظ.بظ.يحيى.الفيفي.3

---عدومحمد.بظ.يحيى.بظ.سليمان.الفيفي.3
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حفاظ القرآن الكريم بجمعية محافظة  فيفا
بیانات الحافظمبیانات الحافظم

2خلود.بنئ.مشربي.بظ.فواز.أبو.عزام،.عام.الحفظ.1441هـ،.ومدة.الحفظ:.أربع.سنوات.1
سوســظ.بنــئ.ســليمان.بــظ.علي.الفيفي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1440هـ،.
العمــض.الحالــي:.معلمــة.حلقــة،.ومــدة.الحفظ:.أربــع.ســنوات،.ومعلمتها:.عــدة.معلمات،.

بمســجد.شــرصي.الخسافي.

3
جميلــة.بنــئ.حســيظ.بــظ.حســظ.الفيفي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1439هـ،.
العمــض.الحالــي:.معلمــة.حلقــة،.ومــدة.الحفظ:.أربــع.ســنوات،.ومعلمتها:.عــدة.معلمات،.

بمســجد:.الوشــر.بشربــي.فيفا.
4

خيــرة.بنــئ.جابــر.بــظ.ســالم.الفيفــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1439هـــ،.

العمــض.الحالــي:.معلمــة.حلقــة،.ومــدة.الحفظ:.أربــع.ســنوات،.ومعلمتها:.عــدة.معلمات،.
بمســجد:.الوشــر.بفيفــا.

منخــور.بــظ.يحيــى.بــظ.هــادي.الفيفــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1439هـــ،.5
يحيى.بظ.صاسم.الفيفي..الجنسية:.عام.الحفظ:.1430هـ،.بمسجد.الشدظة.6ومــدة.الحفــظ:.أربــع.ســنوات،.ومعلمــه:.عــدة.معلميــظ،.بمســجد.حــي.المزرعــة.

غقم.بظ.عبد.العلي..عام.الحفظ:.1430هـ،.بجامع.التوحيد.8عبد.الرحمظ.بظ.علي.بظ.احمد.الفيفي..عام.الحفظ:.1430هـ،.بمسجد.الشدظة.7

ســعيدة.بنــئ.حســظ.بــظ.جابــر.الفيفــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1430هـــ..9
فايــزة.بنــئ.حســظ.بظ.احمد.الفيفي..الجنســية:.ســعودية،.عام.الحفــظ:.1430هـ،.بدار.10بــدار.هنــد.بمســجد.ال.برصــان.

هند.بمســجد.آل.برصان.

عائشة.بنئ.حسظ.بظ.احمد.الفيفي..عام.الحفظ:.1430هـ،.بمسجد.آل.برصان،12زينإ.بنئ.سلمان.بظ.جبر.الفيفي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1430هـ.11

عادل.بظ.علي.علي.موكر...عام.الحفظ:.1430هـ.14مريم.بنئ.جابر.بظ.حسظ.الفيفي..عام.الحفظ:.1430هـ،.بدار.اإليمان.13
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الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة فرسان
ــم.(13/10)  ــوة.واإلرشــاد.برص ــدى.وزارة.الشــآون.اإلســقمية.والدع ــي..1429/05/16هـــ.وســجلئ.ل تأسســئ.ف
ــخ. ــم.(3515).وتاري ــة.برص ــة.اقجتماعي ــوارد.البشــرية.والتنمي ــدى.وزارة.الم ــم.ســجلئ.ل ــخ.1429/05/16هـــ.ب وتاري

1441/11/09هـــ

أعضاء الجمعية العمومية بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة فرسان
أعضاء الجمعیة العمومیة

اسم العضوماسم العضوماسم العضوم

علي.محمد.عبدالرحمظ.شريش15ابوذالإ.محمد.عبدالرحمظ.شريش8إبراهيم.حسظ.إبراهيم.عقيلي1

محمد.عبدا�.محمد.عقيلي16حسظ.ابراهيم.محمد.اشقر9محمد.ابراهيم.احمد.باظي2

عبدالرحمظ.عيسى.عبمان.سيفيظ17جعفر.حسظ.ابكر.ظسيإ10سليمان.محمد.علي.بلعوص3

عرفات.محمد.أبوبكر.شريش18عيسى.علي.موسى.إبراهيم11محمد.هادي.الراجحي4

إبراهيم.علي.عقيلي19سامي.محمد.عبده.الراجحي12محمد.شوعي.الدعوري5

--محمد.علي.محمد.كبيني13عبدالقادر.عبمان.محمد.سيفيظ6

--رضا.عبده.محمد.زاروق14حمود.علي.محمد.خميسي7
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مجالس اإلدارة التي تعاقبت على إدارتها:

يديرهــا.حاليــًا.مجلــس.صــادر.بالقــرار.رصــم.192/ق/م.فــي.1437/11/7هـــ.مــظ.وزير.الشــآون.اإلســقمية.وافوصاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.محافظــة.فرســان.

مــظ.1441/11/7هـــ.لمــدة.أربــع.ســنوات،.وتــم.التمديــد.لهــثا.المجلــس.لمــدة.ســتة.أشــهر.بخطــاب.صــادر.مــظ.وكيض.
وزارة.المــوارد.البشــرية.والتنميــة.اقجتماعيــة.للتنميــة.اقجتماعيــة.برصــم.330901.وتاريــخ.1441/11/04هـ.

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوأبو.ذالإ.بظ.محمد.بظ.عبدالرحمظ.شريش.6رئيس.المجلسد..علي.بظ.محمد.بظ.عبدالرحمظ.شريش.1

عدوعيسى.بظ.علي.بظ.أحمد.إبراهيم.7ظائإ.الرئيسمحمد.بظ.علي.بظ.محمد.كبيني.2

عدوحمود.بظ.علي.بظ.محمد.خميسي.8المسآول.الماليسامي.بظ.محمد.عبده.أحمد.الراجحي.3

عدوعبدالقادر.بظ.عبمان.بظ.محمد.سيفيظ.9عدوجعفر.بظ.حسظ.بظ.أبكر.ظسيإ.3

عدورضا.بظ.عبده.بظ.محمد.حسيظ.زاروق.10عدوحسظ.بظ.إبراهيم.بظ.محمد.أشقر.5

ــقمية. ــآون.اإلس ــر.الش ــظ.وزي ــي.1435/12/18هـــ.م ــم.104/ق/م.ف ــرار.رص ــه.صــادر.بالق ــثي.صبل ــس.ال والمجل

وافوصــاف.والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.محافظــة.
فرســان.مــظ.1435/12/18هـــ.حتــى.1436/05/16هــــ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوعبدالرحمظ.بظ.عيسى.بظ.عبمان.سيفيظ.6رئيس.المجلسمحمد.بظ.هادي.حسظ.عبمان.الراجحي.1

عدومحمد.بظ.أحمد.بظ.محمد.عقيلي.7ظائإ.الرئيسسامي.بظ.محمد.عبده.أحمد.الراجحي.2

عدوعيسى.بظ.علي.بظ.موسى.أحمد.إبراهيم.8المسآول.الماليمحمد.بظ.شوعي.راجح.دعوري.3

عدوعبدالقادر.بظ.عبمان.بظ.محمد.سيفيظ.9عدوعرفات.بظ.محمد.أبو.بكر.محمد.شريش.3

عدوغازي.بظ.عبدا�.بظ.حسظ.عقيلي.10عدومحمد.بظ.إبراهيم.بظ.أحمد.باظي.5
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والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.46/ق/م.فــي.1433/05/16هـــ.مــظ.وزير.الشــآون.اإلســقمية.وافوصاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.محافظــة.فرســان.
مــظ.1433/5/16هـ.حتــى.1436/05/16هـ.:

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوعبدالرحمظ.بظ.عيسى.بظ.عبمان.سيفيظ.6رئيس.المجلسمحمد.بظ.هادي.حسظ.عبمان.الراجحي.1

عدومحمد.بظ.أحمد.بظ.محمد.عقيلي.7ظائإ.الرئيسحمود.بظ.علي.بظ.محمد.خميسي.2

عدو.احتياذيسليمان.بظ.محمد.بظ.علي.بلعوص.8المسآول.الماليمحمد.بظ.شوعي.راجح.دعوري.3

عدو.احتياذيمحمد.بظ.عبدا�.بظ.محمد.عقيلي.9عدوعرفات.بظ.محمد.أبو.بكر.محمد.شريش.3

عدو.احتياذيسامي.بظ.محمد.عبده.أحمد.الراجحي.10عدومحمد.بظ.إبراهيم.بظ.أحمد.باظي.5

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.73./ق/م.فــي.1429/10/15هـــ.مظ.وزير.الشــآون.اإلســقمية.وافوصاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.محافظــة.فرســان.
مــظ.1429/10/15هـ.حتــى.1432/10/15هـ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوحمود.بظ.علي.بظ.محمد.خميسي.5رئيس.المجلسجبران.بظ.حسيظ.أسعد.لشبي.1

عدوسامي.بظ.محمد.عبده.الراجحي.6ظائإ.الرئيسسليمان.بظ.محمد.بظ.علي.بلعوص.2

عدوإبراهيم.بظ.حسظ.بظ.إبراهيم.عقيلي.7المسآول.الماليمحمد.بظ.شوعي.راجح.دعوري.3

---عدومحمد.بظ.إبراهيم.بظ.أحمد.باظي.3
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مسجد النجدي بفرسان
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حفاظ القرآن الكريم بجمعية محافظة فرسان:

بیانات الحافظم
فاذمة.بنئ.أبكر.محمد.مثكور.عام.الحفظ.1434هـ.،.التقدير/.جديد.جدًا1
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الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة جازان
ــم.(14/10)  ــاد.برص ــوة.واإلرش ــدى.وزارة.الشــآون.اإلســقمية.والدع ــي.1429/03/14هـــ.وســجلئ.ل تأسســئ.ف
ــخ. ــم.(3397).وتاري ــة.برص ــة.اقجتماعي ــوارد.البشــرية.والتنمي ــدى.وزارة.الم ــم.ســجلئ.ل ــخ.1429/03/14هـــ.ب وتاري

1441/06/29هـــ

أعضاء الجمعية العمومية بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة جازان

أعضاء الجمعیة العمومیة
اسم العضوماسم العضوماسم العضوم
موسى.بظ.معبر.علي.مشفوري23أحمد.بظ.علي.محمد.جره12علي.بظ.محمد.محمد.مسملي1

جابر.بظ.محمد.حمد.خردلي24عخام.بظ.يحي.عبدالباري.بريك13إبراهيم.بظ.محمد.ظاصر.الشيخ2

عبده.بظ.علي.هادي.حكمي25عبدا�.بظ.عبداللطيش.عبدا�.الشامدي14عقيض.بظ.صالح.محمد.صعابي3

إبراهيم.بظ.عمر.محمد.العاجمي26عبمان.بظ.إبراهيم.عبدالعزيز.صميري15إبراهيم.بظ.عبدا�.احمد.شعبي4

عبدا�.بظ.حسيظ.محمد.العطاس27إبراهيم.بظ.محمد.أحمد.العقيلي16يحيى.بظ.عبدا�.يحي.حوباظي5

فاذمة.بنئ.محمد.سعودي.حمدي28مخعإ.بظ.عيسى.عبده.الحربي17عطية.بظ.احمد.ابراهيم.سوادي6

عقيض.بظ.صالح.محمد.صعابي29معتز.موسى.حسظ.زيلعي18يحي.بظ.مناجي.حمد.شاجري7

ماجد.بظ.عبده.عزي.الخائس30يحي.بظ.حسظ.يحي.حوباظي19توفيق.بظ.أحمد.يحي.بيدي8

محمد.بظ.حسظ.عبدا�.محسظ31أسماء.بنئ.احمد.عبده.الحربي20محمد.بظ.يحي.محمد.عريشي9

يحي.بظ.حسظ.عوض.شحري32فآاد.بظ.علي.احمد.رياظي21خالد.بظ.أبو.بكر.محمد.باعشظ10

--عبمان.بظ.محمد.علي.مسملي22زيلعي.بظ.حسيظ.فتحي.علوي11
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مجالس اإلدارة التي تعاقبت على إدارتها:

أدارهــا.مجلــس.صــادر.بالخطــاب.رصــم.330901.فــي.1441/11/11هـ.مــظ.وكيــض.وزارة.الموارد.البشــرية.والتنمية.

اقجتماعيــة.للتنميــة.اقجتماعيــة.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.مدينــة.

جــازان.مــظ.1441/12/17هـــ.لمــدة.ســتة.أشــهر،.وصــد.تــم.دمــب.هــثه.الجمعيــة.مــع.جمعيــة.تحفيــظ.القــرآن.الكريــم.

بمنطقــة.جــازان.بنــاًء.علــى.مــا.اصترحــه.مجلســا.إدارتهمــا،.وأصــره.جمعيتهمــا.العموميتــان،.وصــدر.بــه.صــرار.معالــي.وزيــر.
المــوارد.البشــرية.والتنميــة.اقجتماعيــة.برصــم..175537.وتاريــخ.1442/09/20هـ.

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوعطية.بظ.أحمد.بظ.إبراهيم.سوادي6رئيس.المجلسعلي.بظ.محمد.بظ.محمد.علي.مسملي1

عدوعخام.بظ.يحيى.بظ.عبدالباري.بريك7ظائإ.الرئيسإبراهيم.بظ.محمد.بظ.ظاصر.بظ.منخور.الشيخ2

عدويحيى.بظ.مناجي.بظ.حمد.شاجري8المسآول.الماليعقيض.بظ.صالح.بظ.محمد.إبراهيم.صعابي3

عدوتوفيق.بظ.أحمد.بظ.يحيى.بيدي9عدوإبراهيم.بظ.عبدا�.بظ.أحمد.شعبي3

عدومحمد.بظ.يحيى.بظ.محمد.عريشي10عدويحيى.بظ.عبدا�.يحيى.حسظ.حوباظي5

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالخطــاب.رصــم.330901.فــي.1441/6/22هـــ.مــظ.وكيــض.وزارة.المــوارد.البشــرية.

والتنميــة.اقجتماعيــة.للتنميــة.اقجتماعيــة.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.
فــي.مدينــة.جــازان.حتــى.1441/12/16هـــ.

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوعطية.بظ.أحمد.بظ.إبراهيم.سوادي6رئيس.المجلسعلي.بظ.محمد.بظ.محمد.علي.مسملي1

عدوعخام.بظ.يحيى.بظ.عبدالباري.بريك7ظائإ.الرئيسإبراهيم.بظ.محمد.بظ.ظاصر.بظ.منخور.الشيخ2

عدويحيى.بظ.مناجي.بظ.حمد.شاجري8المسآول.الماليعقيض.بظ.صالح.بظ.محمد.إبراهيم.صعابي3

عدوتوفيق.بظ.أحمد.بظ.يحيى.بيدي9عدوإبراهيم.بظ.عبدا�.بظ.أحمد.شعبي3

عدومحمد.بظ.يحيى.بظ.محمد.عريشي10عدويحيى.بظ.عبدا�.يحيى.حسظ.حوباظي5
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ــقمية. ــآون.اإلس ــر.الش ــظ.وزي ــي.1437/10/16هـــ.م ــم.179/ق/م.ف ــرار.رص ــه.صــادر.بالق ــثي.صبل ــس.ال والمجل

وافوصــاف.والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.مدينــة.
جــازان.مــظ.1437/10/16هـــ.لمــدة.أربــع.ســنوات

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوعطية.بظ.أحمد.بظ.إبراهيم.سوادي6رئيس.المجلسعلي.بظ.محمد.بظ.محمد.علي.مسملي1

عدوعخام.بظ.يحيى.بظ.عبدالباري.بريك7ظائإ.الرئيسإبراهيم.بظ.محمد.بظ.ظاصر.بظ.منخور.الشيخ2

عدويحيى.بظ.مناجي.بظ.حمد.شاجري8المسآول.الماليعقيض.بظ.صالح.بظ.محمد.إبراهيم.صعابي3

عدوتوفيق.بظ.أحمد.بظ.يحيى.بيدي9عدوإبراهيم.بظ.عبدا�.بظ.أحمد.شعبي3

عدومحمد.بظ.يحيى.بظ.محمد.عريشي10عدويحيى.بظ.عبدا�.يحيى.حسظ.حوباظي5

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.43/ق/م.فــي.1433/5/3هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.مدينــة.جــازان.مــظ.
1433/5/3هـ.حتــى.1437/10/15هـ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوموسى.بظ.أحمد.بظ.هادي.حكمي5رئيس.المجلسعلي.بظ.محمد.بظ.محمد.علي.مسملي1

عدوعق.ا�.بظ.عيسى.بظ.مسلم.مسلم6ظائإ.الرئيسمحمد.بظ.ولي.بظ.عمر.مشفوري2

عدومستور.بظ.علي.بظ.محسظ.مشفوري7المسآول.الماليإبراهيم.بظ.محمد.بظ.ظاصر.الشيخ3

عدو.احتياذييحيى.بظ.عبدا�.يحيى.حسظ.حوباظي8عدوعقيض.بظ.صالح.بظ.محمد.صعابي4
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والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.82/ق/م.فــي.1432/10/15هـــ.مــظ.وزير.الشــآون.اإلســقمية.وافوصاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.مدينــة.جــازان.مــظ.
1432/10/15هـ.حتى.1433/5/2هـ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوموسى.بظ.أحمد.بظ.هادي.حكمي5رئيس.المجلسعلي.بظ.محمد.بظ.محمد.علي.مسلمي1

عدوعق.ا�.بظ.عيسى.بظ.مسلم.مسلم6ظائإ.الرئيسمحمد.بظ.ولي.بظ.عمر.مشفوري2

عدومستور.بظ.علي.بظ.محسظ.مشفوري7المسآول.الماليإبراهيم.بظ.محمد.بظ.ظاصر.الشيخ3

عدو.احتياذييحيى.بظ.عبدا�.يحيى.حسظ.حوباظي8عدوعقيض.بظ.صالح.بظ.محمد.صعابي4

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.25/ق/م.فــي.1429/3/14هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.مدينــة.جــازان.مــظ.
1429/3/14هـــ.حتى.1432/10/14هـ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوموسى.بظ.أحمد.بظ.حكمي5رئيس.المجلسعلي.بظ.محمد.بظ.محمد.علي.مسلمي1

عدومحمد.بظ.عبدا�.العطاس6ظائإ.الرئيسمحمد.بظ.ولي.بظ.عمر.مشفوري2

عدوحمد.بظ.محمد.بظ.عائض.حكمي7المسآول.الماليظاصر.بظ.منخور.الشيخ3

---عدوذارق.بظ.حسظ.خدري4
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حفاظ جمعية مدينة جازان
بیانات الحافظمب یانات الحافظم

محمد.بظ.شــاهد.بظ.رشــيد.عبد.الرشــيد..الجنســية:.باكســتاظي،.العمض.الحالي:.دكتور.1
ــام.الحفــظ:1441.هـــ،.2جامعي،.عام.الحفظ:1441هـ،.ومعلمه:.محمد.صاســم،.بمســجد:.الفاروق. ــود.الشــال..الجنســية:.مخــري،.ع ــي.محم ــظ.مخطف ــس.ب أظ

ــان.. ــجد:.اإلحس ــال،.بمس ــي.الش ــه:.مخطف ومعلم

معــاذ.بــظ.هاظــي.محمــد.بــدوي..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1441هـــ.ومعلمــه:.3
ــام.الحفظ:1441هـــ،.4صابــر.جــودة،.بمســجد:.باصقــر. ــعودية،.ع ــية:.س ــوري..الجنس ــد.مشف ــي.أحم ــئ.ول ــة.بن عائش

ومعلمتهــا:.فاذمــة.ولــي.محمــد،.بــدار.الكربــوس.

فاذمــة.بنــئ.محمــد.علــي.حكمــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1441هـــ،.5
ــام.الحفظ:1441هـــ،.6ومعلمتهــا:.مريــم.محمــد،.بــدار.الزهــراء.بالمدايــا. ــعودية،.ع ــية:.س ــدي..الجنس ــد.عق ــظ.محم ــئ.حس ــميرة.بن س

ــراء. ــة.الزه ــدار.فاذم ــي،.ب ــمعة.زيلع ــا:.ش ومعلمته

ــام.الحفظ:1441هـــ،.7 ــة،.ع ــد..الجنســية:.مخري ــد.الســقم.محم ــش.عب ــئ.خل روان.بن
ــازان. ــاه.بج ــدار.الفت ــة.هجــظ،.ب ــا:.ظاجي حميــدة.بنــئ.عبــد.الحكيــم.محمــد.محمــد..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفظ:1441هـــ،.8ومعلمته

ومعلمتهــا:.ذكــرى.الزهــراوي،.بمســجد:.الرحمــة.

ريهام.بنئ.الســيد.أحمد.الســيد..الجنســية:.مخرية،.عام.الحفظ:1441هـ،.ومعلمتها:.9
عبدالرحمــظ.بــظ.محمــد.حســظ.محســظ..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1440هـــ،.10خديجــة.العولقي،.بمســجد:.ســعد.بظ.معاذ

ومعلمــه:.يحــي.حوباظــي،.بمســجد:.باصقــر.

البــراء.بظ.محمد.حســظ.محســظ..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1440هـــ،.ومعلمه:.11
محمــد.بــظ.رضــا.محمــد.صبــاح..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1440هـــ.ومعلمــه:.12يحــي.حوباظــي،.بمســجد:.باصقر..

صابــر.جــودة،.بمســجد:.باصقــر.

عيســى.بــظ.حاتــم.أحمــد.حمــود.الجعــدي..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفظ:1440هـــ،.13
ــوج. خميـــس.بـــظ.يحيـــي.علـــي.غقيـــظ..الجنســـية:.يمنـــي،.عـــام.الحفظ:1440هــــ،.بمســـجد:.14بمســجد:.المعب

المعبـــوج.

أحمــد.بــظ.صــقح.الديــظ.أميــظ..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1440هـــ،.ومعلمــه:.15
ظورة.بنئ.حسظ.هادي.حكمي..الجنسية:.سعودية،.العمض.الحالي:.مديرة.دار.الخلفة،.عام.16مخطفــي.الشــال،.بمســجد:.اإلحســان.

الحفظ:1441هـ،.ومدة.الحفظ:.سبع.سنوات،.ومعلمتها:.آيات.مخطفى،.بدار.التقوى.

ليلــى.بنــئ.محمــد.محمــود.محمــد..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفظ:1441هـــ،.ومــدة.17
ابتســام.بنــئ.أحمــد.محمد.مشربي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1441هـــ،.ومدة.18الحفــظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمتهــا.عزيــزة.محــروس،.بمســجد:.اإلحســان.

الحفــظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمتهــا:.شــريفة.دهض،.بــدار.الثكــر.بالمعبوج.

مفيــدة.بنــئ.عــوض.ا�.ميرغنــي.مهــدي..الجنســية:.ســوداظية،.عــام.الحفظ:1441هـ،.19
عواذــش.بنــئ.صديــق.علي.حكمي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1441هـــ،.ومدة.20ومــدة.الحفــظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمتهــا:.أروى.مشــيني،.بــدار.الفتــاه.بجازان.

الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.ومعلمتهــا:.ظجوى.حكمــي،.بــدار.اقتقان.

21
مهجـــة.بنـــئ.حســـظ.حفـــظ.ا�.حكمـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.العمـــض.الحالـــي:.مديـــرة.
دار،.عـــام.الحفظ:1441هــــ،.ومـــدة.الحفـــظ:.ســـئ.ســـنوات،.ومعلمتهـــا:.مريـــم.حكمـــي،.

بمســـجد:.العقـــدة،.وحّفظـــئ:6.
رجـــاء.بنـــئ.ذـــارق.عبدالـــرزاق.باكيـــر..الجنســـية:.ســـورية،.عـــام.الحفظ:1441هــــ،.ومـــدة.22

الحفـــظ:.ســـئ.ســـنوات،.ومعلمتهـــا:.صمـــر.صخـــادي،.بـــدار.الفتـــاه.بجـــازان.

أروى.بنــئ.أحمــد.عمر.بارشــيد..الجنســية:.يمنية،.عام.الحفظ:1441هـــ،.ومدة.الحفظ:.23
غــق.بنــئ.حمــد.علي.جــدة..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1441هـ،.ومــدة.الحفظ:.24ســبع.ســنوات،.ومعلمتها:.صمــر.صخادي،.بدار.الفتــاه.بجازان.

ســئ.ســنوات،.ومعلمتهــا:.صمــر.صخادي،.بــدار.الفتــاه.بجازان.

ــال.رمدــان..الجنســية:.باكســتاظية،.عــام.الحفظ:1441هـــ،.25 ســلمى.بنــئ.مظهــر.إصب
ــور.بالعميريــة. ــدار.الن 26ومعلمتهــا:.ســمية.جيــقن،.ب

باســمة.بنــئ.ملهــي.محمــد.جربــان..الجنســية:.ســعودية،.العمــض.الحالي:.معلمــة.حلقة،.

عــام.الحفظ:1441هـــ،.ومــدة.الحفــظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمتهــا:.زينإ.أبو.بكــر،.بدار.
الفتــاه.بجازان.

27
إلهـــام.بنـــئ.حـــاوي.حســـظ.حكمـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.العمـــض.الحالـــي:.مديـــرة.دار،.
عـــام.الحفظ:1441هــــ،.ومـــدة.الحفـــظ:.ســـئ.ســـنوات،.ومعلمتهـــا:.وفـــاء.ســـهلي،.بـــدار.

التقـــوى.بالســـهلية.
28

ـــة،. ـــي.حكمـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.المآهـــض.الدراســـي:.أمي ـــئ.عواجـــي.ول ـــة.بن علوي

عـــام.الحفظ:1441هــــ،.ومعلمتهـــا:.زينـــإ.عبمـــان.حســـظ،.بمســـجد:.أمامـــة.بنـــئ.
الحـــارث.بالمرابـــي.
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29
أســماء.بنــئ.علي.حســظ.ابراهيــم..الجنســية:.مخرية،.المآهــض.الدراســي:.بكالوريوس.
صيدلــة،.عــام.الحفظ:1441هـــ،.ومدة.الحفظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمتهــا:.عنود.محمد.

صاســم،.بمعهــد.الزهراء.
30

عــزة.بنــئ.محمــد.هاظي.عبدالتواب..الجنســية:.مخرية،.المآهض.الدراســي:.بكالوريوس.

صيدلة،.عام.الحفظ:1441هـ،.ومدة.الحفظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمتها:.فوزية.يوسش،.
بمســجد:.الفرصان.

رغــد.بنــئ.صابــر.عاذش.الديــإ..الجنســية:.مخرية،.عــام.الحفظ:1441هـــ،.ومعلمتها:.31
محمــد.بــظ.جمال.محمــد.عبدالجليض..الجنســية:.مخري،.عــام.الحفــظ:.1439هـ،.ومدة.32تهاظــي.ســالم.مقلــد،.بمســجد:.باصقر.

الحفــظ:.خمــس.ســنوات،.ومعلمه:.أحمــد.بابريش،.بمســجد:.باصقر.

أحمــد.بــظ.علــي.أحمــد.العطــاس..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفــظ:.1439هـــ،.ومــدة.33
عبدالرحمــظ.بــظ.خالــد.الشيطــي..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفــظ:.1439هـــ،.ومعلمه:.34الحفــظ:.خمــس.ســنوات،.ومعلمــه:.عــقا�.مســلم،.بمســجد:.باصقــر.

ذــه.أبــو.الفتــوح،.بمســجد:.عبــدا�.بــظ.عبــاس.

عبــدا�.بــظ.الســيد.محمد.الجمال..الجنســية:.مخري،.عام.الحفــظ:.1439هـ،.ومعلمه:.35
محمــد.بــظ.عبدالقــادر.شــيخ.احمد..الجنســية:.كينــي،.عام.الحفــظ:.1439هـــ،.ومعلمه:.36صابــر.جودة،.بمســجد:.باصقر.

محمــد.صاســم،.بمســجد:.عبــدا�.بــظ.عباس.

محمــد.بــظ.رمدــان.عبيــد..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفــظ:.1439هـــ،.ومعلمــه:.محمد.37
عبــدا�.بــظ.أبــو.بكــر.العيــدروس..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفظ:1439هـــ،.ومعلمــه:.38صاســم،.بمســجد:.عبــدا�.بــظ.عباس.

محمــد.صاســم،.بمســجد:.عبــدا�.بــظ.عبــاس.

محمــود.بــظ.محمــد.شــيخ.هــارون..الجنســية:.كينيــا،.عــام.الحفظ:1439هـــ،.ومعلمــه:.39
جــقل.بــظ.أحمــد.ســعيد.بارمــاده..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفظ:1439هـــ،.ومــدة.40محمــد.صاســم،.بمســجد:.عبــدا�.بــظ.عبــاس.

ــاس. ــظ.عب ــدا�.ب ــه:.محمــد.صاســم،.بمســجد:.عب ــظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلم الحف

إبراهيــم.بــظ.إبراهيــم.ســاكيبو..الجنســية:.بينيــظ،.عــام.الحفظ:1439هـــ،.ومعلمــه:.41
علــي.بــظ.صالــح.سنوســي.حســيظ..الجنســية:.تشــادي،.عــام.الحفظ:1439هـــ،.ومــدة.42محمــد.صاســم،.بمســجد:.عبــدا�.بــظ.عبــاس.

الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.ومعلمــه:.محمــد.صاســم،.بمســجد:.عبــدا�.بــظ.عبــاس.

محمد.بظ.حمزة.عبده.غاظم..الجنسية:.مخري،.المآهض.الدراسي:.بكالوريوس.الطإ.43
عبدالعزيــز.بــظ.محمد.روزي..الجنســية:.تشــادي،.عــام.الحفظ:1439هـــ،.ومدة.الحفظ:.44والجراحة،.عام.الحفظ:1439هـ،.ومعلمه:.محمد.صاسم،.بمسجد:.عبدا�.بظ.عباس.

ســئ.ســنوات،.ومعلمــه:.محمــد.صاســم،.بمســجد:.عبدا�.بــظ.عباس..

ســالم.بــظ.عبــدا�.أحمــد.رويعــي..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفظ:1439هـــ،.ومعلمــه:.45
ظــورة.بنــئ.ســالم.علي.باســودان..الجنســية:.يمنية،.عــام.الحفظ:1439هـــ،.ومعلمتها:.46محمــد.صاســم،.بمســجد:.عبــدا�.بــظ.عبــاس.

صمــر.محســظ.صخــادي.و.وجدان.شــوعي.هجــظ،.بدار.الفتــاه.بجازان.

هدى.بنئ.محمد.زكي.علي..الجنسية:.مخرية،.المآهض.الدراسي:.بكالوريوس.هندسة،.عام.47
ســلوى.بنــئ.أحمد.عبدالقادر.الجندي..الجنســية:.مخرية،.عــام.الحفظ:1439هـ،.ومدة.48الحفظ:1439هـ،.ومعلمتها:.عزيزه.محروس،.بمسجد:.الشيخ.أحمد.عوض.

الحفــظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمتها:.صمــر.صخادي،.بدار.الفتــاه.بجازان.

منــى.بنئ.مهدي.صادق.حســظ..الجنســية:.مخرية،.عــام.الحفظ:1439هـ،.ومعلماتها:.49
ظجــقء.بنــئ.فيخض.صالح.حســظ..الجنســية:.يمنية،.عــام.الحفظ:1439هـــ،.ومعلماتها:.50كريمة.وعزيزه.محروس،.بمســجد:.جامع.اإلحســان.

صمــر.صخــادي.وعفــاف.عياش،.بــدار.الفتاه.بجازان..ومســجد.الشــيخ.بريك.

عائشــة.بنئ.يحيى.علي.زيلعي..الجنســية:.ســعودية،.عام.الحفظ:1439هـ،.ومعلمتها:.51
بريا.بنئ.علي.عمر.مشرعي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:1439هـ،.ومدة.الحفظ:.خمس.52زهــراء.صالح،.بمســجد:.العقصي.

سنوات،.ومعلماتها:.صمر.صخادي.و.وجدان.هجظ.و.جقء.عيسى،.بدار.الفتاه.بجازان.

53
ـــة. ـــي:.معلم ـــض.الحال ـــعودية،.العم ـــية:.س ـــي..الجنس ـــد.كناظ ـــدا�.أحم ـــئ.عب ـــوى.بن ظج
ـــال. ـــا:.من ـــظ:.خمـــس.ســـنوات،.ومعلماته ـــدة.الحف ـــام.الحفظ:1439هــــ،.وم ـــة،.ع حلق

ـــاه. ـــدار.الفت ـــر.صخـــادي،.ب ـــار.وصم النج
54

حليمــة.بنــئ.محمــد.يحيــى.كناظي..الجنســية:.ســعودية،.العمــض.الحالي:.مشــرفة.بالدار،.

عام.الحفظ:1439هـ،.ومدة.الحفظ:.خمس.ســنوات،.ومعلماتها:.هند.عبمان.وســلوى.
بارشــيد،.بدار.الفتاه.

ــام.الحفظ:1439هـــ،.56هدى.بنئ.محمد.يحيى.الشعيبي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:1439هـ.55 ــة،.ع ــدا�.موســى..الجنســية:.مخري ــئ.إســماعيض.عب ــة.بن هب
ــاه.بجــازان. ــال.النجــار.و.صمــر.صخــادي،.بــدار.الفت ومعلمتهــا:.وجــدان.هجــظ.و.من

عائشــة.بنــئ.علــي.أحمــد.حكمــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1439هـــ،.ومــدة.57
فايزة.بنئ.حسيظ.يحيى.زعقان..الجنسية:.سعودية،.المآهض.الدراسي:.ابتدائي،.عام.58الحفــظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمتهــا:.صمــر.محســظ.صخــادي،.بــدار.الفتــاه.بجــازان.

الحفظ:.1439هـ،.ومدة.الحفظ:.سئ.سنوات،.ومعلمتها:.هدى.كادوم،.بدار.الفتاه.بجازان.

لينــه.بنــئ.منخــور.محمــد.ظاجــي.الجبلــي..الجنســية:.يمنيــة،.عــام.الحفظ:1439هـــ،.59
ســاره.بنــئ.محمــد.محفوظ.المهدي..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفظ:1439هـ،.ومدة.60ومــدة.الحفــظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمتهــا:.هــدى.كادوم،.بــدار.الفتــاه.جــازان.

الحفــظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمتهــا:.رعنا.مقري،.بمســجد:.مســجد.الشــيخ.ابــظ.باز..
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61
شــيماء.بنــئ.عبــدا�.صبري.علــي..الجنســية:.مخرية،.المآهــض.الدراســي:.بكالوريوس.
صيدلــة،.عام.الحفظ:1439هـ،.ومدة.الحفظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمتهــا:.صمر.صخادي،.

بــدار.الفتــاه.بجازان.
ســميه.بنــئ.عبدالحميــد.محمــد.بقكــي..الجنســية:.باكســتاظية،.عام.الحفــظ:.1439هـ،.62

ومــدة.الحفــظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمتهــا:.صمر.محســظ.صخادي،.بــدار.الفتــاه.بجازان.

63
مريــم.بنــئ.محمــد.أحمــد.مقــري..الجنســية:.ســعودية،.العمــض.الحالــي:.معلمــة.حلقــة،.
عــام.الحفظ:1439هـــ،.ومــدة.الحفظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمتها:.ســلوى.بارشــيد،.بدار.

ــازان. الفتاه.بج
64

زهــرة.بنــئ.علــي.محمــد.محســظ..الجنســية:.ســعودية،.العمــض.الحالــي:.معلمــة.حلقــة،.

ــدا�. ــام.الحفظ:1439هـــ،.ومــدة.الحفــظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمتهــا:.حفخــة.عب ع
الشــعبي،.بــدار.الفتــاه.بجــازان.

65
هنــد.بنــئ.أميــظ.عيســى.ابراهيــم..الجنســية:.يمنيــة،.المآهض.الدراســي:.ابتدائــي،.عام.
الحفظ:1439هـــ،.ومــدة.الحفظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمتها:.صمر.محســظ.صخادي،.بدار.

الفتــاه.بجازان.
66

ســميرة.بنــئ.عبــدا�.أحمــد.كناظي..الجنســية:.ســعودية،.العمــض.الحالي:.معلمــة.حلقة،.

عــام.الحفظ:1439هـــ،.ومــدة.الحفظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمتها:.صمر.محســظ.صخادي،.
بــدار.الفتــاه.بجازان.

ربــاب.بنــئ.محمــد.ظبيض.أبــو.العيش..الجنســية:.مخرية،.عــام.الحفظ:1439هـــ،.ومدة.67
هــدى.بنــئ.عــقا�.عيســى.مســلم..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1439هـــ،.ومدة.68الحفــظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمتهــا:.صمر.محســظ.صخادي،.بــدار.الفتــاه.بجازان.

الحفــظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمتهــا:.ســلوى.بارشــيد،.بــدار.الفتــاه.بجازان.

عبيــر.بنئ.عبدالفتاح.كامض.اســماعيض..الجنســية:.مخرية،.عــام.الحفظ:1439هـ،.ومدة.69
وقء.بنــئ.علــي.زكــي.محمــد.عطيــة..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفظ:1439هـــ،.ومدة.70الحفــظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمتها:.صمر.محســظ.صخادي،.بــدار.الفتاه.جازان،.

الحفــظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمتهــا:.هديــة.النعمــي،.بــدار.الفتــاه.بجــازان.

ظاديــة.ينئ.زيظ.مســتور.زيظ..الجنســية:.يمنيــة،.عام.الحفظ:1439هـــ،.ومدة.الحفظ:.71
الشــيماء.بنئ.يوســش.ســيد.أبــو.بكر..الجنســية:.مخرية،.عــام.الحفظ:1439هـــ،.ومدة.72ســئ.ســنوات،.ومعلمتها:.ســلوى.بارشــيد،.بدار.الفتاه.بجازان.

الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.ومعلمتهــا:.صمر.محســظ.صخــادي،.بدار.الفتــاه.بجازان.

سماح.بنئ.عبدالحميد.عبدالشني.الشرباوي..الجنسية:.مخرية،.بدار.الفتاه.بجازان.74سارة.بنئ.رضوان.عبدالحميد.البربري..الجنسية:.مخرية،.بدار.الفتاه.بجازان.73

وهيبة.بنئ.محمود.مبروك..الجنسية:.توظسية،.بدار.الفتاه.بجازان.76ليلى.بنئ.حاتم.محروس.علي..الجنسية:.مخرية،.بدار.الفتاه.بجازان.75

عهـــود.بنـــئ.علـــي.عبيـــد.بايوســـش..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفظ:1439هــــ،.ومـــدة.77
78الحفـــظ:.ســـئ.ســـنوات،.ومعلمتهـــا:.عائشـــة.حبـــادي،.بمســـجد:.أبـــو.عبيـــدة.بـــظ.الحـــراج.

محمــد.بــظ.عبدالفتــاح.عرفــات..الجنســية:.مخــري،.العمــض.الحالــي:.ذبيــإ،.عــام.

الحفظ:1438هـــ،.ومــدة.الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.ومعلمــه:.محمــد.صاســم،.بمســجد:.
ــاس. ــظ.عب ــدا�.ب عب

هشــام.بــظ.محمــد.عبــدا�.أبــو.زيد..الجنســية:.مخــري،.العمــض.الحالي:.ذبيإ.أســنان،.79
معمــر.بــظ.حســظ.مشــرف.العمــري..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1438هـــ،.ومــدة.80عــام.الحفظ:1438هـــ،.ومعلمــه:.زياد.أحمــد.علمه،.بمســجد:.ابظ.باز.

الحفــظ:.خمــس.ســنوات،.ومعلمــه:.محمــد.صاســم،.بمســجد:.الفــاروق.

ذاهــر.بــظ.أميــظ.أميــظ..الجنســية:.باكســتاظي،.عــام.الحفظ:1438هـــ،.ومــدة.الحفــظ:.81
مالــك.بــظ.محمــد.حســظ.عــقوي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1438هـــ،.ومــدة.82خمــس.ســنوات،.ومعلمــه:.محمــد.صاســم،.بمســجد:.الفــاروق.

الحفــظ:.بمــان.ســنوات،.ومعلمــه:.يحيــى.حوباظــي،.بمســجد:.باصقــر.

أكبــر.بــظ.علــي.روريمــان..الجنســية:.باكســتاظي،.عــام.الحفظ:1438هـ،.ومــدة.الحفظ:.83
عخــام.الديــظ.بــظ.محمــود.الســيد..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1438هـــ،.ومــدة.84خمــس.ســنوات،.ومعلمــه:.محمد.صاســم،.بمســجد:.الفاروق.

الحفــظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمــه:.يحيــى.حوباظــي،.بمســجد:.باصقــر.

مشــيرة.بنــئ.يوســش.محمــد.خالــد..الجنســية:.يمنيــة،.عــام.الحفظ:1438هـــ،.ومــدة.85
منـــار.بنـــئ.محمـــد.شـــكري.علـــوان..الجنســـية:.يمنيـــة،.الحفظ:1438هــــ،.ومـــدة.الحفظ:.86الحفــظ:.خمــس.ســنوات،.ومعلمتهــا:.فوزيــة.أحمــد.يوســش،.بمســجد:.الفرصــان.

ســـئ.ســـنوات.

87
ظــور.بنــئ.محفــوظ.ســالم.بالحــق..الجنســية:.يمنيــة،.عــام.الحفظ:1438هـــ،.ومــدة.
الحفــظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلماتهــا:.مهــا.عــارف.أفنــدي.و.وداد.عقصــي.و.ظاجيــة.هجــظ،.

بمســجد:.باصقــر.
88

فتحيــة.إبراهيــم.محمــد.خلوفــة..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1438هـــ،.ومــدة.

الحفــظ:.بمــان.ســنوات،.ومعلماتهــا:.شــريفة.هيــب.و.هديــة.النعمــي.و.حخــة.معــدي،.
بــدار.الفتــاه.بجــازان.

أمــض.بنــئ.مخعــود.بــظ.إبراهيــم.دراج..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1438هـــ،.89
آمنــة.علــي.أحمد.الخبراظي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1438هـ،.ومــدة.الحفظ:.90ومــدة.الحفــظ:.بمــان.ســنوات.

سئ.ســنوات.

هويــدا.إبراهيــم.الدســوصي.خليــض..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفظ:1438هـــ،.ومــدة.91
ــام.92الحفــظ:.بمــان.ســنوات. ــعودية،.ع ــية:.س ــيظ..الجنس ــم.حس ــظ.إبراهي ــي.ب ــظ.عل ــى.ب ــئ.عيس ــقمة.بن س

الحفظ:1438هـــ،.ومــدة.الحفــظ:.بمــان.ســنوات.
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فاذــم.بنــئ.محمــد.بــظ.صاســم.ذوهــري..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1438هـــ،.93
آمنــة.بنــئ.محمــد.بظ.علــي.عقدي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1438هـــ،.ومدة.94ومــدة.الحفــظ:.بمــان.ســنوات.

الحفــظ:.بمان.ســنوات.

هــدى.بنــئ.أحمــد.علــي.صيــرم..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1438هـــ،.ومــدة.95
زينإ.بنئ.عيســى.بظ.علي.حســيظ..الجنســية:.ســعودية،.عام.الحفظ:1438هـ،.ومدة.96الحفــظ:.بمــان.ســنوات.

الحفظ:.بمان.ســنوات.

ظجوان.بنئ.حسظ.عبدالعظيم.حامد..الجنسية:.مخرية،.المآهض.الدراسي:.بكالوريوس.97
عام.98صيدلة،.عام.الحفظ:1438هـ،.ومعلماتها:.تقية.و.ريهام،.بدار.الفتاه.بجازان. حلقة،. الحالي:.معلمة. العمض. الجنسية:.سعودية،. زيلعي.. أحمد.حمد. بنئ. ظجقء.

الحفظ:1438هـ،.ومعلماتها:.هندية.اقعجم.وآمنة.الزهراوي،.بمسجد:.إسماعيض.عوض.

99
ظجــوى.بنــئ.حســظ.علــي.مشفــوري..الجنســية:.ســعودية،.العمــض.الحالــي:.معلمــة.حلقة،.
عام.الحفظ:1438هـ،.ومعلماتها:.ظعمه.مشفوري.و.خديجة.إســماعيض.و.آمنة.مشفوري،.

بــدار.فاذمــة.الزهراء.
رصيــة.بنــئ.محمــد.عبمــان.عبــاس..الجنســية:.ابيوبيــة،.المآهــض.الدراســي:.محــو.أميــة،.100

عــام.الحفظ:1438هـــ،.ومعلمتهــا:.هــدى.هيــب،.بمســجد:.ابــظ.عبيميظ.

ــة،.عــام.الحفظ:1438هـــ،.101 ــش.عبدالســقم.محمــد..الجنســية:.مخري تســنيم.بنــئ.خل
ــر. ــه.هجــظ،.بمســجد:.باصق دعــاء.بنــئ.عبدالقــادر.ياســيظ.افســودي..الجنســية:.يمنيــه،.عــام.الحفظ:1438هـــ،.102ومعلمتهــا:.ظاجي

ومعلماتهــا:.إينــاس.حســظ.و.فاذمــة.بارشــيد،.بــدار.الفتــاه.بجــازان.

أمض.بنئ.علي.عبدا�.الراجحي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:1438هـ،.ومعلمتها:.103
عمــر.بــظ.الســيد.محمــد.الجمــال..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1437هـــ،.ومــدة.104عفاف.أبو.الشيث.وهنادي.صير.وفاذمة.عبده.حامد،.بدار.الثكر.الحكيم.بالمعبوج.

ــر.جــودة،.بمســجد:.باصقــر. الحفــظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمــه:.صاب

عمــر.بــظ.محمــد.إســماعيض..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1437هـــ،.ومــدة.الحفظ:.105
محمــد.بــظ.أحمــد.ســليمان..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1437هـــ،.ومــدة.الحفظ:.106خمــس.ســنوات،.ومعلمــه:.زيــاد.علمــه،.بمســجد:.التقوى.

ســئ.ســنوات،.ومعلمــه:.أحمــد.ســليمان.و.زيــاد.علمــه،.بمســجد:.بابقي،.

محمــد.بــظ.عيســى.عبدالمقخــود..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1437هـــ،.ومــدة.107
ســاجد.بظ.محمود.شــان..الجنســية:.باكســتاظي،.عــام.الحفظ:1437هـ،.ومــدة.الحفظ:.108الحفــظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمــه:.محمــد.صاســم،.بمســجد:.عبــدا�.بــظ.عبــاس.

خمــس.ســنوات،.ومعلمه:.محمد.صاســم،.بمســجد:.الفاروق..

عبدالرحمــظ.بــظ.الســيد.فتحــي.ســلطان..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1437هـــ،.109
رضــا.بــظ.عطيــة.جبــر.محمــد..الجنســية:.مخــري،.العمــض.الحالــي:.ذبيــإ،.عــام.110ومــدة.الحفــظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمــه:.حامــد.عبدالحميــد،.بمســجد:.أبــو.بكــر.

الحفظ:1437هـــ،.ومعلمــه:.زيــاد.أحمــد.علمــه،.بمســجد:.ابــظ.بــاز.

عام.111 صيدلية،. الحالي:. العمض. مخرية،. الجنسية:. عقم.. غريإ. عبدالعاذي. بنئ. عبير.
هبــة.بنــئ.صــقح.الديظ.محمد.عمار..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفظ:1437هـ،.ومدة.112الحفظ:1437هـ،.ومدة.الحفظ:.سئ.سنوات،.ومعلمتها:.ظوال.داظعي،.بدار.الفتاه.بجازان.

الحفظ:.ســئ.ســنوات،.بمســجد:.دار.الفتاه.بجازان.

زينــإ.بنــئ.محمــد.محمــد.ســعد..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفظ:1437هـــ،.ومــدة.113
ــام.الحفظ:1437هـــ،.114الحفــظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمتهــا:.فاذمــة.هجيــظ،.بــدار.الفتــاه.بجــازان. ــة،.ع ــية:.مخري ــظ..الجنس ــم.الدي ــزب.عل ــعيد.ع ــئ.س ــة.بن هب

ــاب. ــظ.الخط ــر.ب ــجد:.عم ــظ،.بمس ــة.هجي ــار.و.ظاجي ــاة.النج ــا:.ظج ومعلمته

جوريــة.بنــئ.أحمــد.علــي.النماوظدي..الجنســية:.ســورية،.عــام.الحفظ:1437هـــ،.ومدة.115
رحــاب.بنــئ.مــروان.منير.بارودي..الجنســية:.ســورية،.عام.الحفظ:1437هـــ.ومعلمتها:.116الحفظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمتها:.ســلوى.بارشــيد.و.هدية.النعمي،.بدار.الفتاه.بجازان.

ظاجيــة.هجــظ،.بمســجد:.مســجد.باصقر.

ــام.الحفظ:1437هـــ،.117 ــة،.ع ــاري..الجنســية:.مخري ــدري.عبدالب ــئ.أســامة.ص إســراء.بن
ــوى. ــظ،.بمســجد:.مســجد.التق ــة.هج ــا:.ظاجي فاذمــة.بنــئ.علــي.جبــران.ظامــس..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1437هـــ،.118ومعلمته

ومعلمتهــا:.هديــة.النعمــي.و.حفخــة.شــعبي.و.ســلوى.بارشــيد،.بــدار.الفتــاه.بجــازان.

119
ظــورة.بنــئ.ســعد.علــي.القحطاظــي..الجنســية:.ســعودية،.العمــض.الحالــي:.معلمــة.حلقة،.
عــام.الحفظ:1437هـــ،.ومدة.الحفظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمتها.:.زبيدة.حســيظ.جماع،.

بــدار.الثكــر.بالمعبوج.
120

ظــورة.بنــئ.أحمــد.ســالم.القحطاظي..الجنســية:.ســعودية،.العمــض.الحالي:.معلمــة.حلقة،.

عــام.الحفظ:1437هـــ،.ومعلماتهــا:.هديــة.النعمي.و.ســلوى.بارشــيد.و.ســهام.عقيض.و.
حفخــة.مخلــح،.بــدار.الفتاه.

مشــيره.بنــئ.يوســش.محمد.خالد..الجنســية:.يمنيه،.عــام.الحفظ:1438هـــ،.ومعلمتها:.121
تيســير.بنئ.الســيد.شــوصي.عبدالباصي.بابئ..الجنســية:.مخرية،.عام.الحفظ:1437هـ،.122فوزية.أحمد.يوســش،.بمســجد:.الفرصان،.

ومدة.الحفظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمه:.ظاجية.شــوعي.هجيظ،.بمســجد:.باصقر.

123
ليلــى.بنــئ.عبــدا�.حيــدر.غشــوم..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1437هـــ،.
ومعلمتهــا:.شــادية.حســظ.جابــر.و.هاجــر.عيســى.هبــاش.و.زبيــدة.جمــاع،.بــدار.الثكــر.

ــوج. ــم.بالمعب الحكي
124

رمــاح.بنــئ.يحيــى.حامــد.يحيــى..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1437هـــ،.ومــدة.

الحفــظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمتهــا:.أميــرة.حامــد.و.زبيــدة.جمــاع،.بــدار.الثكــر.الحكيــم.
ــوج. بالمعب
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ــي:.معلمــة. تهاظــي.بنــئ.إبراهيــم.صديــق.مقــري..الجنســية:.ســعودية،.العمــض.الحال
حلقة،.عام.الحفظ:1437هـ،.ومدة.الحفظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمتها:.هدى.باســودان.

و.هديــة.النعمــي،.بــدار.الفتــاه.
أســماء.بنئ.صالح.حســيظ.راجحي..الجنســية:.يمنيه،.عام.الحفظ:1437هـ،.ومعلمتها:.126

ســلوى.باســودان.و.ســهام.عقيض.و.حفخة.مخلح.و.هدية.النعمي،.بدار.الفتاه.بجازان.

ــام.الحفظ:1437هـــ،.127 ــعودية،.ع ــية:.س ــملي..الجنس ــد.مس ــظ.محم ــئ.حس ــى.بن ظه
ــازان. ــاه.بج ــدار.الفت ــملي،.ب ــى.مس ــه.يحي ــا:.مزظ بدريــة.بنــئ.غــاوي.محمــد.عطيــة..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1437هـــ،.ومــدة.128ومعلمته

الحفــظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمتهــا:.صمــر.محســظ.صخــادي،.بــدار.الفتــاه.بجــازان.

أظس.بظ.حســظ.إســماعيض.هـــبة.مقشــر..الجنســية:.يمني،.عام.الحفظ:1436هـ،.ومدة.129
ــدة.130الحفظ:.خمس.ســنوات،.ومعلمه:.حســظ.مقشــر،.بمســجد:.التقوى. ــام.الحفظ:1436هـــ،.وم ــد..الجنســية:.مخــري،.ع ــإ.أحم ــظ.ســيد.حبي ــد.ب محم

ــنوات. ــس.س ــظ:.خم الحف

محمــد.بــظ.أحمــد.حواش.الحســاظيظ..الجنســية:.مخري،.عــام.الحفظ:1436هـــ،.ومدة.131
أيمــظ.بــظ.فتحــي.أميــظ.عبد.المجيــد..الجنســية:.مخري،.عــام.الحفظ:1436هـــ،.ومدة.132الحفــظ:.خمــس.ســنوات،.ومعلمــه:.زياد.علمــه،.بمســجد:.التقوى.

الحفــظ:.خمــس.ســنوات،.ومعلمــه:.زياد.علمــه،.بمســجد:.التقوى.

محمــد.بــظ.ظــواز.ميا.جان..الجنســية:.باكســتاظي،.جــازان،.عــام.الحفظ:1436هـ،.ومدة.133
عبد.الرحمظ.بظ.منخور.ســعد.ســرور..الجنســية:.مخري،.عام.الحفظ:1436هـ،.ومدة.134الحفــظ:.خمس.ســنوات.

الحفظ:.خمس.ســنوات..

محمــد.بظ.إســماعيض.عبــد.الخالق.عبد.الحق..الجنســية:.مخري،.عــام.الحفظ:1436هـ،.135
أحمــد.بــظ.الســيد.محمــد.شــحاتة.لويــزو..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1436هـــ،.136ومدة.الحفظ:.خمس.ســنوات..

ومــدة.الحفــظ:.خمــس.ســنوات..

باكــث.بــظ.ظــواز.صــض.ظبي..الجنســية:.باكســتاظي،.جــازان،.عــام.الحفظ:1436هـــ،.ومدة.137
عبــدا�.بــظ.محمــد.محمــد.عبدربــه..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1436هـــ،.ومــدة.138الحفــظ:.خمس.ســنوات..

الحفــظ:.خمــس.ســنوات..

أســامة.بــظ.عبــد.الحليــم.عبــد.الحميــد.البــر..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1436هـ،.139
عمــار.بــظ.ظاصــر.أحمــد.المرســي..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1436هـــ،.ومــدة.140ومــدة.الحفــظ:.خمــس.ســنوات،.ومعلمــه:.زيــاد.علمــه،.بمســجد:.التقوى.

الحفــظ:.خمــس.ســنوات،.ومعلمــه:.زيــاد.علمــه،.بمســجد:.التقــوى.

ــئ.محمــد.محمــد.خميســي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1436هـــ،.141 ماجــدة.بن
ــاه.بجــازان. خدرة.بنئ.علي.مخطفى.مشارصة..عام.الحفظ:1436هـ،.بدار.الفتاه.بجازان.142ومعلمتهــا:.ســعاد.باســودان،.بــدار.الفت

ظــورا.بنــئ.محمد.بيومي.أحمد.حســظ..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفظ:1435هـ،.بدار.143
هـــناء.بنــئ.ماجــد.أبــو.الفتوح.متولــي..الجنســية:.مخرية،.عــام.الحفظ:1435هـــ،.بدار.144الفتــاه.بجازان.

ــاه.بجازان. الفت

ذهـــبة.بنــئ.حمــد.هـــادي.مشفــوري..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1435هـــ،.بدار.145
عائشة.بنئ.إبراهـيم.عبدا�.سهـض.حكمي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:1435هـ،.146الفتــاه.بجــازان.

بــدار.الفتاه.بجازان.

منــى.بنــئ.محمــد.بــظ.علــي.لويــزو..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفظ:1435هـــ،.بــدار.147
أروى.بنــئ.محمــد.أبــو.شــملة.حكمي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1435هـ،.بدار.148الفتــاه.بجــازان.

الفتــاه.بجازان.

أفنـــان.بنـــئ.محمـــد.بـــظ.علـــي.صاســـم..الجنســـية:.يمنيـــة.عـــام.الحفظ:1435هــــ،.بـــدار.149
عزيــزة.بنــئ.محمــد.أحمــد.محــروس..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفظ:1435هـــ،.بــدار.150الفتـــاه.بجـــازان.

الفتــاه.بجــازان.

ريــم.بنــئ.أحمد.هـــادي.علي.حكمي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1435هـ،.بدار.151
عبدالرحمــظ.إبراهيــم.محمــد.ديــظ..الجنســية:.أرتري،.عــام.الحفظ:1435هـــ،.ومعلمه:.152الفتــاه.بجازان.

أحمــد.هبــاش،.بمســجد:.ابــظ.تيميــة.

حســظ.بــظ.محمــد.بــظ.حســظ.محســظ..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1435هـــ،.153
معــاذ.بــظ.محمــد.أحمــد.حــواش..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1435هـــ،.ومعلمــه:.154ومعلمــه:.يحيــي.حوباظــي،.بمســجد:.باصقــر.

زيــاد.أحمــد.علمــه،.بمســجد:.التقــوى..

أظــس.بــظ.محمــد.بــظ.حســظ.محســظ..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1435هـــ،.155
ــر. ــي،.بمســجد:.باصق ــي.حوباظ ــه:.يحي مريــم.بنــئ.إصبال.مظهر.اصبال..الجنســية:.باكســتاظية،.عــام.الحفظ:1435هـ،.ومعلمه:.156ومعلم

ســعاد.باســودان،.بدار.الفتاه.بجازان.

 ( 245 )



بیانات الحافظمب یانات الحافظم

157
أســماء.بنــئ.محــي.الديــظ.محمــد.إدريــس..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفظ:1435هـ،.
ومــدة.الحفــظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمتهــا:.حخــة.معــدي.و.وداود.عقصــي.و.مريم.هبه،.

بــدار.الفتاه.بجــازان.
158

خيــار.بنــئ.عبــدا�.عبمان.غشــوم..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1435هـــ،.ومدة.

الحفــظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلماتهــا:.هاجــر.هبــاش.و.أميــرة.حامــد.و.زبيدة.جمــاع،.بدار.
الثكــر.بالمعبــوج.

منــال.بنــئ.مظهــر.إصبــال.محمــد..الجنســية:.باكســتاظية،.عــام.الحفظ:1435هـــ،.159
ــازان. ــاه.بج ــدار.الفت ــودان،.ب ــعاد.باس ــا:.س ظــور.بنــئ.يحــي.محمــد.الريمــي..الجنســية:.يمنيــة،.عــام.الحفظ:1435هـــ،.ومعلمتهــا:.160ومعلمته

صمــر.محســظ.صخــادي،.بــدار.الفتــاه.بجــازان.

ســعيدة.بنــئ.أبــو.جمعــه.أحمــد.محســظ..الجنســية:.مشربيــة،.عــام.الحفظ:1435هـــ،.161
ــام.الحفظ:1435هـــ،.ومــدة.162ومعلمتهــا:.حخــة.معــدي،.بــدار.الفتــاه.بجــازان. ــة،.ع ــد..الجنســية:.مخري ــئ.عبدالوهــاب.أحم ــإ.بن زين

ــر. ــظ،.بمســجد:.باصق ــة.هجي ــا:.ظاجي ــنوات،.ومعلمته ــظ:.ســئ.س الحف

منيرة.بنئ.أحمد.علي.شعفه..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:1435هـ،.ومدة.الحفظ:.163
أماظي.بنئ.منخور.حيدر..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:1435هـ،.ومدة.الحفظ:.سئ.164سئ.سنوات،.ومعلمتها:.أميرة.حامد.و.زبيدة.جماع،.بدار.الثكر.الحكيم.بالمعبوج.

سنوات،.ومعلمتها:.أماظي.حامد.و.هاجر.هباش.و.زبيدة.جماع،.بدار.الثكر.بالمعبوج.

حنــان.بنــئ.شــوعي.علــي..الجنســية:.يمنيــة،.عــام.الحفظ:1435هـــ،.ومــدة.الحفــظ:.165
أماظــي.بنــئ.علــي.ظاجي.أحمد..الجنســية:.يمنية،.عــام.الحفظ:1435هـــ،.ومدة.الحفظ:.166خمــس.ســنوات،.ومعلمتهــا:.حخــة.معــدي،.بالقســم.النســائي.

ســبع.ســنوات،.ومعلمتها:.حخــة.معدي،.بدار.الفتــاه.بجازان.

تســنيم.بنــئ.جابــر.عبدالفتــاح.العوضــي..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفظ:1435هـــ،.167
هنــد.بنــئ.علي.محمد.عبمان.أحمد..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1435هـ،.ومدة.168ومعلمتهــا:.عزيــزة.محــروس،.بمســجد:.جامــع.اإلحســان..

الحفظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمتها:.ســعاد.باســودان،.بدار.الفتاه.بجازان.

فاذمــة.الزهــراء.بنــئ.شــعبان.ســيد..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفظ:1435هـــ،.ومدة.169
الحفظ:1435هـ،.ومدة.170الحفــظ:.ســبع.ســنوات. الجنسية:.سعودية،.عام. أسمهان.بنئ.هادي.محمد.حمزي..

الحفظ:.أربع.سنوات،.ومعلماتها:.سعاد.باسودان.و.فوزية.محمد.حمزي،.بالقسم.النسائي.

عائشــة.بنــئ.أحمــد.محمــد.مقــري..الجنســية:.ســعودية،.العمــض.الحالــي:.معلمــة.صــرآن،.171
هنــاء.بنــئ.محمــد.زكــي.أبــو.الســعادات..الجنســية:.مخريــة،.ومعلمتهــا:.أحــقم.زيدان،.172عــام.الحفظ:1435هـــ.ومعلمتهــا:.ســعاد.باســودان،.بدار.الفتــاه.بجازان.

بــدار.النور.بجــازان.

فاذمــة.بنــئ.علــي.عيســى.حكمــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1435هـــ،.ومدة.173
فاذمــة.بنــئ.عــوض.درباس.بارشــيد..الجنســية:.يمنية،.عــام.الحفظ:1435هـــ،.ومدة.174الحفــظ:.أربع.ســنوات،.ومعلمتها:.ســعاد.باســودان،.بالقســم.النســائي.بمدينــة.جازان.

الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.ومعلمتهــا:.حخــة.معدي،.بــدار.الفتــاه.بجازان.

ــود..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1434هـــ،.175 ــز.العب ــد.العزي ــد.ا�.عب عمــر.بــظ.عب
ــد.محمــد،.بمســجد:.التقــوى. ــز.محمــود.حســظ..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1434هـــ،.176ومعلمــه:.ولي ــد.العزي ــظ.عب ياســر.ب

ــوى. ــان.صيســي،.بمســجد:.التق ــه:.عدظ ومعلم

محمــد.بــظ.أحمــد.حامــد.جعــره..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفظ:1434هـــ،.بمســجد:.177
ــوى. جبريــض.بــظ.أحمــد.عيســى.جبريــض..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفظ:1434هـــ،.ومعلمــه:.178التق

عدظــان.صيســي،.بمســجد:.التقــوى.

شــعبان.بــظ.مرزوق.الســيد.العدل..الجنســية:.مخري،.عــام.الحفظ:1434هـــ،.ومعلمه:.179
ــز.الناعــم..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1434هـــ،.180محمــد.صاســم،.بمســجد:.ابــظ.عباس. ــد.العزي محمــد.بــظ.حســظ.عب

ــظ.الخطــاب. ــر.ب ــض،.بمســجد:.عم ــد.خلي ــه:.محم ومعلم

محمــد.بــظ.محمــود.عبــد.الوهــاب.الميقاتي..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1434هـ،.181
أشــرف.بــظ.عبــدا�.عبــد.الحميــد.بحيــري..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1434هـــ،.182ومعلمــه:.زيــاد.أحمد.علمــه،.بمســجد:.التقوى.

بمســجد:.عمــر.بــظ.الخطــاب.

أيمــظ.بــظ.ذلعــئ.صــادق.صاســم..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1434هـــ،.ومعلمه:.183
أحمــد.بــظ.فتحي.إبراهيم.الحخري..الجنســية:.مخري،.عــام.الحفظ:1434هـ،.ومعلمه:.184زيــاد.أحمــد.علمــه،.بمســجد:.التقوى.

محمد.صاســم،.بمســجد:.ابظ.عباس.

حمــد.بــظ.محمــد.بــظ.عبــدا�.الخالحــي.المقعــدي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.185
عبــاس. بــظ. بمســجد:. ســلوى.بنــئ.محــروس.محمد.بارشــيد..الجنســية:.يمنية،.عــام.الحفظ:1435هـــ،.ومدة.186الحفظ:1434هـــ،.

الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.بــدار.الفتــاه.بجازان.

زينــة.بنــئ.محمــد.أحمد.النجار..الجنســية:.يمنية،.عام.الحفظ:1435هـــ،.ومدة.الحفظ:.187
لطيفــة.بنــئ.محمــد.أحمــد.النجــار..الجنســية:.يمنيــة،.عــام.الحفظ:1435هـــ،.ومــدة.188ســبع.ســنوات،.بدار.الفتاه.بجازان.

الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.بــدار.الفتــاه.بجــازان.

منــال.بنــئ.محمــد.أحمــد.حســظ..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفظ:1435هـــ،.ومــدة.189
أمنــة.بنــئ.مقبــول.بــظ.محمــد.مشفــوري..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1435هـــ،.190الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.بــدار.الفتــاه.بجــازان.

ومــدة.الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.بــدار.الفتــاه.بجــازان.
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ســلوى.بنــئ.أحمــد.بــظ.صاســم.مشفــوري..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1435هـــ،.191
ســلوى.بنــئ.محمــد.علــى.بابريــش..الجنســية:.يمنيــة،.عــام.الحفظ:1435هـــ،.ومــدة.192ومــدة.الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.بــدار.الفتــاه.بجــازان.

الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.بــدار.الفتــاه.بجــازان.

ريهــام.بنــئ.ظشــأت.عبدالســميع.محمــد..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفظ:1435هـــ،.193
مرفــئ.بنــئ.محــروس.حامــد.أحمــد..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفظ:1435هـــ،.ومدة.194ومــدة.الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.بــدار.الفتــاه.بجــازان.

الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.بــدار.الفتــاه.بجــازان.

ــة،.عــام.الحفظ:1435هـــ،.ومــدة.195 ــي.بابريــش..الجنســية:.يمني ــئ.محمــد.عل دقل.بن
ــاه.بجــازان. منــى.بنــئ.عبدالخبــور.أحمــد.علــي..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفظ:1435هـــ،.ومــدة.196الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.بــدار.الفت

الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.بــدار.الفتــاه.بجــازان.

منــار.بنــئ.عبدالمنعــم.خليض.محمد.الدراوي..الجنســية:.مخرية،.عــام.الحفظ:1435هـ،.197
رصيــة.بنــئ.عبدالحليــم.عبدالحميــد.البــر..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفظ:1435هـــ،.198ومــدة.الحفظ:.ســبع.ســنوات،.بدار.الفتــاه.بجازان.

ومــدة.الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.بــدار.الفتــاه.بجــازان.

ذه.بظ.أبو.الفتوح.أميظ.أحمد..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:1433هـ،.بمسجد:.باصقر.200عبد.ا�.بظ.ذه.أبو.الفتوح..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:1433هـ،.بمسجد:.باصقر.199

أحمد.بظ.شــعبان.الســيد.الشــامي..الجنســية:.مخري،.عــام.الحفظ:1433هـــ،.ومعلمه:.201
صهيــإ.بــظ.محمــد.على.حســيظ..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1433هـــ،.ومعلمه:.202محمــد.خليــض،.بمســجد:.عمــر.بــظ.الخطاب.

زيــاد.أحمــد.علمــه،.بمســجد:.التقوى..

مخطفــى.بــظ.زكى.عطوة.شــرف..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1433هـــ،.ومعلمه:.203
عبــد.الرحمــظ.بــظ.محمــد.علــى.مســملي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1433هـــ،.204زيــاد.أحمــد.علمــه،.بمســجد:.التقوى..

ومعلمــه:.أحمــد.شــهاب،.بمســجد:.الدبيــان.

علــى.بــظ.عبــد.الحــق.علــى.عبــد.الحــق..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1433هـــ،.205
ــي.الشــال،.بمســجد:.اإلحســان.. عائشــة.بنــئ.حســظ.أحمــد.حمــدي..الجنســية:.ســعودية،.العمــض.الحالــي:.معلمــة.صرآن،.206ومعلمــه:.مخطف

عــام.الحفظ:1433هـــ،.ومعلمــه:.ظاجيــه.هميظ،.بمســجد:.باصقر.

آيــة.بنــئ.عبــد.الحليــم.حافــظ.البرمــاوي..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفظ:1433هـــ،.207
ســارة.بنــئ.زكــى.عطــوة.شــرف..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفظ:1435هـــ،.ومــدة.208ومــدة.الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.بــدار.الفتــاه.بجــازان.

ــاه.بجــازان. الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.بــدار.الفت

شــيماء.بنــئ.محمــد.كقل.الخطيــإ..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفظ:1435هـــ،.ومــدة.209
عائشــة.بنــئ.عبــد.ا�.أحمــد.بارشــيد..الجنســية:.يمنيــة،.عــام.الحفظ:1435هـــ،.ومدة.210الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.بــدار.الفتــاه.بجــازان.

الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.بــدار.الفتــاه.بجازان.

ظجــاة.بنــئ.حمــد.محمــد.حمــزي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1435هـــ،.ومــدة.211
ــام.الحفظ:1433هـــ،.212الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.بــدار.الفتــاه.بجــازان. ــة،.ع ــية:.مخري ــي..الجنس ــد.البعش ــم.محم ــئ.إبراهي ــة.بن وفي

ــر. ــجد:.باصق ــودان،.بمس ــدى.باس ــدي.و.ه ــا:.حخــة.مع ومعلماته

أروى.بنــئ.أحمــد.علــي.مشــيني..الجنســية:.ســعودية،.جــازان،.عــام.الحفظ:1433هـــ،.213
مفــرح.بــظ.رفعــئ.علــي.معــوض..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1432هـــ،.بمســجد:.214ومعلماتهــا:.ذكــرى.فتحــي.وحخــة..معــدي،.بــدار.الفتــاه.بجــازان.

باصقــر.

إبراهيــم.بــظ.محمــد.إبراهيــم.صعابــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1433هـــ،.215
ــام.الحفظ:1433هـــ،.216ومعلمــه:.يحــي.حوباظــي،.بمســجد:.باصقــر. ــري..الجنســية:.ســعودي،.ع ــق.ذوه ــظ.عيســى.صدي ــد.ب محم

ــر. ــجد:.باصق ــي،.بمس ــي.حوباظ ــه:.يح ومعلم

علي.بظ.سعيد.عبده.حسوبي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:1433هـ.218محمد.بظ.سالم.محمد.أبو.العينيظ..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:1433هـ.217

محمــد.بــظ.عــارف.محمــد.أختر..الجنســية:.باكســتاظي،.عــام.الحفظ:1433هـــ،.ومعلمه:.219
رمــزي.بــظ.دودحــي.علــي.جيــش..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفــظ:.1433هـــ،.ومعلمــه:.220محمــد.صاســم،.بمســجد:.الفاروق.

عــزب.الدســوصي،.بمســجد:.العشــيماء.

221
عائشــة.بنــئ.موســى.أحمــد.معيدي..الجنســية:.ســعودية،.العمــض.الحالي:.معلمــة.صرآن،.
عــام.الحفظ:1432هـــ،.ومــدة.الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلماتهــا:.حخة.معــدي،.بدار.

الفتــاه.بجازان.
222

مريـــم.بنـــئ.علـــي.حســـيظ.محمـــد.غريـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفظ:1432هــــ،.

ومـــدة.الحفـــظ:.ســـبع.ســـنوات،.ومعلماتهـــا:.هاجـــر.عريشـــي.و.ســـعاد.باســـودان،.بـــدار.
الفتـــاه.بجـــازان.

ــام.الحفظ:1432هـــ،.223 ــية:.ســعودية،.ع ــي..الجنس ــه.حســظ.حكم ــئ.خلوف ــامة.بن بش
ــازان. ــاه.بج ــدار.الفت ــا:.ســعاد.باســودان،.ب دوشــه.بنــئ.محســظ.علي.صخادي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1432هـــ،.ومدة.224ومعلمته

الحفــظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمتها:.ســعاد.باســودان،.بــدار.الفتــاه.بجازان.
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وجــدان.بنــئ.شــوعي.علــي.هميــظ..الجنســية:.يمنيــة،.عــام.الحفظ:1432هـــ،.ومــدة.225
ياســميظ.بنــئ.صايــد.حيــدر.مبنــى..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1432هـــ،.ومــدة.226الحفظ:.ســبع.ســنوات،.ومعلمتها:.زهراء.صالح.و.ســعاد.باســودان،.بدار.الفتاه.بجازان.

الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.بــدار.الفتــاه.بجــازان.

هديــة.بنــئ.إبراهيــم.أحمد.النعمي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1432هـ،.ومدة.227
ســمية.بنــئ.محمــد.عبمان.حكمي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1432هـــ،.ومدة.228الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.ومعلمتها:.ســعاد.باســودان،.بدار.الفتــاه.بجازان.

الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.بــدار.الفتــاه.بجازان.

منيرة.بنئ.صديق.ســليمان.محجإ..الجنســية:.ســعودية،.عام.الحفظ:1432هـ،.ومدة.229
محمــودة.بنــئ.عبدالرحمــظ.حلوي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1432هـــ،.ومدة.230الحفظ:.ســبع.ســنوات،.بدار.الفتــاه.بجازان.

الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.بــدار.الفتــاه.بجازان.

هنــد.بنــئ.أحمــد.علــي.صميلــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1432هـــ،.ومــدة.231
عــادل.بــظ.محمد.الســعيد.عبد.ا�..الجنســية:.مخــري،.عام.الحفظ:1431هـ،.بمســجد:.232الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.بــدار.الفتــاه.بجــازان.

التقوى.

بكر.بظ.آدم.محمد.عبمان..الجنسية:.سوداظي،.عام.الحفظ:1431هـ،.بمسجد:.التقوى..234ضياء.بظ.الديظ.فاروق.خلش..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:1431هـ،.بمسجد:.باصقر.233

ــام.الحفظ:1431هـــ،.235 ــتاظي،.ع ــية:.باكس ــد.ا�..الجنس ــيظ.عب ــظ.حس ــان.ب ــور.الزم ظ
ــام.الحفظ:1431هـــ،.236بمســجد:.التقــوى. ــية:.مخــري،.ع ــم.ظخــر..الجنس ــض.إبراهي ــو.اللي ــظ.أب ــد.ب محم

بمســجد:.التقــوى.

عدظــان.بظ.صيســي.عكاشــة.حســيظ..الجنســية:.يمني،.عــام.الحفظ:1431هـــ،.ومعلمه:.237
أســامة.بــظ.ذــه.عــزت.الجمض..الجنســية:.مخري،.عــام.الحفظ:1431هـــ،.ومعلمه:.زياد.238محمــد.صاســم،.بمســجد:.التقوى.

أحمــد.علمــه،.بمســجد:.التقوى.

عبدالشنــي.أحمــد.محمــد.الكيــال..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1431هـــ،.ومعلمــه:.239
عبدالرحمــظ.بــظ.حمــادة.الوكيــض..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1431هـــ،.ومعلمه:.240عيــد.عبــد.الــرازق،.بمســجد:.الشامــدي.

زيــاد.علمــه،.بمســجد:.التقوى.

إبراهيــم.بــظ.علــى.ذاهر.راجحي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1431هـ،.بمســجد:.241
ذــارق.بــظ.زيــاد.أحمد.علمــه..الجنســية:.مخري،.عــام.الحفظ:1431هـــ،.ومعلمه:.زياد.242التقوى.

أحمــد.علمــه،.بمســجد:.التقوى.

علــى.بــظ.عبــد.الحليــم.عبــد.الحميــد.البــر..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1431هـــ،.243
أفنــان.بنــئ.زياد.أحمد.علمه..الجنســية:.مخرية،.عــام.الحفظ:1431هـ،.ومدة.الحفظ:.244ومعلمــه:.زيــاد.أحمــد.علمــه،.بمســجد:.التقــوى.

ســبع.ســنوات،.ومعلمتها:.حنــان.محمد.النحاس،.بــدار.الفتاه.بجازان.

ظجوم.بنئ.موسى.أحمد.محمد.حربيظ..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:1431هـ،.ومدة.245
فوزيــة.بنــئ.علــي.أحمــد.رياظــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1430هـــ،.ومــدة.246الحفظ:.سبع.سنوات،.ومعلمتها:.فاذمة.عبده.حامد،.بدار.الثكر.الحكيم.بالمعبوج.

الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.ومعلمــه:.هاجر.هباش.و.أحــقم.مدخلي،.بدار.الثكــر.بالمعبوج.

أحــقم.بنــئ.أحمــد.إبراهيــم.ســالم..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1431هـــ،.ومدة.247
راظيــا.بنــئ.ميــزا.عبدالوظيس.ســيش.النخر..الجنســية:.مخرية،.ومعلمتهــا:.هناء.رمدان.248الحفــظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمتهــا:.أميرة.حامد.و.فاذمــة.حامد،.بدار.الثكــر.بالمعبوج.

و.بريا.بخيئ.و.ســعاد.باســودان،.بدار.الفتاه.بجازان.

فوزيــه.بنــئ.يحيــى.أبــو.شــملة.حكمــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1431هـــ،.249
أسماء.بنئ.أحمد.محمد.مشربي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:1431هـ،.ومدة.الحفظ:.250ومــدة.الحفــظ:.ســئ.ســنوات،.ومعلمتهــا:.فاذمــة.حامــد،.بــدار.الثكــر.بالمعبــوج.

سبع.سنوات،.ومعلماتها:.هاجر.هباش.و.فاذمة.حامد،.بدار.الثكر.بالمعبوج.

251
ـــة،.عـــام.الحفظ:1431هــــ،. ـــم.بـــظ.أحمـــد.محمـــد..الجنســـية:.إرتري ـــئ.إبراهي ـــإ.بن زين
ـــدار. ـــة،.ب ـــإ.خليف ـــي.و.زين ومـــدة.الحفـــظ:.ســـئ.ســـنوات،.ومعلماتهـــا:.فاذمـــة.حوباظ

ـــازان. ـــاه.بج الفت
252

عبيــر.بنــئ.حســظ.حامــد.يحيــى..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1431هـــ،.ومــدة.

الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.ومعلماتهــا:.أماظــي.حامــد.و.أميــرة.حامــد.و.زبيــدة.جمــاع،.بدار.
الثكــر.بالمعبــوج.

حليمــة.بنــئ.علــي.بوكــر.حوباظــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1431هـــ،.ومــدة.253
ــة.عــام.الحفظ:1431هـــ،.ومــدة.254الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.ومعلمتهــا:.فاذمــة.عبــده.حامــد،.بــدار.الثكــر.بالمعبــوج. هــدى.بنــئ.درويــش.علــى.كادوم..الجنســية:.يمني

ــاه.بجــازان.. ــدار.الفت الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.ب

.آمــال.بنــئ.الســيد.أحمــد.على..الجنســية:.يمنية.عــام.الحفظ:1431هـ،.ومــدة.الحفظ:.255
ريــم.بنــئ.أحمــد.محمــد.مشربــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1431هـــ،.ومــدة.256ســبع.ســنوات،.بدار.الفتــاه.بجازان.

الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.ومعلمتهــا:.هاجر.هباش.و.فاذمة.حامد،.بــدار.الثكر.بالمعبوج.

خديجــة.بنــئ.محمد.حســظ.مروعي..الجنســية:.ســعودية.عــام.الحفظ:1431هـــ،.ومدة.257
ــام.الحفظ:1431هـــ،.ومــدة.258الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.بــدار.الفتــاه.بجازان. ــة.ع ــى.حامــد.محمــد..الجنســية:.يمني ــئ.يحي إيمــان.بن

ــاه.بجــازان. ــدار.الفت الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.ب
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أميمــة.بنــئ.عبــد.الرحيم.علــى.عبد.الرحيــم..الجنســية:.مخرية،.عــام.الحفظ:1431هـ،.259
ظفيســة.بنــئ.عبدالقــادر.عبد.الظاهر..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفظ:1431هـ،.ومدة.260ومــدة.الحفظ:.ســبع.ســنوات،.بدار.الفتــاه.بجازان.

الحفظ:.ســبع.ســنوات،.بــدار.الفتــاه.بجازان.

ــام.الحفظ:1431هـــ،.ومــدة.261 ــة،.ع ــئ.ذــه.عــزت.الجمــض..الجنســية:.مخري أســماء.بن
ــاه.بجــازان. ــدار.الفت شــيماء.بنــئ.ســعد.محمــد.ســالم..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفظ:1431هـــ،.ومــدة.262الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.ب

الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.بــدار.الفتــاه.بجــازان.

راظيــا.بنــئ.ســيد.يحيــى.التهامــي..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفظ:1431هـــ،.ومــدة.263
ــة..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفظ:1431هـــ،.ومــدة.264الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.بــدار.الفتــاه.بجــازان. ــال.بنــئ.عامــر.محمــد.عطي من

الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.بــدار.الفتــاه.بجــازان.

صحــر.بنــئ.حســنى.ذلبة.أبو.عيشــة..الجنســية:.مخرية،.عــام.الحفظ:1431هـــ،.ومدة.265
أســماء.بنئ.خلش.عبد.الســقم.محمد..الجنســية:.مخرية،.عام.الحفظ:1431هـ،.ومدة.266الحفظ:.ســبع.ســنوات،.بــدار.الفتــاه.بجازان.

الحفظ:.ســبع.ســنوات،.بدار.الفتــاه.بجازان..

أســماء.بنــئ.أحمــد.محمــد.مشربــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1431هـــ،.ومدة.267
عائشــة.بنئ.محســظ.موســى.حكمي..الجنسية:.ســعودية،.عام.الحفظ:1431هـ،.ومدة.268الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.ومعلمــه:.هاجر.هبــاش.و.فاذمة.حامــد،.بدار.الثكــر.بالمعبوج،.

الحفظ:.ســبع.ســنوات،.بدار.الفتــاه.بجازان.

ســلمى.بنــئ.عبدالعزيــز.موســى.حســظ..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفظ:1431هـــ،.269
عقيلة.بنئ.محســظ.موســى.حكمي..الجنســية:.ســعودية،.عام.الحفظ:1431هـ،.ومدة.270ومــدة.الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.بــدار.الفتــاه.بجــازان..

الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.بدار.الفتــاه.بجازان..

الحســيني.بــظ.محمــد.ماضــي.خالد..الجنســية:.مخري،.العمــض.الحالي:.ذبيــإ.عام،.عام.271
أحمــد.بــظ.محمــد.عبــد.العليــم.عجيــز..الجنســية:.مخــري،.العمــض.الحالــي:.ذبيــإ،.عــام.272الحفظ:1430هـــ،.ومعلمه:.زياد.أحمد.علمه،.بمســجد:.التقوى..

الحفظ:1430هـــ،.ومعلمــه:.زيــاد.أحمــد.علمه،.بمســجد:.التقوى..

عمار.بظ.محمد.محمد.النجار..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:1430هـ،.بمسجد:.باصقر.274أحمد.بظ.محمد.علي.بابريش..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:1430هـ،.بمسجد:.باصقر.273

عبد.العزيز.بظ.محمد.مير.شــجاع.الديظ..الجنســية:.بنجقديشي،.عام.الحفظ:1430هـ،.275
التقوى. ــام.الحفظ:1430هـــ،.276بمسجد:. ــري،.ع ــية:.مخ ــيوظي..الجنس ــد.البس ــيد.محم ــظ.الس ــيد.ب الس

بمســجد:.التقــوى.

محمــد.بــظ.كمــال.مختــار.الديــإ..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1430هـــ،.ومعلمــه:.277
حســـظ.بـــظ.محمـــد.صاســـم.ذوهـــري..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفظ:1430هــــ،.278زيــاد.أحمــد.علمــه،.بمســجد:.التقــوى..

بمســـجد:.الخوارمـــة.

محمد.بظ.عفندي.محمد.حكمي..سعودي،.عام.الحفظ:1430هـ،.بمسجد:.مزهرة.280هشام.بظ.علي.المشرف.مختار..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:1430هـ،.بمسجد:.التقوى.279

محمد.بظ.علي.محمد.بيرصدار..الجنسية:.سوري،.عام.الحفظ:1430هـ،.بمسجد:.باصقر.282أحمد.بظ.محي.الديظ.أودومان.محي.الديظ..الجنسية:.باكستاظي،.عام.الحفظ:1430هـ.281

ــة..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1430هـــ،.283 ــد.الجــواد.الســيد.عطي يســري.بــظ.عب
ــوى. .عبــد.الجــواد.بــظ.عبــد.الرحمــظ.خــان..الجنســية:.باكســتان،.عــام.الحفظ:1430هـــ،.284بمســجد:.التق

ــوى. بمســجد:.التق

أوســم.بــظ.عمــاد.عبدالحــق.الطحــقوي..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1430هـــ،.285
ــر. ــجد:.باصق أماظــي.بنــئ.حســظ.محمود.القخير..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1430هـ،.ومدة.286بمس

الحفظ:.ســبع.ســنوات،.بــدار.الفتــاه.بجازان..

إيمــان.بنــئ.الســيد.الســيد.عرمــان..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفظ:1430هـــ،.ومــدة.287
شــرصية.بنــئ.أحمــد.محمــد.خلوفــي.مقري..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1430هـ،.288الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.بــدار.الفتــاه.بجــازان..

ومــدة.الحفظ:.ســبع.ســنوات،.بــدار.الفتــاه.بجازان..

فاذمة.بنئ.حســيظ.علي.عبدا�.المعشــي..الجنســية:.ســعودية،.عام.الحفظ:1430هـ،.289
عائشــة.بنــئ.علــي.إســماعيض.عمــر..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفظ:1430هـــ،.ومــدة.290ومدة.الحفظ:.ســبع.ســنوات،.بــدار.الفتاه.بجازان..

الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.بــدار.الفتــاه.بجــازان..

آمنــة.بنــئ.أحمــد.فتــح.الزهــراوي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1430هـــ،.ومــدة.291
فاذمــة.بنــئ.محمد.عبدا�.عماش..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1430هـ،.ومدة.292الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.بــدار.الفتــاه.بجــازان..

الحفظ:.ســبع.ســنوات،.بدار.الفتــاه.بجازان..

وقء.بنــئ.عبــد.الرســول.محــروس.ذايــض..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفظ:1430هـــ،.293
ليلــى.بنــئ.صاســم.موســى.بحخــان..الجنســية:.يمنيــة،.عــام.الحفظ:1430هـــ،.ومــدة.294ومــدة.الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.بــدار.الفتــاه.بجــازان..

الحفــظ:.ســبع.ســنوات،.بــدار.الفتــاه.بجــازان..
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محمــد.بــظ.ســيد.رمدــان.صالــح..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـــ،.295
صالــح.بظ.عيســى.منخور.عجيلي..الجنســية:.ســعودي،.عام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.296ومعلمــه:.زيــاد.علمــه،.بمســجد:.التقــوى..

بمســجد:.عبــاس.عقيض.

عقيــض.بــظ.عق.ا�.محمد.عيســى..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.297
مالــك.بــظ.حســظ.مقشــر..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـــ،.بمســجد:.298بمســجد:.الفرصان.

ــاس.عقيض. عب

أظــور.بــظ.صالــح.علــي.افحمــر..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـــ،.299
ــر. حســظ.بــظ.أحمــد.عبــد.ا�.الخطيــإ..الجنســية:.يمني،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.300بمســجد:.الخي

بمســجد:.باصقر.

عبــد.الناصــر.بظ.شــعبان.ســيد.زيد.الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.301
عيســى.بــظ.ولــي.عمــر.مشفــوري.الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـــ،.302بمســجد:.الشامدي.

بمســجد:.الخيــر.

أحمــد.بــظ.علي.مكيظ.عبد.العزيز..الجنســية:.ســعودي،.عام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.303
ســمير.بــظ.منخــور.أحمــد.بريــك..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.304بمســجد:.باصقر.

بمســجد:.الشامــدي.

أحمد.بظ.عماد.عبد.الحق.الطحقوي..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1429/1428هـ،.305
محمــد.بــظ.إبراهيــم.صبع.بحيص..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.306بمسجد:.باصقر.

بمســجد:.الخيــر.

ملــك.بظ.فخر.الديظ.صمر.الديظ..الجنســية:.باكســتاظي،.عــام.الحفظ:.1429/1428هـ،.307
الشامدي. محمــد.بظ.البشــير.محمد.البشــير..الجنســية:.ســوداظي،.عام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.308بمسجد:.

بمســجد:.الشامدي.

خليفــة.بــظ.الســيد.خليفــة.يوســش.الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـــ،.309
الحفــظ:.310بمســجد:.دحيقــة. عــام. الجنســية:.مخــري،. خليــض.. اللطيــش. عبــد. بــظ.صيــام. مخطفــي.

زعقــان. بمســجد:. علمــه،. زيــاد. ومعلمــه:. 1429/1428هـــ،.

عمــرو.بــظ.ذــارق.يوســش.ســليم..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـــ،.311
ســامح.بــظ.عبــد.العزيــز.موســي..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـــ،.312بمســجد:.التقــوى..

ومعلمــه:.عبــد.العزيــز.موســى،.بمســجد:.الشامــدي.

باســم.بــظ.موتــان.محمــد.صنعاظــي..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.313
أحمــد.بــظ.محمــد.أحمد.الشــربيني..الجنســية:.مخري،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.314بمســجد:.التقــوى..

ومعلمــه:.زيــاد.علمه،.بمســجد:.التقوى..

الحســظ.بــظ.عبــد.ربــه.جعفــر..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـــ،.315
ــر. أشــرف.بــظ.محمــد.ســيد.ســيد..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـــ،.316بمســجد:.باصق

ــر. بمســجد:.الخي

إبراهيــم.بــظ.مهــدي.أحمــد.مقطــع..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.317
ــي.بخيــئ..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:1429/1428.هـــ.318بمســجد:.الســجظ.العــام. أحمــد.بــظ.يحــي.عل

ــز.موســى،.بمســجد:.الشامــدي. ــد.العزي ومعلمــه:.عب

أحمد.بظ.عبدالدايم.محمد.درار..الجنسية:.سعودي،.وحفظ.عام:.1429/1428هـ.320مخعإ.بظ.ذقل.إبراهيم.الراجحي..الجنسية:.سعودي،.وحفظ.عام:.1429/1428هـ.319

تهاظي.بنئ.سالم.عبدالرحمظ.مقلد..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1429/1428هـ،.321
فاذمــة.بنــئ.إبراهيــم.أحمد.محمد..الجنســية:.أرتيرية،.عام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.322بمسجد:.باصقر.

بالقسم.النســائي.بجازان

الحفــظ:.323 عــام. ســعودية،. الجنســية:. جعفــر.. علــي. جبريــض. أحمــد. بنــئ. مهاظــي.
المعبــوج. بــدار. شــريفة.بنــئ.أحمــد.محمد.دهض..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.1429/1428324هـــ،.

ــدار.المعبوج. ب

حنــان.بنــئ.صالــح.عبيــد.بايوســش..الجنســية:.يمنيــة،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـــ،.325
عــزة.بنئ.محمد.أبو.الهيبم.الشــيخ..الجنســية:.مخرية،.عــام.الحفظ:.1429/1428هـ،.326بالقســم.النســائي.

النسائي. بالقسم.

وداد.بنــئ.علي.عبدالقادر.عقصي..الجنســية:.ســعودية،.عام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.327
فاذمــة.بنــئ.عبدا�.عبــدا�.أحمد..الجنســية:.يمنية،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.328بالقسم.النســائي.جازان.

بــدار.المعبوج.
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حنــان.بنــئ.صبحــي.عبد.النبي.يلح..الجنســية:.مخريــة،.عام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.329
منــى.بنــئ.عيســى.هبــاش.أحمــد..الجنســية:.يمنيــة،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـــ،.330بالقســم.النسائي.

بــدار.المعبــوج.

الحفــظ:.331 عــام. يمنيــة،. الجنســية:. كادم.. علــي. مجــرش. درويــش. بنــئ. فاذمــة.
النســائي. بالقســم. منــال.بنــئ.إبراهيــم.الســيد.فــراج..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.1429/1428332هـــ،.

بمســجد:.باصقــر.

الحفــظ:.333 عــام. مخريــة،. الجنســية:. ا�.. حــإ. إســماعيض. محمــد. بنــئ. بدريــة.
باصقــر. بمســجد:. .ســمية.بنــئ.عبدالعزيــز.موســى.عبدالعزيــز..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفــظ:.1429/1428334هـــ،.

1429هـــ. /1428

مريم.بنئ.مقبول.محمد.مشفوري..الجنســية:.ســعودية،.عام.الحفظ:.1429/1428هـ،.335
ســعدات.بنــئ.ســعيد.أحمــد.البــر..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـــ،.336ومعلمتها:.بدار.الكربوس.

بالقســم.النســائي.

خديجــة.بنــئ.مهدي.علي.حكمي..الجنســية:.ســعودية،.عام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.337
هنــد.بنــئ.ســلمان.حمــد.مقــري..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـــ،.338بالقســم.النسائي.

بــدار.المبعوج.بجــازان.

فاذمــة.بنــئ.عبمــان.أحمد.مبرم..الجنســية:.ســعودية،.عام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.339
ــدار.340بــدار.المبعــوج.بجازان. ــام.الحفظ:1428هـــ،.ب ــئ.أحمــد.محمــد.دهــض..الجنســية:.ســعودية،.ع ــداء.بن ظ

المبعــوج..

شادية.بنئ.حسظ.صالح.جابر..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:1428هـ،.بدار.المعبوج.342آمنة.بنئ.مهدي.علي.حكمي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:1428هـ،.بالقسم.النسائي.341

رشا.بنئ.عبدا�.علي.الشيخ..الجنسية:.سوداظية،.عام.الحفظ:1428هـ،.بالقسم.النسائي.344عزة.بنئ.حامد.محمود.هاشم..الجنسية:.مخرية،.عام.الحفظ:1428هـ،.بالقسم.النسائي.343

عائشــة.بنــئ.علــي.ولــي.علــي.حكمــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1428هـــ،.345
ــائي. ظجــاح.بنــئ.إبراهيــم.بــظ.محمــد.أبكــر..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1428هـــ،.346بالقســم.النس

بالقســم.النســائي.

أحـــقم.بنـــئ.محمـــد.بـــظ.حيـــدر.رياظـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفظ:1428هــــ،.347
ـــوج. ـــدار.المعب إســماعيض.بــظ.عبــد.المعيــظ.عيســى.عرابــي..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفــظ:.348ب

زعقــان. بمســجد:. علمــه،. زيــاد. ومعلمــه:. 1429/1428هـــ،.

عبد.الرحمظ.بظ.عماد.سيد.شاهيظ..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:.1429/1428هـ،.349
يحيى.بظ.مشعي.وافي.مقري..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:1427هـ.350بمسجد:.زعقان.

محسظ.بظ.إصبال.مظهر.إصبال..الجنسية:.باكستاظي،.عام.الحفظ:1427هـ.352مخطفى.بظ.درويش.مخطفى.خليض..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:1427هـ.351

ظجيــة.بنــئ.أحمــد.الجوهــري..أبــو.ياســيظ..الجنســية:.مخرية،.عــام.الحفــظ:.1427هـ،.353
ــدار.المعبوج. أميرة.بنئ.عبده.حامد.محمد..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1427هـ،.بدار.المعبوج.354ب

أحقم.بنئ.محمد.مدخلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1427هـ،.بدار.المعبوج.356جبارة.بنئ.أبكر.خال.عقيلي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1427هـ،.بدار.المعبوج.355

فاذمة.بنئ.عبده.حامد.يحي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1427هـ،.بدار.المعبوج.358أماظي.بنئ.عبد.حامد.يحي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1427هـ،.بدار.المعبوج.357

زينإ.بنئ.علي.أحمد.محمد..الجنسية:.مخرية،.عام.الحفظ:.1427هـ،.بالقسم.النسائي.360ظوال.بنئ.أحمد.شوعي.أحمد..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:1427هـ.359

إيمان.بنئ.حمدي.عبد.الرحمظ.ظوار..الجنسية:.مخرية،.عام.الحفظ:1427هـ..362حنان.بنئ.أحمد.محمد.دهض.الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1427هـ،.بدار.المعبوج.361

مريم.بنئ.محمد.حسظ.عماري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1427هـ،.بدار.المعبوج.364هند.بنئ.أحمد.علي.افعجم..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1427هـ،.بالقسم.النسائي.363

سعيدة.بنئ.عبده.علي.حسظ..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1427هـ،.بدار.المعبوج.366هاجر.بنئ.عيسى.هباش..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1427هـ،.بدار.المعبوج.365

افــراج.بنــئ.محمــد.محمــد.البــر.همتــوش..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفــظ:.1427هـ،.367
مليحة.بنئ.أحمد.دهض..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1427هـ،.بمسجد:.المعبوج.368بالقســم.النســائي.
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ــام.الحفــظ:.1427هـــ،.369 ــوراس..الجنســية:.فلســطينية،.ع ــح.أب ــئ.ســالم.صال ــر.بن عبي
ــوج. ــجد:.المعب ــام.الحفــظ:.1427هـــ،.370بمس ــوري..الجنســية:.ســعودية،.ع ــي.محمــد.مشف ــئ.ول ــة.بن مرعي

بمســجد:.الكربــوس.

ظخـــرة.بنـــئ.الســـيد.لطفـــي.صالـــح..الجنســـية:.مخريـــة،.عـــام.الحفظ:1427هــــ،.371
ــائي. ــم.النسـ حســظ.بــظ.محمــد.محمد.حكمي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1426هـ،.بمســجد:.372بالقسـ

ســالم.بابقــي.بجازان.

ظبيــض.بــظ.الطلبــي.صالــح..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفظ:1426هـــ،.بمســجد:.ســالم.373
فائــز.بــظ.حســظ.هــادي.خميــس..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفظ:1426هـــ،.بمســجد:.374بابقــي.بجــازان.

ســالم.بابقــي.بجــازان.

ــز.بــظ.محمــد.محمــد.حكمــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1426هـــ،.375 عبدالعزي
ســليمان.بظ.محمد.علي.كديش..الجنســية:.ســعودي،.عام.الحفظ:1426هـ،.بمســجد:.376بمســجد:.ســالم.بابقــي.بجــازان.

ســالم.بابقي.بجازان.

ــام.الحفظ:1426هـــ،.377 ــم..الجنســية:.مخــري،.ع ــود.إســكندر.ابراهي ــظ.محم ــد.ب محم
ــازان. ــي.بج ــالم.بابق خالــد.بــظ.صادق.إبراهيم.عرجون..الجنســية:.مخــري،.عام.الحفظ:1426هـ،.بمســجد:.378بمســجد:.س

التقــوى.بجازان.

حســيظ.بــظ.محمــد.عبــدا�.جمــال..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفظ:1426هـ،.بمســجد:.379
عمــر.بــظ.محمود.إســكندر.ابراهيم..الجنســية:.مخري،.عام.الحفظ:1426هـ،.بمســجد:.380ســالم.بابقي.بجــازان.

ســالم.بابقي.بجازان.

أحمــد.بــظ.ولــي.عمــر.مشفــوري..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1426هـــ،.بمســجد:.381
خالــد.بــظ.صادق.إبراهيم.عرجون..الجنســية:.مخــري،.عام.الحفظ:1426هـ،.بمســجد:.382ســالم.بابقــي.بجــازان.

التقــوى.بجازان.

ســامي.بــظ.حســظ.أحمــد.حلبــه..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1426هـــ،.بمســجد:.383
عبــدا�.بــظ.الشــيخ.محمد.عمــر..الجنســية:.صومالي،.عــام.الحفظ:1426هـ،.بمســجد:.384ســالم.بابقــي.بجــازان.

الســجظ.العــام.بجازان.

أيمــظ.بــظ.محمــد.أحمــد.علوش..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1426هـ،.بمســجد:.385
ــام.الحفظ:1426هـــ،.386ســالم.بابقي.بجــازان. ــي،.ع ــية:.ابيوب ــي..الجنس ــى.عل ــدا�.موس ــظ.عب ــادر.ب عبدالق

ــازان. ــام.بج ــجظ.الع ــجد:.الس بمس

عبــادي.بــظ.محمــد.عبــدا�.جمــال..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفظ:1426هـــ،.بمســجد:.387
محمد.بظ.حسظ.حمد.حكمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:1426هـ.388ســالم.بابقــي.بجــازان.

موســى.بــظ.محمــد.علي.حســظ..الجنســية:.صومالــي،.عــام.الحفظ:1426هـ،.بمســجد:.390إبراهيم.بظ.محمد.علي.خلش.ا�..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:1426هـ.389
الســجظ.العــام.بجازان.

ـــدي،.عـــام.الحفظ:1426هــــ،.بجامـــع.391 ـــي..الجنســـية:.هن كمـــران.بـــظ.أحمـــد.عبمـــان.عل
ـــازان. ـــوى.بج عمــار.بــظ.محمــد.خليــض.محمــد.الــدراوي..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1426هـــ،.392التق

ومعلمــه:.زيــاد.علمــه،.بمســجد:.زعقــان.

أحمــد.بــظ.يحيــى.محمــد.عبــدا�.الحديــدي..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفظ:1426هـــ،.393
محمــود.بــظ.إســكندر.ابراهيــم.الدهــراوي..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1426هـــ،.394بمســجد:.زعقــان.بجــازان.

بمســجد:.ســالم.بابقــي.بجــازان.

فيخــض.بــظ.عبدا�.جابر.حكمي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1426هـ،.بمســجد:.395
معتــز.بــظ.محمــد.عقيــض.فقيهــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1426هـ،.بمســجد:.396ســالم.بابقــي.بجازان.

ســالم.بابقي.بجــازان.

ــام.الحفظ:1426هـــ،.397 ــية:.مخــري،.ع ــد..الجنس ــد.محم ــتار.أحم ــظ.عبدالس ــش.ب يوس
حنــان.بنــئ.محمد.أحمــد.الحدادي..الجنســية:.مخرية،.عــام.الحفظ:1426هـ،.بالقســم.398بمســجد:.باصقــر.

النسائي.

خديجـــة.بنـــئ.محمـــد.ذنطـــاوي.عبـــدا�..الجنســـية:.مخريـــة،.عـــام.الحفظ:1426هــــ،.400سعدية.بنئ.محمد.أحمد.جاد..الجنسية:.مخرية،.عام.الحفظ:1426هـ،.بالقسم.النسائي.399
بالقســـم.النســـائي.

خديجة.بنئ.يحيى.محمد.حامد..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:1426هـ.402عبدية.بنئ.عبده.شعبان.علي..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:1426هـ،.بالقسم.النسائي.401

محمدية.بنئ.حمد.هادي.مشفوري..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:1426هـ.404بهية.بنئ.عبده.عزي.صائس..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:1426هـ.403
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محمــد.بنــئ.ذــه.عمــر.محمــد..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1425هـــ،.بمســجد:.405
علي.بنئ.محمد.علي.بيرصدار..الجنسية:.سوري،.عام.الحفظ:1425هـ،.بمسجد:.الساحلي..406اظــس.بــظ.مالــك.

رفيق.اإلسقم.بظ.أظور.ا�..الجنسية:.هندي،.عام.الحفظ:1425هـ،.بجامع.بابقي.408جمال.الديظ.بظ.حسيظ.صاري..الجنسية:.هندي،.عام.الحفظ:.1425هـ..بجامع.بابقي.407

محمد.بظ.علي.عبمان.حكمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:1425هـ،.بمسجد:.مزهرة..410علي.بظ.حمد.ظاصر.حكمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:1425هـ.409

عبدالرحمــظ.بــظ.أســامة.محمــد.الشــلبي..الجنســية:.ســوري،.عــام.الحفــظ:142.خمس.412إبراهيم.بظ.علي.حسظ.زكري..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:1425هـ،.بمسجد:.الشامدي..411
ومعلمــه:.زيــاد.علمــه،.بمســجد:.زعقان.

خالــد.بــظ.حيــدر.إبراهيــم.عريقــي..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفظ:1425هـــ،.بمســجد:.413
علــي.بــظ.محمــد.إبراهيــم.غــوى..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1425هـ،.بمســجد:.414العميريــة.بجــازان..

ــدي.بجازان.. الشام

محمــد.بــظ.علــي.أبــو.القاســم.حكمــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1425هـــ،.415
ــازان.. ــر.بج علــي.بــظ.محمــد.صشيــر.صاســم..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1425هـــ،.بمســجد:.416بمســجد:.الشــيخ.جاب

الخيــر.جــازان..

هاشــم.بظ.ضيش.ا�.عبدالقادر..الجنســية:.باكســتاظي،.عام.الحفظ:1425هـ،.بمسجد:.417
عبــدا�.بــظ.عزب.عزب.الدســوصي..الجنســية:.مخري،.عــام.الحفظ:1425هـ،.بمســجد:.418ســالم.بابقي.جازان..

ســالم.بابقي.جازان..

محمــد.عبــدا�.أحمــد.مخلــح.الشــعبي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1425هـــ،.419
أحمــد.بــظ.محمــد.محمــد.شــهاب.الديــظ..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1425هـــ،.420بمســجد:.زعقــان.جــازان..

بمســجد:.ســالم.بابقــي.جــازان..

عبدالمنعــم.بــظ.خليض.محمــد.خليض.الدراوي..الجنســية:.مخري،.عــام.الحفظ:1425هـ،.421
ــام.الحفظ:1425هـــ،.422بمســجد:.ســالم.بابقي.جازان. ــار..الجنســية:.ســعودي،.ع ــم.النج ــظ.ســليمان.إبراهي ــى.ب .يحي

ــازان.. ــي.ج بمســجد:.ســالم.بابق

زغلولــه.بنــئ.عبداللطيــش.محمــد.الشزالــي..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفظ:1425هـــ،.423
هنــد.بنــئ.عائــض.محمــد.حكمــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1425هـ،.بالقســم.424بالقســم.النســائي.بجــازان.

النســائي.بجــازان.

زهــراء.بنــئ.علــي.إبراهيــم.صالــح..الجنســية:.يمنيــة،.عــام.الحفظ:1425هـــ،.بالقســم.425
فاذمــة.بنــئ.عمر.محمد.الســومحي..الجنســية:.يمنية،.عــام.الحفظ:1425هـ،.بالقســم.426النســائي.بجــازان.

النســائي.بجازان.

ــام.الحفظ:1425هـــ،.427 ــري..الجنســية:.ســعودية،.ع ــئ.حســيظ.مهــدي.النم ــم.بن .مري
ــازان. ــائي.بج ــم.النس عائشة.بنئ.محمد.أبكر.حبادي..الجنسية:.سعودي،.وحفظ.عام:1425هـ..428بالقس

صالحــه.بنــئ.محمــد.إبراهيــم.عيســى..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1425هـــ،.429
صــقح.بنــئ.عبدالحميــد.محمــد.عــوض..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1424هـــ،.430بالقســم.النســائي.بجــازان.

بمســجد:.الســاحلي.جــازان..

حســظ.بنــئ.محمــد.صالح.البيطاظي..الجنســية:.يمنــي،.عام.الحفظ:1424هـ،.بمســجد:.431
ســامي.بنــئ.رفعــئ.زكــي.حســظ..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1424هـــ،.بمســجد:.432الســجظ.العام.جازان..

ــاحلي.جازان.. الس

أبــو.بكــر.بنــئ.معبر.صديق.حكمي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1424هـــ،.بجامع.433
جازان.. يحيــى.بنــئ.محمد.عبدا�.مشــهور..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1424هـ،.بجامع.434دحيقه.

عباس.عقيــض.جازان..

محمــد.بنــئ.عمــاد.عبدالحــق.الطحــقوي..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1424هـــ،.435
حســام.بنــئ.جميــض.محمــد.ســعيد..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفظ:1424هـــ،.بمســجد:.436بجامــع.حســظ.هــادي.جــازان.

زعقــان.جازان..

شحته.بظ.محمد.موسى.علي..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:1423هـ،.بمسجد:.الساحلي.438عبده.بظ.محمد.عبده.جعيدي..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:1424هـ..437

إبراهيــم.بــظ.أحمــد.محمد.ســعيد..الجنســية:.اريتــري،.عــام.الحفظ:1423هـــ،.ومعلمه:.439
عبــد.الســتار.بــظ.أيــوب.عبــد.الرحمظ.جمعة..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1423هـ،.440عبــد.العزيــز.موســى،.بمســجد:.الشامدي.

بمســجد:.الساحلي.
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منور.بظ.عبده.عبده.مقري..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:1423هـ،.بمسجد:.عباس.عقيض.442حسيظ.بظ.حسظ.هادي.حكمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:1423هـ،.بمسجد:.الخلفة.441

حســظ.بــظ.إســماعيض.هبــة.مقشــر..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفظ:1423هـــ،.بمســجد:.443
ــاس.عقيض. إبراهيــم.بــظ.عبمــان.محمد.آدم..الجنســية:.صومالــي،.عام.الحفظ:1423هـ،.بمســجد:.444عب

الســجظ.العام.

ــي،.عــام.الحفظ:1423هـــ،.بمســجد:.445 ــي.بــظ.أحمــد.حاشــد.أحمــد..الجنســية:.يمن عل
ــام. عبــد.العزيــز.بــظ.مهــدي.حكمــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1423هـــ،.ومعلمه:.446الســجظ.الع

عــزب.الدســوصي،.بمســجد:.زعقان.

هدي.بنئ.سالم.علي.باسودان..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:1423هـ،.بالقسم.النسائي..448دعاء.بنئ.أسامة.محمد.الشلبي..الجنسية:.سورية،.عام.الحفظ:1423هـ،.بالقسم.النسائي..447

إســراء.بنــئ.عبــد.العزيز.موســى.عبــد.العزيز..الجنســية:.مخرية،.عــام.الحفظ:1423هـ،.450ظاجية.بنئ.شوعي.على.هجيظ..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:1423هـ،.بالقسم.النسائي..449
بالقســم.النسائي..

رحمــة.بنــئ.عبد.العزيز.موســى.عبــد.العزيز..الجنســية:.مخرية،.عــام.الحفظ:1423هـ،.451
زبيـــدة.بنـــئ.حســـيظ.أحمـــد.جمـــاع..الجنســـية:.ســـوداظية.عـــام.الحفظ:1423هــــ،.452بالقســم.النسائي..

ــائي.. ــم.النسـ بالقسـ

صباح.بنئ.عبد.المطلإ.عبد.الحميد.شعبان..الجنسية:.مخرية،.عام.الحفظ:1423هـ،.453
فوزية.بنئ.أحمد.علي.ولي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:1423هـ،.بالقسم.النسائي..454بالقسم.النسائي..

كوبـــر.بنـــئ.عبـــد.ا�.خلـــش.ا�..الجنســـية:.ســـوداظية،.عـــام.الحفظ:1423هــــ،.بمســـجد:.456أسماء.بنئ.عبد.المعيظ.عرابي..الجنسية:.سورية،.عام.الحفظ:1423هـ،.بالقسم.النسائي..455
الســـجظ.العـــام..

صالـــح.بـــظ.أحمـــد.عبمـــان.بجلـــي..الجنســـية:.ســـعودي،.عـــام.الحفظ:1422هـ،.بمســـجد:.458حياة.بنئ.محمد.محمد.هبة..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:1423هـ.457
عبـــاس.عقيـــض.

عبــد.الرحمظ.بظ.حســظ.إســماعيض.مقشــر..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1422هـ،.459
عمــر.بــظ.يحــي.أحمــد.رزيق..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1422هـــ،.ومعلمه:.عبد.460بمســجد:.عبــاس.عقيض.

العزيــز.موســى،.بمســجد:.الشامدي.

ظبيــض.بــظ.عبــد.ا�.علــى.الوازعــي.الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفظ:1422هـــ،.بمســجد:.461
ــام.الحفظ:1422هـــ،.462ســجظ.جيــزان.. ــح..الجنســية:.ســعودي،.ع ــد.مخل ــد.ا�.أحم ــظ.عب ــم.ب إبراهي

ــان. ــزب.الدســوصي،.بمســجد:.زعق ــه:.ع ومعلم

جمــال.الديــظ.بــظ.عبــده.محمــد.زيلعــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1422هـــ،.463
ــي..الجنســية:.ســوري،.عــام.الحفــظ:4641422ومعلمــه:.زيــاد.علمــه،.بمســجد:.زعقــان ــظ.عيســى.عراب ــد.المعي ــد.ا�.بــظ.عب عب

ومعلمــه:.زيــاد.علمــه،.بمســجد:.زعقــان.

أمنية.بظ.محمد.عاذش.السيد..الجنسية:.مخرية،.عام.الحفظ:1422هـ،.بالقسم.النسائي..466يحيى.بظ.مقبول.علي.حكمي..الجنسية:.سعودي،.وحفظ.عام:1422هـ.465

ـــام.الحفظ:1422هــــ،.467 ـــورية،.ع ـــية:.س ـــلبي..الجنس ـــد.الش ـــامة.محم ـــظ.أس ـــة.ب ميموظ
خالد.بظ.محمد.فتحي.دغاس..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:1421هـ.468بالقســـم.النســـائي..

محمــد.بــظ.عبــد.الرحمــظ.عمــر.العطــاس..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1421هـــ،.470محمد.بظ.أحمد.علي.عائخ..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:1421هـ.469
ومعلمــه:.عــزب.الدســوصي،.بمســجد:.عبــاس.عقيــض.

عيســى.بــظ.محمــد.عبــد.الشفــار.عيســى..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1421هـــ،.471
ــاحض. علــي.بــظ.علــي.حســظ.كنباشــي..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفظ:1421هـــ،.بمســجد:.472بمســجد:.الس

ســجظ.جيــزان.

عبد.ا�.بظ.أســامة.محمد.الشــلبي..الجنســية:.ســوري،.عام.الحفظ:1420هـ،.ومعلمه:.473
.محمــد.بــظ.حســظ.حمود.بشــير..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1420هـــ،.ومعلمه:.474زيــاد.علمه.بمســجد:.زعقان.

عــزب.الدســوصي،.بمســجد:.زعقان.

ســليمان.بــظ.ســالم.علي.باســودان..الجنســية:.يمني،.عــام.الحفظ:1420هـــ،.ومعلمه:.475
حســيظ.بظ.درويش.ســعد.ظخرا�..الجنســية:.يمنــي،.عام.الحفظ:1420هـــ،.ومعلمه:.476عزب.الدســوصي،.بمســجد:.العشــيماء.

عزب.الدســوصي،.بمســجد:.زعقان..
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ســمية.بنــئ.عبــد.المعيــظ.عيســى.عرابــي..الجنســية:.ســورية،.عــام.الحفظ:1420هـــ،.477
فاذمة.بنئ.عبده.عزي.صائس..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:1420هـ،.بالقسم.النسائي..478بالقســم.النســائي..

ــي..الجنســية:.ســعودي،.جــازان،.عــام.الحفظ:1419هـــ،.479 ــي.كامل عمــر.بــظ.أحمــد.عل
ــازان. .عبداللطيــش.بــظ.حســيظ.حمــود.بشــير..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1419هـــ،.480بمســجد:.العشــوة.ج

ومعلمــه:.عــزب.الدســوصي،.بمســجد:.زعقــان..

محمد.بظ.عباس.هادي.حكمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:1419هـ.482علي.بظ.أحمد.محمد.عزيك،.الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:1419هـ.481

ــام.الحفظ:1419هـــ،.483 ــوري،.ع ــية:.س ــي..الجنس ــظ.عراب ــد.المعي ــظ.عب ــظ.ب عبدالرحم
ــان.جــازان. ــاد.علمــه،.بمســجد:.زعق .أســامة.بــظ.ســمير.أحمــد.عامــر..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1419هـــ،.ومعلمــه:.484ومعلمــه:.زي

زيــاد.علمــه،.بمســجد:.زعقــان.جــازان.

يحيــى.بــظ.عبــدا�.أحمــد.مخلــح.شــعبي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1419هـــ،.485
ـــام.الحفظ:1419هــــ،.486ومعلمــه:.عــزب.الدســوصي،.بمســجد:.زعقــان. ـــية:.ســـعودية،.ع ـــي.الســـعودي..الجنس ـــد.عل ـــظ.محم ـــة.ب فاذم

بالقســـم.النســـائي.

عزيــة.بنــئ.محمــد.عبــدة.أشــقر..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:1419هـــ،.ومعلمه:.487
جميلة.بنئ.على.زيظ.هيب..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:1419هـ،.بالقسم.النسائي.488بالقســم.النســائي.

فاذمـــة.بنـــئ.إبراهيـــم.علـــي.حوباظـــي..الجنســـية:.يمنيـــة،.عـــام.الحفظ:1419هــــ،.489
حنــان.بنــئ.إبراهيــم.عبــد.الحميــد.علــى..الجنســية:.مخريــة،.عــام.الحفظ:1419هـــ،.490بالقســـم.النســـائي.

بالقســم.النســائي.

محمــد.بــظ.ســالم.عمــر.الديني..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفظ:1418هـــومعلمه:.عزب.492أحمد.بظ.أحمد.محمد.افصبحي..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:1418هـ.491
الدســوصي،.بمســجد:.العشيماء.

هاشــم.بــظ.عيســى.محمد.فقتة..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1418هـ،.بمســجد:.493
ســعد.بــظ.محمــد.محمــد.مطــر..الجنســية:.جيبوتــي،.عــام.الحفظ:1418هـــ،.بمســجد:.494ســجظ.جيــزان.العام.

ســجظ.جيــزان.العــام.

هيبــم.بــظ.محمــد.خليض.الــدراوي..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1418هـــ،.ومعلمه:.495
خالــد.بــظ.حســظ.هــادي.حكمــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1418هـــ،.ومعلمه:.496زيــاد.علمــه،.بمســجد:.زعقان.

بمســجد:.الخلفــة.

علــي.بــظ.محمــد.ســلطان.حكمــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1418هـــومعلمه:.497
عبيــدة.بظ.أســامة.محمد.الشــلبي..الجنســية:.ســوري،.عــام.الحفظ:1418هـــ،.ومعلمه:.498بمســجد:.العقــدة.

زيــاد.علمه،.بمســجد:.زعقان.

ماجد.بظ.علي.أحمد.كاملي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:1418هـ.500علي.بظ.عبدا�.إبراهيم.كاملي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:1418هـ.499

ــام.الحفظ:1417هـــ،.501 ــإ..الجنســية:.ســعودي،.ع ــو.ذال ــد.أب ــده.أحم ــظ.عب ــد.ب محم
علــي.بظ.حمد.ذاهر.شــوك..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1417هـــ،.ومعلمه:.زياد.502ومعلمــه:.بمســجد:.الخلفــة.

علمه،.بمســجد:.زعقان.

ـــام.الحفظ:1417هــــ،.503 ـــعودي،.ع ـــية:.س ـــي..الجنس ـــد.حكم ـــش.محم ـــظ.يوس ـــي.ب موس
عبــادة.بــظ.عبــد.المعيــظ.عيســى.عرابــي..الجنســية:.ســوري،.عــام.الحفظ:1417هـــ،.504بمســـجد:.الخلفـــة.

ومعلمــه:.زيــاد.علمــه،.بمســجد:.زعقــان.

عبدا�.بظ.عيسى.محمد.علي..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:1417هـ.506أحمد.بظ.غالإ.حسظ.دائلة..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:1417هـ.505

حســنيظ.بــظ.حســيظ.صالح.دبيــش..الجنســية:.يمني،.عــام.الحفظ:1416هـــ،.ومعلمه:.507
عبــد.ا�.بــظ.علــي.حســظ.حجــوري..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفظ:1416هـــ،.ومعلمه:.508عزب.الدســوصي،.بمســجد:.العشــيماء.

عــزب.الدســوصي،.بمســجد:.العشــيماء.

أحمــد.بــظ.هبــاش.محمــد.عيســى..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفظ:1416هـــ،.ومعلمــه:.509
إبراهيــم.بــظ.أحمــد.إبراهيم.حبادي..الجنســية:.يمنــي،.عام.الحفظ:1416هـــ،.ومعلمه:.510عــزب.الدســوصي،.بمســجد:.العشــيماء.

عزب.الدســوصي،.بمســجد:.العشيماء.

جابر.بظ.ولي.أبو.شملة.حكمي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:1415هـ.512محمود.بظ.علوي.أحمد..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1415هـ.511
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حمــود.بــظ.حســظ.بشــير..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1415هـــ.ومعلمــه:.زيــاد.513
حســظ.بــظ.أحمــد.ســويلم..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1415هـــ،.ومعلمــه:.عــزب.514علمــه،.بمســجد:.زعقــان.

الدســوصي،.بمســجد:.زعقــان.

أحمــد.بــظ.أســامة.الشــلبي..الجنســية:.ســوري،.عــام.الحفظ:1415هـــ،.ومعلمــه:.زيــاد.515
أيــوب.بــظ.محمــد.ســالم..الجنســية:.مخــري،.عــام.الحفظ:1415هـــ،.ومعلمــه:.عــزب.516علمــه..بمســجد:.زعقــان.

الدســوصي،.بمســجد:.زعقــان.

.محمــود.بــظ.محمــد.محمــود..الجنســية:.اريتري،.عــام.الحفــظ:.1415هـــومعلمه:.زياد.518علي.بظ.مهدي.عبدا�.القاضي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1415هـ.517
علمــه،.بمســجد:.زعقان.

علي.بظ.يحيى.موسى.خردلي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:1414هـ.520مسعود.بظ.حسيظ.ذالع.التليدي..الجنسية:.سعودي،.وحفظ.عام:1414هـ.519

أظور.بظ.محمد.أحمد.حسظ.النجار..الجنسية:.مخري،.عام.الحفظ:1413هـ.522عبدالعزيز.بظ.يعقوب.إبراهيم.عقيض..الجنسية:.سعودي،.وحفظ.عام.:1414هـ.521

محمــد.بــظ.محمــد.خبراظي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1412هـــ،.ومعلمه:.عزب.523
عبده.بظ.حمد.ذاهر.شــوك..الجنســية:.ســعودي،.عام.الحفظ:1412هـ،.ومعلمه:.زياد.524الدســوصي،.بمســجد:.زعقان.

علمه،.بمســجد:.زعقان.

عبــدا�.بــظ.ســعيد.باجبيــر..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفظ:1412هـــ،.ومعلمــه:.عــزب.525
شــامي.بــظ.حمــد.ذاهــر.شــوك..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:1412هـــ،.ومعلمــه:.526الدســوصي،.بمســجد:.زعقــان.

زيــاد.علمــه،.بمســجد:.زعقــان.

أحمد.بظ.عبد.ا�.مخلح.الشــعبي.الجنســية:.ســعودي،.عام.الحفظ:1412هـ،.ومعلمه:.527
إبراهيم.بظ.أحمد.هارب..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:1412هـ..528عزب.الدســوصي،.بمسجد:.زعقان.

علي.بظ.حســظ.حمود.بشــير..الجنســية:.ســعودي،.عام.الحفظ:1412هـ.ومعلمه:.عزب.529
أحمــد.بــظ.ســمير.أحمد.عامر..الجنســية:.مخري،.عــام.الحفظ:1411هـــ.ومعلمه:.جمال.530الدســوصي،.بمسجد:.زعقان.

عقم،.بمســجد:.زعقان..

محمــد.عطــاء.المخطفــى.محمــد.حافــظ..الجنســية:.باكســتاظي،.عــام.الحفظ:1411هـــ.531
ــام.الحفظ:1411هـــ.532ومعلمــه:.زيــاد.علمــه،.بمســجد:.زعقان. ــض..الجنســية:.مخــري،.ع ــد.كام ــز.محم ــد.العزي ــظ.عب شــريش.ب

ــح. ــجد:.الفت ــوصي،.بمس ــزب.الدس ــه:.ع ومعلم

ــظ:1410.هـــ،.533 ــام.الحف ــودي..الجنســية:.ســعودي،.ع ــد.العم ــد.أحم ــظ.محم ــك.ب مال
ــض. ــاس.عقي ــجد:.عب ــض،.بمس ــاس.عقي ــه:.عب --ومعلم
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الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة العارضة
ــم.(15/10)  ــوة.واإلرشــاد.برص ــدى.وزارة.الشــآون.اإلســقمية.والدع ــي..1430/11/29هـــ.وســجلئ.ل تأسســئ.ف
ــخ. ــم.(3358).وتاري ــة.برص ــة.اقجتماعي ــوارد.البشــرية.والتنمي ــدى.وزارة.الم ــم.ســجلئ.ل ــخ.1430/11/29هـــ.ب وتاري

1441/06/10هـــ

أعضاء الجمعية العمومية بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة العارضة
أعضاء الجمعیة العمومیة بالجمعیة الخیریة لتحفیظ القرآن الکریم بمحافظة العارضة

اسم العضوماسم العضوماسم العضوم

محمد.هزاع.محمد.القيسي17يحيى.سليمان.حسيظ.يتيمي9يحيى.بظ.حسيظ.أسعد.لشبي1

يحيى.هادي.محمد.القيسي18جابر.سلمان.حسظ.جثمي10جبريض.بظ.مشبي.حاسر.معيني2

أحمد.يحيى.حسيظ.عبدلي19رشيد.حسيظ.علي.لشبي11ظاصر.مشقي.أحمد.سحاري3

هشام.يحي.عبده.لشبي20مفرح.حسيظ.لشبي12سليمان.بظ.حسيظ.أسعد.لشبي4

جابر.صالح.مسفر.القيسي21مفرح.جبران.سالم.القيسي13علي.أحمد.محمد.سحاري5

محمد.بظ.سلمان.حسيظ.سحاري22يحي.احمد.محمدالحريخي14احمد.جبران.احمد.خبراظي6

محمد.يحيى.حسظ.عبدلي23عبدالرحمظ.بظ.حسيظ.أسعد.لشبي15منخور.عبمان.سحاري7

عبدا�.صالح.أحمد.القيسي24عبدا�.بظ.محمد.بظ.أحمد.لشبي16معيخ.بظ.جابر.سعيد.الودعاظي8
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مجالس اإلدارة التي تعاقبت على إدارتها:
يديرهــا.حاليــًا.مجلــس.صــادر.بالخطــاب.رصــم.330901.فــي.1441/06/22هـــ.مــظ.وكيــض.وزارة.المــوارد.البشــرية.
والتنميــة.اقجتماعيــة.للتنميــة.اقجتماعيــة.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيةالخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.

محافظــة.العارضــة.مــظ.1441/06/21هـــ.لمــدة.عام.

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوظاصر.بظ.مشقي.بظ.جابر.سحاري6رئيس.المجلسيحيى.بظ.حسيظ.بظ.أسعد.لشبي1

عدوأحمد.بظ.جبران.بظ.أحمد.خبراظي7ظائإ.الرئيسجبريض.بظ.مشبي.بظ.حاسر.معيني2

عدوهشام.بظ.يحيى.بظ.عبده.اللشبي8المسآول.الماليسليمان.بظ.حسيظ.بظ.أسعد.لشبي3

عدومحمد.بظ.هزاع.بظ.محمد.القيسي9عدومنخور.بظ.عبمان.بظ.أحمد.سحاري3

---عدوعبد�.بظ.محمد.بظ.أحمد.لشبي5

ــقمية. ــآون.اإلس ــض.وزارة.الش ــظ.وكي ــي.1441/1/8هـــ.م ــم.1203.ف ــرار.رص ــادر.بالق ــه.ص ــثي.صبل ــس.ال والمجل

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيةالخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.محافظــة.العارضــة.
مــظ.1441/1/8هـــ.لمــدة.أربــع.ســنوات

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوعبد�.بظ.محمد.بظ.أحمد.لشبي6رئيس.المجلسسلمان.بظ.يحيى.بظ.سلمان.الودعاظي1

عدوظاصر.بظ.مشقي.بظ.جابر.سحاري7ظائإ.الرئيسيحيى.بظ.حسيظ.بظ.أسعد.لشبي2

عدوأحمد.بظ.جبران.بظ.أحمد.خبراظي8المسآول.الماليسليمان.بظ.حسيظ.بظ.أسعد.لشبي3

عدوهشام.بظ.يحيى.بظ.عبده.اللشبي9عدوجبريض.بظ.مشبي.بظ.حاسر.معيني3

عدومحمد.بظ.هزاع.بظ.محمد.القيسي10عدومنخور.بظ.عبمان.بظ.أحمد.سحاري5
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والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.8/ق/م.فــي.1435/1/25هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيةالخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.محافظــة.العارضــة.
مــظ.1435/1/25هـــ.حتــى.1441/1/7هـ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدويحيى.بظ.سليمان.بظ.حسيظ.يتيمي6رئيس.المجلسسلمان.بظ.يحيى.بظ.سلمان.الودعاظي1

عدويحيى.بظ.حسيظ.بظ.أسعد.لشبي7ظائإ.الرئيسشيخيظ.بظ.محمد.بظ.كردم.بظ.يتيمي.العبدلي2

عدوجبريض.بظ.مشبي.بظ.حاسر.معيني8المسآول.الماليسليمان.بظ.حسيظ.بظ.أسعد.لشبي3

عدومنخور.بظ.عبمان.بظ.أحمد.سحاري9عدومحمد.بظ.جابر.بظ.حسيظ.لشبي3

عدومعيخ.بظ.جابر.بظ.سعيد.الودعاظي10عدوعبد�.بظ.محمد.بظ.أحمد.لشبي5

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.27/ق/م.فــي.1431/4/29هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيةالخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.محافظــة.العارضــة.
مــظ.1431/4/29هـــ.حتــى.1435/1/24هـ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدويحيى.بظ.سليمان.بظ.حسيظ.يتيمي5رئيس.المجلسسلمان.بظ.يحيى.بظ.سلمان.الودعاظي1

عدوعبد�.بظ.محمد.بظ.أحمد.لشبي6ظائإ.الرئيسشيخيظ.بظ.محمد.بظ.كردم.بظ.يتيمي.العبدلي2

عدويحيى.بظ.حسيظ.بظ.أسعد.لشبي7المسآول.الماليسليمان.بظ.حسيظ.بظ.أسعد.لشبي3

---عدومحمد.بظ.جابر.بظ.حسيظ.لشبي4
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حفاظ القرآن الكريم بجمعية محافظة العارضة
بیانات الحافظم بیانات الحافظم

.ســليمان.بــظ.عبــد.ا�.ســليمان.البشــري..الجنســية:.ســعودي،.عام.الحفــظ:.1441هـ،.1
.علــي.بــظ.عبــد.ا�.أحمــد.فــروان..الجنســية:.يمنــي،.عــام.الحفــظ:.1441هـــ،.بجامــع.2بجامــع.الشــيخ.عبدالرحمــظ.أبــو.حيمد.

الشــيخ.عبدالرحمــظ.أبــو.حيمــد.

عبــد.المجيــد.بظ.محســظ.مفرح.الودعاظي..الجنســية:.ســعودي،.عام.الحفــظ:.1440هـ،.3
عبــده.بــظ.أحمــد.بلــوان.المعينــي..الجنســية:.ســعودي،.عام.الحفــظ:.1440هـــ،.بجامع.4بجامــع.الشــيخ.عبدالرحمظ.أبــو.حيمد.

الشــيخ.عبدالرحمــظ.أبــو.حيمد.

حســام.بظ.عبد.ا�.يحيى.ســفياظي..الجنســية:.ســعودي،.عام.الحفظ:.1440هـ،.بجامع.5
بنــدر.بــظ.مفــرح.علي.لشبي..الجنســية:.ســعودي،.عام.الحفــظ:.1440هـ،.بجامع.الشــيخ.6الشــيخ.عبدالرحمــظ.أبو.حيمد.

عبدالرحمــظ.أبــو.حيمد.

جيهــان.بنــئ.خدــر.داوود.إبراهيــم..الجنســية:.إبيوبيــة،.عــام.الحفــظ:.1440هـــ،.بدار.7
إلهــام.بنــئ.عبــد.ا�.حســيظ.العبدلــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1440هـــ،.8والــدة.الشــيخ.منخــور.الراجحــي.

بــدار.اإلحســان.بقريــة.الســلش.

أســماء.بنــئ.محمــد.علــي.العبدلــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1440هـــ،.بدار.9
وفــاء.بنــئ.حســيظ.جابــر.العبدلــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1440هـــ،.بــدار.10اإلحســان.بقرية.الســلش.

اإلحســان.بقريــة.الســلش.

ظعيمــة.بنــئ.جبريــض.محــه.العبدلــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفظ:.1440هـــ،.بدار.11
ســارة.بنــئ.محمــد.علــي.العبدلــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1440هـــ،.بــدار.12اإلحســان.بقرية.الســلش.

اإلحســان.بقريــة.الســلش.

.منــى.بنــئ.أحمد.بظ.يوســش.زبران...الجنســية:.ســعودية،.عام.الحفــظ:.1439هـ،.بدار.13
.ملهيــة.بنــئ.جابــر.يحيــى.العطيفــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1439هـــ،.14خديجة.بنــئ.خويلد.

ومعلمتهــا:.عائشــة..ســلمان.الجابــري،.بــدار.خديجــة.بنــئ.خويلــد.

.ســـعدى.شـــايع.علـــي.عطيفي..الجنســـية:.ســـعودية،.عام.الحفـــظ:.1439هــــ،.ومعلمتها:.15
ـــة.الجابري. ــظ:.1438هـــ،.16فاذم ــام.الحف ــي..الجنســية:.ســعودية،.ع ــر.عبدل ــئ.حســيظ.جاب ــم.بن .مري

ــم. ــرآن.الكري ــظ.الق ــة.تحفي بمدرس

ــر.حســظ.ســحاري..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1437هـــ،.17 .صالحــه.بنــئ.جاب
ــدار.الســيدة.عائشــة. ــدي.ب ــظ:.1437هـــ،.18ومعلمتهــا:.عايشــه.معي ــام.الحف ــعودية،.ع ــية:.س ــحاري..الجنس ــظ.س ــر.حس ــئ.جاب ــود.بن ظج

ــة. ــيدة.عائش ــدار.الس ــحاري،.ب ــد.س ــم.أحم ــا:.مري ومعلمته

.فيخــض.بظ.جابر.ســحاري..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:.1438هـــ،.ومعلمه:.ظاصر.19
ــظ:.1438هـــ،.20مشــقي.ســحاري،.بجامع.المعمال. ــام.الحف ــي..الجنســية:.ســعودي،.ع ــي.أســعد.الودعاظ ــظ.عل حســيظ.ب

ومعلمــه:.عبدالرحمــظ.بــظ.حســيظ.اللشبــي،.بجامــع.الشــيخ.عبدالرحمــظ.أبــو.حيمــد.

ســالم.بظ.مفرح.ســالم.الجابري..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:.1438هـــ،.ومعلمه:.21
ــظ:.1437هـــ،.22مفرح.ســالم.الجابــري،.بمســجد.الجباظة. ــام.الحف ــد.ســحاري..الجنســية:.ســعودي،.ع ــى.أحم ــظ.يحي ســلطان.ب

ــد. ــو.حيم ــظ.أب ــع.عبدالرحم ــحاري،.بجام ــه:.ظاصــر.س ومعلم

.عمر.بظ.ســليمان.ســليمان.لشبي.العبدلي..الجنســية:.ســعودي،.عام.الحفظ:.1437هـ،.23
.خالــد.بــظ.يحيى.ســحاري..الجنســية:.ســعودي،.عام.الحفــظ:.1437هـــ،.ومعلمه:.ظاصر.24ومعلمه:.حســيظ.ســليمان،.بمسجد.الشيخ.ســليمان.هادي.لشبي.

مشــقي.ســحاري،.بجامع.الحنبكة.

.عبد.ا�.بظ.عمر.حســظ.ســحاري..الجنســية:.ســعودي،.عام.الحفظ:.1437هـ،.ومعلمه:.25
ــظ:.1436هـــ،.26حســظ.ظاصر.حسظ.ســحاري،.بجامع.البرامي ــام.الحف ــي..الجنســية:.ســعودي،.ع ــى.ســالم.العبدل ــئ.يحي ــم.بن .مري

ــدار.الرميخــاء ــي،.ب ــى.الجثم ــد.يحي ــة.محم ــا:.فاذم ومعلمته

ــظ:.1436هـــ،.27 ــام.الحف ــعودية،.ع ــية:.س ــي..الجنس ــي.معين ــران.عل ــئ.جب ــه.بن .كاتب
ــد. ــئ.خويل ــة.بن ــدار.خديج ــودة،.ب ــماء.ج ــا:.اس .محمد.بظ.جابر.ســلمان.ســحاري..الجنســية:.ســعودي،.عام.الحفظ:.1436هـ،.ومعلمه:.28ومعلمته

ظاصر.مشــقي.جابر.ســحاري،.بجامع.المعمال.ســحار.

..بنــدر.بــظ.يحيى.أحمد.ســحاري..الجنســية:.ســعودي،.عام.الحفظ:.1436هـــ،.ومعلمه:.29
..مفــرح.بــظ.جبــران.جبران.لشبي..الجنســية:.ســعودي،.عام.الحفظ:.1436هـــ،.ومعلمه:.30ظاصر.مشــقي.ســحاري،.بجامــع.البرامي.

جبريــض.المعيني،.بجامع.أم.ســعود.الرشــيد.بالحنبكة.

.أحمــد.بــظ.جبــران.ســليمان.اللشبــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:..1436هـــ،.31
ــي. ــي،.بمســجد.الشــيخ.ســليمان.اللشب .مريم.بنئ.علي.علي.الحريخي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1435هـ.32ومعلمــه:.حســيظ.ســليمان.العبدل
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.عبــدا�.بظ.يحيى.أحمد.ســحاري..الجنســية:.ســعودي،.عام.الحفــظ:.1435هـ،.معلمه:.33
.عبــدا�.بــظ.مفرح.ســالم.الجابري..الجنســية:.عــودي،.عام.الحفــظ:.1435هـ،.ومعلمه:.34ظاصر.مشــقي،.بجامــع.الحنبكة.

مفــرح.ســالم.الجابري،.بجامع.حســيظ.هادي.جحفلــي.بالجباظة.

.عبدالرحمــظ.شــافي.ســالم.الخوفــي..عــام.الحفــظ:.1435هـــ،.ومعلمــه:.علــي.يحيــى.35
ــظ:.1435هـــ،.36الودعاظــي،.بجامــع.الســلش. ــام.الحف ــي..الجنســية:.ســعودي،.ع ــع.ســليمان.يتيم ــظ.ذال أســامة.ب

ــة. ــجد.المحرب ــي،.بمس ــليمان.يتيم ــي.س ــه:.يح ومعلم

.معــاذ.بــظ.ســلمان.يحــي.لشبــي..الجنســية:.ســعودي،.عام.الحفــظ:.1435هـــ،.ومعلمه:.37
.عبدالعزيــز.بــظ.جابر.بظ.جبران.الودعاظي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:.1435هـ،.38جبريــض.مشبــي.معينــي،.بمســجد.القنعة.

ومعلمــه:.علي.يحيــى.منخر.الودعاظي،.بجامع.الســلش.بالعارضة.

.بنــدر.بــظ.جابر.جبران.الودعاظي..الجنســية:.ســعودي،.عام.الحفــظ:.1435هـ،.ومعلمه:.39
.حســظ.بظ.ظاصر.حســظ.ســحاري..الجنســية:.ســعودي،.عام.الحفظ:.1435هـ،.ومعلمه:.40علــي.يحيــى.منخر.الودعاظي،.بجامع.الســلش.

ظاصر.مشــقي.ســحاري،.بجامع.الخايع.بجبض.ســحار.

.محمــد.ظاصر.حســظ.ســحاري..الجنســية:.الســعودية،.عــام.الحفظ:.1435هـــ،.ومعلمه:.41
.جميلة.بنئ.جابر.يحيى.عبدلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1434هـ.42ظاصــر.مشــقي.ســحاري،.بجامــع.المعمال.

.صالحــة.بنــئ.محمــد.بظ.يحيــى.الجثمي..الجنســية:.ســعودية،.عام.الحفــظ:.1434هـ،.43
.حســينة.بنــئ.يحيــى.ســلمان.الودعاظــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1434هـــ،.44ومعلمتهــا:.فاذمــة.بنــئ.محمــد.بــظ.يحيى.الحثمــي،.بــدار.الرميخاء.بجبــض.الجثم.

ومعلمتهــا:.عائشــة.موســى.معيــدي،.بــدار.عائشــة..فــي.خالــش.النكــر.

.خاتمة.بنئ.جابر.جبران.جثمي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1433هـ.46.شافي.سالم.أسعد.الخوفي..عام.الحفظ:.1434.هـ،.ومعلمه:.علي.يحي،.بجامع.السلش.45

.عبــدا�.بــظ.محســظ.لشبــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1433هـــ،.ومعلمــه:.48.جمعة.بنئ.علي.حسيظ.العبدلي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1433هـ.47
محمــد.جابــر.لشبــي،.بجامــع.القنعــة.

.عبدالشنــي.بــظ.عبــد.الرحمــظ.الخوفــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1433هـــ،.49
.عائشــة..بنئ.موســى.أحمد.معيدي..الجنســية:.ســعودية،.عام.الحفظ:.1432هـ،.بدار.50ومعلمــه:.محمــد.بــظ.جابــر.لشبــي،.بجامــع.القنعــة.

الفتــاة.بجــازان.لتعلــم.التجويد.وإتقان.كتــاب.ا�.العزيز.

.أحمــد.بــظ..جابــر.جبران.جثمي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:.1432هـــ،.ومعلمه:.51
.فاذمـــة.بنـــئ.محمـــد.يحيـــى.الجثمـــي..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1430هــــ،.52موســى.جابــر.جثمــي.وماجد.جابــر.جثمي،.بمســجد.القوات.

بـــدار.الرميخـــاء.

.ظاصر.بظ.عبدالرحمظ.ظاصر.سحاري..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1430هـ،.ومعلمه:.53
.محمد.بظ.جابر.حســظ.ســحاري..الجنســية:.ســعودي،.عام.الحفظ:.1429هـ،.ومعلمه:.54يحيى.حسيظ.لشبي.وظاصر.مشقي.سحاري،.وجبريض.معيني،.بمسجد.المروي

يحيى.حســيظ.لشبــي،.بجامع.المــروي.بالعارضة.

.ذــارق.بــظ.جرادي.يحي.مراوي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:.1429هـــ،.ومعلمه:.55
.فهــد.بــظ.ســلمان.بــظ.حســيظ.ســحاري..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1429هـــ،.56أســعد.بــظ.علي.جثمــي،.بجامع.المشــاف.

ومعلمــه:.يحيــى.حســيظ.لشبــي،.بمســجد.الشــيخ.صالــح.جابــر.

.خالــد.بــظ.جابــر.جابــر.ســحاري..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1429هـــ،.ومعلمه:.57
.عبــد.ا�.بــظ...جابــر.حســظ.ســحاري..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1429هـــ،.58يحيــى.حســيظ.لشبــي،.بجامــع.المــروي.بالعارضة.

ومعلمــه:.يحيــى.حســيظ.لشبــي،.بجامــع.المــروي.بالعارضــة.

ــظ:.1426هـــ،.59 ــام.الحف ــعودية،.ع ــية:.س ــي..الجنس ــران.جثم ــر.جب ــئ.جاب ــوف.بن .ظ
.فايــز.بــظ.جابــر.حســظ.ســحاري..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1426ه،.ومعلمــه:.60ومعلمتهــا:.فاذمــة.محمــد.يحيــى.جثمــي،.بــدار.الرمدــاء.

جبــران.جابــر.علــي.ســحاري،.بجامــع.صريــة.المعمــال.

.ماجــد.بــظ.جــرادي.بــظ.يحــي.مــراوي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1425هـــ،.61
.مفــرح.بظ.حســيظ.أســعد.لشبي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفظ:.1420هـــ،.ومعلمه:.62ومعلمــه:.أســعد.بــظ.علــي.جثمــي،.بمســجد.المشــاف.

عبدالــرزاق.بــظ.يحيــى.البهكلي،.بالجامع.افوســط.بأبــي.عريش.

.ســلمان.بــظ.يحيــى.ســلمان.الودعاظــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1420هـــ،.63
--ومعلمــه:.عبدالــرزاق.البهكلــي،.بالجامــع.افوســط.بأبــي.عريــش.
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الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مركز الحقو
ــم.(16/10)  ــوة.واإلرشــاد.برص ــدى.وزارة.الشــآون.اإلســقمية.والدع ــي..1431/01/26هـــ.وســجلئ.ل تأسســئ.ف
ــخ. ــم.(3238).وتاري ــة.برص ــة.اقجتماعي ــرية.والتنمي ــوارد.البش ــدى.وزارة.الم ــجلئ.ل ــم.س ــخ.1431/1/26هـــ.ب وتاري

1441/04/22هـــ

أعضاء الجمعية العمومية بالجمعية الخيرية بتحفيظ القرآن الكريم بمركز الحقو
أعضاء الجمعیة العمومیة

اسم العضوماسم العضوماسم العضوم

غاظم.شعيإ.يحيى.حقوي15غاظم.حسظ.محمد.ظهاري8احمد.إبراهيم.الخعدي.الحقوي1

محمد.منخور.يحيى.حقوي16محمد.احمد.حسظ.ظهاري.حقوي9:حسظ.جابر.حسظ.ظهاري2

علي.شعيإ.يحيى.الحقوي17يحيى.حسظ.موسى.ساكتي.حقوي10غاظم.محمد.يحيى.ذالبي3

حسظ.علي.محمد.حقوي18هادي.موسى.جابر.محمد.الحقوي11أحمد.يحيى.موسى.أبو.حية4

جابر.احمد.محمد.ظهاري19صاسم.عيسى.احمد.خساف.حقوي12يحيى.علي.محمد.حقوي5

عبدا�.احمد.ظهاري.حقوي20محمد.علي.احمد.حقوي13علي.عيسى.علي.حقوي6

زاهر.علي.ذيران.الحقوي21محمد.احمد.هادي.خلوي14أحمد.موسى.جبريض.حقوي7



مجالس اإلدارة التي تعاقبت على إدارتها:

يديرهــا.حاليــًا.مجلــس.صــادر.بالخطــاب.رصــم.330901.فــي.1441/04/28هـــ.مــظ.وكيــض.وزارة.المــوارد.البشــرية.

والتنميــة.اقجتماعيــة.للتنميــة.اقجتماعيــة.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.
فــي.مركــز.الحقــو.مــظ.1441/4/28هـــ.لمــدة.عــام.

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوعلي.بظ.حسظ.بظ.محمد.ظهاري6رئيس.المجلسمفرح.بظ.محمد.بظ.علي.حقوي1

عدوإبراهيم.بظ.مريع.بظ.عيسى.ذيران7ظائإ.الرئيسعيسى.بظ.حسظ.بظ.غاظم.ظهاري.حقوي2

عدوأبو.سلطان.بظ.حسظ.بظ.محمد.ظهاري8المسآول.الماليحسظ.بظ.أحمد.بظ.حسظ.ظهاري3

عدومحمد.بظ.حسظ.بظ.محمد.ظهاري.أبو.شقاف9عدوموسى.بظ.علي.بظ.محمد.حقوي4

عدومحمد.بظ.يحيى.بظ.موسى.فايع.أبو.حيه10عدويحيى.بظ.أحمد.بظ.يحيى.أبو.حيه5

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.50/ق/م.فــي.1439/4/1هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.والدعــوة.

واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريم.فــي.مركز.الحقو.مــظ.1439/4/1هـ.
لمــدة.أربــع.ســنوات

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوعلي.بظ.حسظ.بظ.محمد.ظهاري6رئيس.المجلسمفرح.بظ.محمد.بظ.علي.حقوي1

عدوإبراهيم.بظ.مريع.بظ.عيسى.ذيران7ظائإ.الرئيسعيسى.بظ.حسظ.بظ.غاظم.ظهاري.حقوي2

عدوأبو.سلطان.بظ.حسظ.بظ.محمد.ظهاري8المسآول.الماليحسظ.بظ.أحمد.بظ.حسظ.ظهاري3

عدومحمد.بظ.حسظ.بظ.محمد.ظهاري.أبو.شقاف9عدوموسى.بظ.علي.بظ.محمد.حقوي3

عدومحمد.بظ.يحيى.بظ.موسى.فايع.أبو.حيه10عدويحيى.بظ.أحمد.بظ.يحيى.أبو.حيه5

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.3/ق/م.فــي.1435/1/7هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.
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والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.مركــز.الحقــو.مــظ.
1435/1/7هـــ.حتــى.1439/3/30هـ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوعلي.بظ.حسظ.بظ.محمد.ظهاري6رئيس.المجلسمفرح.بظ.محمد.بظ.علي.حقوي1

عدومحمد.بظ.يحيى.بظ.موسى.فايع.أبو.حيه7ظائإ.الرئيسعيسى.بظ.حسظ.بظ.غاظم.ظهاري.حقوي2

عدوإبراهيم.بظ.مريع.بظ.عيسى.ذيران8المسآول.الماليحسظ.بظ.أحمد.بظ.حسظ.ظهاري3

عدوأبو.سلطان.بظ.حسظ.بظ.محمد.ظهاري9عدوموسى.بظ.علي.بظ.محمد.حقوي3

عدومحمد.بظ.حسظ.بظ.محمد.ظهاري.أبو.شقاف10عدويحيى.بظ.أحمد.بظ.يحيى.أبو.حيه5

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.44/ق/م.فــي.1431/6/19هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

ــز. ــي.مرك ــم.ف ــرآن.الكري ــظ.الق ــة.لتحفي ــة.الخيري ــس.إدارة.الجمعي ــاد.أعدــاء.مجل ــة.باعتم ــوة.واإلرشــاد.باإلظاب والدع
الحقــو.مــظ.1431/6/19هـــ.حتــى.1435/1/6هـــ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدومحمد.بظ.حسظ.بظ.محمد.أبو.شقاف6رئيس.المجلسمفرح.بظ.محمد.بظ.علي.حقوي1

عدويحيى.بظ.أحمد.يحيى.أبو.حيه7ظائإ.الرئيسعيسى.بظ.حسظ.بظ.غاظم.ظهاري2

عدو.احتياذيموسى.بظ.علي.محمد.حقوي8المسآول.الماليحسظ.بظ.أحمد.حسظ.ظهاري3

عدو.احتياذيعلي.بظ.حسظ.محمد.ظهاري9عدوإبراهيم.بظ.مريع.بظ.عيسى.ذيران3

عدو.احتياذيمحمد.بظ.يحيى.موسى.أبو.حيه10عدوأبو.سلطان.بظ.حسظ.محمد.ظهاري5
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حفاظ القرآن الكريم بجمعية مركز الحقو
بیانات الحافظمبیانات الحافظم

ظـواف.بـظ.غاظـم.أحمـد.حقـوي،.الجنسـية:.سـعودي،.عـام.الحفـظ:.1440هــ،.بجامـع.1
بالحقـو. مخعـإ.بـظ.محمـد.أحمـد.ظهاري،.الجنسـية:.سـعودي،.عـام.الحفظ:.1440هــ،.بجامع.2العيدابـي.

بالحقو. العيدابـي.

عبد.الرحمظ.بظ.حسظ.أحمد.ظهاري،.الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1440هـ،.بجامع.3
أمة.الخالق.بنئ.سـعود.شـامي.شـيبه،.الجنسية:.سـعودية،.عام.الحفظ:.1440هـ،.بدار.4العيدابي.بالحقو.

بالحقو. الفتاة.

يحيـى.بـظ.خـوقن.صالـح.بلشيـث..الجنسـية:.يمنـي،.المآهـض.الدراسـي:.ابتدائـي،.عـام.5
يحيى.بظ.جابر.بظ.عيسى.المسعودي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1439هـ،.ومدة.6الحفظ:.1439هـ،.ومدة.الحفظ:.سـئ.سـنوات،.ومعلمه:.جابر.الخعدي،.بجامع.القوام.

الحفظ:.خمس.سنوات،.ومعلمه:.يحي.مريع.حقوي،.بجامع.اللخبة.

ظواف.بظ.فرحان.بظ.أحمد.حقوي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1439هـ،.ومدة.الحفظ:.7
فائقة.بنئ.غاظم.حقوي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1439هـ،.ومدة.الحفظ:.خمس.8أربع.سنوات،.ومعلمه:.جابر.الخعدي.وعمر.الحسني،.بجامع.فهد.الريس.بالقنازيز..

سنوات،.ومعلماتها:.فاذمة.المشدلي.ومريم.ظهاري،.بدار.خديجة.بنئ.خويلد.بالعيدابي.

9
فوزيـة.بنـئ.أحمـد.جنيـد..الجنسـية:.يمنية،.المآهـض:.ابتدائي،.عام.الحفـظ:.1439هـ،.
ومـدة.الحفـظ:.خمـس.سـنوات،.ومعلماتهـا:.بلقيـس.كناظـي.وظسـيله.محمـد.وبيشـية.

محمـد،.بـدار.الزهـراء.بدولة.
مهنـد.بـظ.أبو.سـلطان.بظ.حسـظ.ظهاري..الجنسـية:.سـعودي،.عام.الحفـظ:.1438هـ،.10

ومـدة.الحفـظ:.خمس.سـنوات،.ومعلمه:.جابـر.الخعدي،.بجامـع.القوام.

إبراهيـم.بـظ.حسـظ.محمـد.خميـس..الجنسـية:.يمنـي،.عـام.الحفـظ:.1438هــ،.ومدة.11
فاذمة.بنئ.إبراهيم.بظ.علي.شايع..الجنسية:.يمنية،.عام.الحفظ:.1438هـ،.ومدة.الحفظ:.12الحفـظ:.خمـس.سـنوات،.ومعلمـه:.عبـدا�.مفتـاح،.بجامـع.اللخبـة.

سبع.سنوات،.ومعلماتها:.مريم.ابراهيم.وفاذمة.خميسي،.بدار.الخنساء.بالقنازيز.

موسـى.بظ.حسـظ.بظ.أحمد.ظهاري..الجنسـية:.سـعودي،.عام.الحفظ:.1437هـ،.ومدة.13
يحيـى.بـظ.مخدـري.محمـد.مشـطا..الجنسـية:.يمنـي،.عـام.الحفـظ:.1437هــ،.ومـدة.14الحفـظ:.خمس.سـنوات،.ومعلمه:.جابر.الخعـدي،.بجامع.القوام.

الحفـظ:.أربـع.سـنوات،.معلمـه:.محمـد.خلـوي،.بالخبطـة.

مريم.بنئ.حسـظ.بظ.محمد.ظهاري..الجنسـية:.سـعودية،.عام.الحفظ:.1437هـ،.ومدة.15
فاذمـة.بنـئ.محمـد.بظ.موسـى.دهـاس..الجنسـية:.سـعودية،.عام.الحفـظ:.1437هـ،.16الحفظ:.خمس.سـنوات،.ومعلمتها:.مريم.مداوي،.بدار.خديجة.بنئ.خويلد.

ومـدة.الحفـظ:.خمس.سـنوات،.ومعلمتها:.سـبعية.سـاكتي،.بـدار.الزهـراء.بالقوام.

صالحة.بنئ.الحسظ.بظ.محمد.ظهاري.حقوي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1437هـ،.17
ذهبة.بنئ.جمعان.بظ.محمد.حقوي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1437هـ،.ومدة.18ومدة.الحفظ:.خمس.سنوات،.ومعلمتها:.جميله.مداوي،.بدار.خديجة.بالعيدابي.

الحفظ:.خمس.سنوات،.ومعلمتها:.سبعيه.ساكتي،.بدار.الزهراء.بالقوام.

يحيـى.بـظ.حسـظ.أحمـد.ظهــاري..الجنسـية:.سـعودي،.عـام.الحفـظ:.1436هــ،.ومـدة.19
أميـرة.بنـئ.علـي.حسـظ.ظهــاري..الجنسـية:.سـعودية،.عـام.الحفـظ:.1436هــ،.ومدة.20الحفـظ:.بـقث.سـنوات..

الحفـظ:.سـنتان.

عمـر.بـظ.سـعيد.عمـر.الحسـني..الجنسـية:.يمنـي،.العمـض:.معلـم.حلقـة،.عـام.الحفـظ:.21
محمـد.بـظ.حسـظ.بظ.جابر.ظهاري،.الجنسـية:.سـعودي،.عـام.الحفـظ:.1435هـ،.ومدة.143522هــ،.ومـدة.الحفـظ:.أربـع.سـنوات..

الحفظ:.أربع.سـنوات.

ـــدة.23 ـــظ:.1434هــــ،.وم ـــام.الحف ـــي،.ع ـــية:.ابيوب ـــر..الجنس ـــراج.خدي ـــظ.س ـــى.ب مخطف
ـــنوات. ـــس.س ـــظ:.خم محمـد.بظ.حسـظ.بظ.محمد.خميسـي..الجنسـية:.يمنـي،.عام.الحفـظ:.1433هـ،.ومدة.24الحف

الحفظ:.أربع.سـنوات.

رصيـة.بنـئ.إبراهيـم.بـظ.علـي.شـايع،.الجنسـية:.يمنيـه،.عام.الحفـظ:.1432هــ،.ومدة.25
--الحفـظ:.خمس.سـنوات.
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الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مركز الشقيق
ــم.(17/10)  ــوة.واإلرشــاد.برص ــدى.وزارة.الشــآون.اإلســقمية.والدع ــي..1432/10/27هـــ.وســجلئ.ل تأسســئ.ف
ــخ. ــم.(3242).وتاري ــة.برص ــة.اقجتماعي ــوارد.البشــرية.والتنمي ــدى.وزارة.الم ــم.ســجلئ.ل ــخ.1432/10/27هـــ.ب وتاري

1441/04/22هـــ

أعضاء الجمعية العمومية الحاليين بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز الشقيق
أعضاء الجمعیة العمومیة الحالیین

اسم العضوماسم العضوماسم العضوم

أحمد.علي.محمد.سهيلي3عبد.الحميد.إبراهيم.ظاصر.جوبحي2سعد.محمد.أحمد.فلقي1

محمد.هادي.علي.المشيخي6مفرح.ظاصر.أحمد.فقيه5خالد.عبد.العزيز.أحمد.هيجان4

رشيد.ياسيظ.رشيد.وداظي9حسظ.علي.يحيى.عداوي8علي.محمد.علي.سهيلي.خدر7

إبراهيم.محمد.أحمد.فلقي12فارس.أحمد.علي.سهيلي11الحسظ.علي.محمد.هيجان10

عبد.ا�.محمد.احمد.عسيري15ظاصر.محمد.ظاصر.سقمي14حسظ.علي.حسظ.حفظي13

معاذ.سعد.محمد.فلقي18الحسيظ.علي.ابراهيم.مقري17علي.حسظ.علي.عداوي16

يحيى.عيسى.علي.المشيخي21حسظ.علي.ابو.ذالإ.عتودي20يحيى.محمد.أحمد.بكري19

خالد.محمد.عيسى.زيلعي24مروعي.محمد.حسيظ.مسعود23حسيظ.محمد.حسظ.ابو.دوشه22

محمد.شار.عزيز.سقمي.القربي27محمد.عيسى.محمد.عامري.مقري26أحمد.الحسظ.علي.هيجان25

مكي.علي.مكي.ابراهيم30يحيى.احمد.حسيظ.غالطي29علي.حسظ.يحيى.شيعان28

ياسر.ابراهيم.هيجان33ابراهيم.احمد.هيجان32علي.احمد.شقيقي31

حسظ.مكي.عجقن36حسيظ.محمد.فلقي35محمد.ظاصر.افعمى34

احمد.موسى.ظمازي39حسظ.احمد.مشيخي38خالد.محمد.شيخيظ37



أعضاء الجمعیة العمومیة الحالیین
اسم العضوماسم العضوماسم العضوم

شعبان.عايخ.عسيري42موسى.محمد.مسعود41شامي.ابراهيم.عدوان40

مازن.محمد.مشيخي45محمد.علي.غروي44حسيظ.محمد.سهيلي43

احمد.محمد.سويد48علي.محمد.مسعود47حمزة.عيسى.مشيخي46

----عبد.ا�.احمد.سويد49

مجالس اإلدارة التي تعاقبت على إدارتها:
يديرهــا.حاليــًا.مجلــس.صــادر.بالخطــاب.رصــم.330901.فــي.1441/10/19هـــ.مــظ.وكيــض.وزارة.المــوارد.البشــرية.
والتنميــة.اقجتماعيــة.للتنميــة.اقجتماعيــة.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.

فــي.مركــز.الشــقيق.مــظ.1441/10/19هـــ.لمــدة.ســتة.أشــهر.

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوأحمد.بظ.علي.بظ.محمد.سهيلي5رئيس.المجلسخالد.بظ.عبدالعز.يز.بظ.أحمد.هيجان1

عدورشيد.بظ.ياسيظ.بظ.رشيد.وداظي6ظائإ.الرئيسعلي.بظ.محمد.بظ.علي.سهيلي.خدر2
عدومحمد.بظ.عيسى.بظ.محمد.عامري.مقري7المسآول.الماليحسظ.بظ.علي.بظ.حسظ.حفظي3
عدوالحسظ.بظ.علي.بظ.محمد.هيجان8عدوإبراهيم.بظ.محمد.بظ.أحمد.فلقي3
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والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.62/ق/م.فــي.1437/4/30هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.مركــز.الشــقيق.مــظ.
1437/4/30هـــ.لمــدة.أربع.ســنوات

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدورشيد.بظ.ياسيظ.بظ.رشيد.وداظي6رئيس.المجلسخالد.بظ.عبد.العزيز.بظ.أحمد.هيجان1

عدوعلي.بظ.أحمد.بظ.سليمان.شقيقي7ظائإ.الرئيسعلي.بظ.محمد.بظ.علي.سهيلي.خدر2
عدومحمد.بظ.عيسى.بظ.محمد.عامري.مقري8المسآول.الماليحسظ.بظ.علي.بظ.حسظ.حفظي3
عدومحمد.بظ.علي.بظ.عرار.غروي9عدوإبراهيم.بظ.محمد.بظ.أحمد.فلقي4

عدوالحسظ.بظ.علي.بظ.محمد.هيجان10عدوأحمد.بظ.علي.بظ.محمد.سهيلي5

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.83/ق/م.فــي.1433/11/8هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيةالخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.مركــز.الشــقيق.مــظ.
1433/11/8هـ.حتــى.1437/4/29هـ.

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوالحسظ.بظ.علي.بظ.محمد.هيجان6رئيس.المجلسعلي.بظ.محمد.بظ.علي.سهيلي.خدر1

عدوأحمد.بظ.إبراهيم.بظ.محمد.مطمي7ظائإ.الرئيسخالد.بظ.عبد.العزيز.بظ.أحمد.هيجان2
عدو.احتياذيمحمد.بظ.هادي.بظ.علي.المشيخي8المسآول.الماليحسظ.بظ.علي.بظ.حسظ.حفظي3
عدو.احتياذيغريإ.بظ.ياسيظ.بظ.رشيد.وداظي9عدوخالد.بظ.محمد.بظ.عيسى.زيلعي4

عدو.احتياذيعبدا�.بظ.يوسش.بظ.مروعي.جلي10عدومكي.بظ.علي.بظ.مكي.إبراهيم5
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حفاظ القرآن الكريم بجمعية مركز الشقيق
بیانات الحافظمبیانات الحافظم

ضيش.ا�.بظ.علي.أبو.عقمة..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1441هـ،.ومعلمه:.ظجم.1
ريان.بظ.أحمد.محمد.أبو.عقمة..الجنسـية:.سـعودي،.عام.الحفظ:.1441هـ،.ومعلمه:.2ا�.افركاظي،.بجامع.القاع.بالشقيق.

ظجم.ا�.افركاظي،.بجامع.القاع.بالشـقيق.

محمـد.بـظ.علي.محمد.سـهيلي..الجنسـية:.سـعودي،.عـام.الحفظ:.1440هــ،.ومعلمه:.3
سـامي.بظ.يحي.عيسـى.مشـيخي..الجنسية:.سـعودي،.عام.الحفظ:.1440هـ،.ومعلمه:.4حميـد.الرحمـظ.افركاظي،.بمسـجد.الشـيخ.حافظ.حكمي.بالشـقيق.

حميد.الرحمظ.افركاظي،.بمسـجد.الشـيخ.حافظ.حكمي.بالشـقيق.

أحمـد.بـظ.إبراهيـم.أحمد.حبيإ..الجنسـية:.سـعودي،.عام.الحفظ:.1439هــ،.ومعلمه:.5
عزيز.بظ.صالح.حسيظ.عيسى..الجنسية:.يمني،.عام.الحفظ:.1439هـ،.ومعلمه:.حميد.6حميـد.الرحمظ.افركاظي،.بمسـجد.الشـيخ.حافظ.حكمي.بالشـقيق.

الرحمظ.افركاظي،.بجامع.الشقيق.

عائشة.بنئ.علي.يحيى.مشيخي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1439هـ،.ومعلمتها:.7
فاذمـة.بنـئ.عيسـى.فتـح.الديـظ.صربـي..الجنسـية:.سـعودية،.عـام.الحفـظ:.1439هـ،.8دقل.بنئ.إبراهيم.عدوان،.بدار.أسماء.بالخقعان.في.الشقيق.

ومعلمتهـا:.شـرف.بنـئ.مروعـي.بسيسـي،.بـدار.عائشـة.بالقـاع.بالشـقيق.

أحمـد.بظ.حسـيظ.أحمد.عتودي..الجنسـية:.سـعودي،.عام.الحفـظ:.1438هـ،.ومعلمه:.9
مآيـد.بـظ.أحمـد.محمد.الزيادي..الجنسـية:.سـعودي،.عام.الحفـظ:.1438هـ،.ومعلمه:.10علي.حسـظ.شـيعان..بجامع.الشقيق.

محمـد.رفيـق.افركاظي،.بجامع.الهجنبة.بالشـقيق.

فيخـض.بـظ.أحمـد.ماذر.حفظي..الجنسـية:.سـعودي،.عـام.الحفظ:.1438هــ،.ومعلمه:.11
محمـد.بظ.هادي.محمد.شـرفي..الجنسـية:.سـعودي،.عـام.الحفظ:.1438هــ،.ومعلمه:.12ظجـم.افركاظـي،.بجامع.القاع.بالشـقيق.

ظجـم.افركاظي،.بجامع.القاع.بالشـقيق.

عبد.ا�.بظ.إبراهيم.أحمد.حبيإ..الجنسـية:.سـعودي،.عام.الحفظ:.1437هـ،.ومعلمه:.13
رياض.بظ.أحمد.علي.زيادي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1437هـ،.ومعلمه:.محمد.14حميد.الرحمظ.افركاظي،.بجامع.الشـقيق.

رفيق.افركاظي،.بجامع.الهجنبة.بالشقيق.

تايهـــه.بنـــئ.محمـــد.أحمـــد.بكـــري..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1437هــــ،.بـــدار.15
زينـإ.بنـئ.محمـد.لطيـش.محمـد..الجنسـية:.باكسـتاظية..عام.الحفـظ:.1437هــ،.بدار.16خديجـــة.بالشـــقيق.

السـمو.بالتحليـة.الشـقيق.

شـــمعة.بنـــئ.مهدلـــي.شـــامي.عبمـــان..الجنســـية:.ســـعودية،.عـــام.الحفـــظ:.1437هــــ،.17
صاسـم.بـظ.حسـظ.يحيـى.مقري..الجنسـية:.سـعودي،.عام.الحفـظ:.1436هــ،.ومعلمه:.18بـــدار.خديجـــة.بالشـــقيق.

حميـد.الرحمـظ.افركاظـي،.بجامع.الشـقيق.

عبد.ا�.بظ.مولوي.ظور.اإلسقم.مياه.حسيظ..الجنسية:.مياظمار..عام.الحفظ:.1435هـ،.19
إبراهيـم.بـظ.علي.محمد.هيجان..الجنسـية:.سـعودي،.عام.الحفـظ:.1434هـ،.ومعلمه:.20التقدير.جيد.جدًا،.بجامع.الشعوف.بالشقيق.

محمـد.رفيـق.افركاظي،.بجامع.بظ.هيجان.بالشـقيق.

محمد.بظ.عيسى.فتح.الديظ.صربي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1432هـ،.ومعلمه:.22ظعيم.واحد..الجنسية:.جنوب.إفريقيا،.عام.الحفظ:.1434هـ،.بجامع.الشقيق.21
ظجم.افركاظي،.بجامع.القاع.بالشقيق.

إبراهيم.بظ.عيسى.إبراهيم.ظاصر..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1432هـ،.ومعلمه:.23
أحمد.بظ.علي.عبده.زيادي..الجنسـية:.سـعودي،.عام.الحفظ:.1432هـ،.ومعلمه:.ظجم.24ظجم.افركاظي،.بجامع.القاع.بالشقيق.

افركاظي،.بجامع.القاع.بالشـقيق.

مازن.بظ.يحيى.حسيظ.ذالع..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1432هـ،.ومعلمه:.ظجم.25
عيسـى.بظ.عبد.ا�.عمر.شـقيقي..الجنسـية:.سـعودي،.عام.الحفظ:.1432هـ،.ومعلمه:.26افركاظي،.بجامع.القاع.بالشقيق.

ظجم.افركاظي،.بجامع.القاع.بالشـقيق.

علي.بظ.إبراهيم.حسـظ.افعمى..الجنسـية:.سـعودي،.عام.الحفظ:.1431هـ،.ومعلمه:.27
فـواز.بـظ.عبـد.الرحيم.متيظ.كاظجو..الجنسـية:.هندي،.عام.الحفـظ:.1430هـ،.ومعلمه:.28الزبيـر.افركاظـي،.بمسـجد.اإلمام.أحمد.بظ.حنبض.بالشـقيق.

محمـد.رفيق.افركاظي،.بجامع.التحلية.الشـقيق.

خالـد.بـظ.ضيـش.ا�.محمـد.أبـو.عقمـة..الجنسـية:.سـعودي،.عـام.الحفـظ:.1429هــ،.29
أحمـد.بـظ.محمد.أحمد.دعيش..الجنسـية:.سـعودي،.عـام.الحفظ:.1428هــ،.ومعلمه:.30ومعلمـه:.ظجـم.افركاظـي،.بجامـع.القـاع.بالشـقيق.

ظجـم.ا�.افركاظـي،.بجامع.القاع.بالشـقيق.

أحمـد.بظ.المحإ.محمد.شـداد..الجنسـية:.سـعودي،.عـام.الحفظ:.1428هــ،.ومعلمه:.31
حمزة.بظ.يحيى.عيسـى.مشـيخي..الجنسـية:.سـعودي،.عام.الحفظ:.1427هـ..ومعلمه:.32الزبيـر.افركاظـي،.بمسـجد.اإلمـام.أحمد.بظ.حنبض.بالشـقيق.

الزبيـر.افركاظـي،.بمسـجد.اإلمام.أحمد.بظ.حنبض.بالشـقيق.

علـي.بـظ.حسـظ.يحيى.شـيعان..الجنسـية:.سـعودي،.عام.الحفـظ:.1427هــ،.ومعلمه:.33
علي.بظ.حسـظ.علي.عداوي..الجنسـية:.سـعودي،.عام.الحفظ:.1426ه،.ومعلمه:.الزبير.34الزبيـر.افركاظـي،.بمسـجد.اإلمـام.أحمـد.بـظ.حنبض.بالشـقيق.

افركاظي،.بمسـجد.اإلمام.أحمد.بظ.حنبض.بالشـقيق.
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الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الريث
ــدى.وزارة.الشــآون.اإلســقمية.والدعــوة.واإلرشــاد.برصــم.(18/10)  تأسســئ.فــي.1432/10/27هـــ.،.وســجلئ.ل
ــخ. ــم.(3213).وتاري ــة.برص ــة.اقجتماعي ــوارد.البشــرية.والتنمي ــدى.وزارة.الم ــم.ســجلئ.ل ــخ.1432/10/27هـــ.ب وتاري

1441/04/22هـ

أعضاء الجمعية العمومية بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الريث
أعضاء الجمعیة العمومیة

اسم العضوماسم العضوماسم العضوم

محمد.زصاف.محمد.العزي17صاسم.يحيى.سالم.النجادي9مشدي.جابر.مداوي.السلمي1

سعيد.زصاف.محمد.العزي18محمد.جابر.مداوي.السلمي10مفرح.يحيى.مداوي.الريبي2

مشلوي.مفرح.يحي.النجادي19مخعود.يحي.محمد.السلمي11محمد.علي.محمد.السلمي3

سالم.علي.حاذإ.النجادي20علي.احمد.محمد.السلمي12عبدا�.جابر.مبطي.الريبي3

محمد.موسى.جابر.المسعودي21احمد.زصاف.محمد.العزي13موسى.احمد.مشني.النجادي5

علي.جابر.مشعوف.النجادي22محمد.مداوي.حسيظ.السلمي13احمد.حسيظ.مفرح.الريبي6

يحي.مشدي.جابر.السلمي23احمد.عوض.السلمي15علي.احمد.علي.العزي7

يحي.احمد.مشني.الريبي23احمد.زصاف.محمد.العزي16علي.شبان.مداوي.الريبي8
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مجالس اإلدارة التي تعاقبت على إدارتها:
يديرهــا.حاليــًا.مجلــس.صــادر.بالخطــاب.رصــم.330901.فــي.1441/4/28هـــ.مــظ.وكيــض.وزارة.المــوارد.البشــرية.
والتنميــة.اقجتماعيــة.للتنميــة.اقجتماعيــة.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.

فــي.محافظــة.الريــث.مــظ.1441/4/28هـــ.لمــدة.عــام.

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوعلي.بظ.جابر.بظ.محمد.المسعودي6رئيس.المجلسمحمد.بظ.علي.بظ.محمد.السلمي1

عدوعلي.بظ.يحيى.بظ.هادي.افصفري.الريبي7ظائإ.الرئيسموسى.بظ.أحمد.بظ.منشي.الريبي2

عدوعلي.بظ.أحمد.بظ.محمد.السلمي8المسآول.الماليصالح.بظ.مداوي.بظ.حسيظ.الريبي3

عدوأحمد.بظ.محمد.بظ.كرشم.المسعودي9عدوأحمد.بظ.حسيظ.بظ.مفرح.الريبي3

عدومحسظ.بظ.محمد.بظ.حسيظ.السلمي.الريبي10عدومحمد.بظ.جابر.بظ.مداوي.السلمي.الريبي5

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.63/ق/م.فــي.1437/4/30هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.والدعــوة.

واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.محافظــة.الريــث.مــظ.
1437/4/30هـــ.لمــدة.أربــع.ســنوات

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوعلي.بظ.جابر.بظ.محمد.المسعودي6رئيس.المجلسمحمد.بظ.علي.بظ.محمد.السلمي1

عدوعلي.بظ.يحيى.بظ.هادي.اقصفري.الريبي7ظائإ.الرئيسموسى.بظ.أحمد.بظ.منشي.الريبي2

عدوعلي.بظ.أحمد.بظ.محمد.السلمي8المسآول.الماليصالح.بظ.مداوي.بظ.حسيظ.الريبي3

عدوأحمد.بظ.محمد.بظ.كرشم.المسعودي9عدوأحمد.بظ.حسيظ.بظ.مفرح.الريبي4

عدومحسظ.بظ.محمد.بظ.حسيظ.السلمي.الريبي10عدومحمد.بظ.جابر.بظ.مداوي.السلمي.الريبي5
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والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.59/ق/م.فــي.1433/7/1هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.وافوصــاف.

والدعــوة.واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.محافظــة.الريــث.
مــظ.1433/7/1هـــ.حتــى.1437/4/29هـ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوجابر.بظ.بظ.زصاف.بظ.علي.النجادي6رئيس.المجلسمحمد.علي.محمد.السلمي1

عدوعلي.جابر.محمد.المسعودي7ظائإ.الرئيسمشلوي.بظ.مفرح.يحيى.النجادي.الريبي2

عدو.احتياذيعلي.بظ.جابر.بظ.مشعوف.النجادي.الريبي8المسآول.الماليأحمد.بظ.حسيظ.مفرح.الريبي3

عدو.احتياذيمحمد.بظ.علي.بظ.ضايم.المشيفي.الريبي9عدوسالم.بظ.علي.بظ.حاذإ.النجادي.الريبي3

عدو.احتياذيموسى.بظ.أحمد.بظ.منشي.النجادي10عدومحمد.بظ.جابر.بظ.مداوي.السلمي.الريبي5

حفاظ القرآن الكريم بجمعية محافظة الريث
بیانات الحافظمبیانات الحافظم

صهيــإ.أبــو.القاســم.عطيــة..الجنســية:.ســوداظي،.مــكان.الســكظ:.الريث،.عــام.الحفظ:.1
محمــود.إبراهيــم.عبــد.الفتــاح.إبراهيــم..الجنســية:.مخــري،.مــكان.الســكظ:.الريث،.عام.14372هـــ،.بجامع.مقزع..

الحفــظ:.1437هـ،.بجامــع.الراس...

إســحاق.محمد.عبمان.إدريس..الجنســية.ســوداظي،.مكان.الســكظ:.الريث،.عام.الحفظ:.3
--1437هـ،.بجامع.مقزع.
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الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مركز العالية
تأسســئ.في.1435/06/08هـ،.وســجلئ.لدى.وزارة.الشــآون.اإلســقمية.والدعوة.واإلرشــاد.برصم.(19/10).وتاريخ.

1435/06/8هـــ،.وســجلئ.فــي.وزارة.الموارد.البشــرية.والتنميــة.اقجتماعية.برصم.(3505).فــي.1441/10/29هـ.

أعضاء الجمعية العمومية بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمركز العالية
أعضاء الجمعیة العمومیة بالجمعیة الخیریة بمرکز العالیة

اسم العضوماسم العضوماسم العضوم
يوسش.محمد.ابراهيم.سبعي27فخال.ابراهيم.حسظ.ابوعيشة14علي.حسظ.مهدي.سبعي1

محسظ.عقيض.محسظ.عطية28احمد.محمد.جبران.جعبيظ15علي.محمد.احمد.سبعي2

ابراهيم.عيسى.ابراهيم.ابو.جرة29احمد.محمد.احمد.سبعي16يوسش.حمود.صاسم.مكتلي3

حسظ.علي.محسظ.زيد30حسظ.محمد.علي.مرواظي.المشرفي17يوسش.احمد.علي.ترابي4

ابراهيم.علي.محمد.سبعي31علي.عبده.ابراهيم.زغلول18عخام.عبدا�.عيسى.الحاذق5

يحي.حسظ.مهدي.سبعي32يحي.احمد.ابراهيم.فارس19محمد.حسظ.احمد.اقبح6

يحي.محمد.مهدي.سبعي33عبد.ا�.ابراهيم.احمد.هتان20حسيظ.يحي.ابراهيم.خديري7

علي.محسظ.مهدي.مهدي34عزيز.ابراهيم.علي.مهدي21عدظان.يحي.محسظ.زيد8

يحي.حمد.مجرشي.هتان35احمد.حسظ.حسنقرموشي22خليض.علي.احمد.ابوذالإ9

صراش.علي.محمد.صديمي36عيسى.هادي.احمد.مرواظي23عرار.محسظ.احمد.خواجي10

عبدالعزيز.محسظ.محمد.جبران37يحي.علي.محسظ.جبران24عبده.يحي.محمد.زغلول11

عيسى.إبراهيم.عيسى.أبو.جره38محسظ.محمد.مهدي.مهدي25ماجد.ابراهيم.حسظ.ابوعيشة12

حسظ.عيسى.بحيص.السبعي26يحي.احمد.يحي.مقنع13



مجالس اإلدارة التي تعاقبت على إدارتها:

يديرهــا.حاليــًا.مجلــس.صــادر.بالقــرار.رصم.27966.فــي.1441/7/17هـ.مظ.المشــرف.علــى.اإلدارة.العامة.للجمعيات.

الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيةالخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.فــي.مركــز.
العاليــة.مــظ.1441/7/17هـــ.لمــدة.أربع.ســنوات.

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوعيسى.بظ.هادي.بظ.أحمد.مرواظي6رئيس.المجلسعلي.بظ.محسظ.بظ.مهدي.سبعي1

عدوعلي.بظ.عبده.بظ.إبراهيم.زغلول7ظائإ.الرئيسعيسى.بظ.إبراهيم.بظ.عيسى.أبو.جره2

عدوحسظ.بظ.علي.بظ.محسظ.زيد8المسآول.الماليمحسظ.بظ.عقيض.بظ.حسظ.عطيه3

عدوعزيز.بظ.إبراهيم.بظ.علي.مهدي9عدوإبراهيم.بظ.عيسى.بظ.إبراهيم.أبو.جره3

عدوإبراهيم.بظ.علي.بظ.محمد.سبعي10عدويحيى.بظ.حسظ.بظ.مهدي.سبعي5

والمجلس.الثي.صبله.صادر.بالقرار.رصم.41/ق/م.في.1436/3/8هـ.مظ.وزير.الشآون.اإلسقمية.وافوصاف.والدعوة.

واإلرشــاد.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيةالخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريم.فــي.مركز.العالية.مــظ.1436/3/8هـ.
حتى.1441/7/16هـ

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوعلي.بظ.هادي.بظ.بواح.عروي6رئيس.المجلسعلي.بظ.محسظ.بظ.مهدي.سبعي1

عدوهتان.بظ.إبراهيم.بظ.عيسى.أبو.جره7ظائإ.الرئيسعيسى.بظ.إبراهيم.بظ.عيسى.أبو.جره2

عدويحيى.بظ.إسماعيض.بظ.علي.صاضي8المسآول.الماليمحسظ.بظ.عقيض.بظ.حسظ.عطيه3

عدوحمود.بظ.يحيى.بظ.علي.صاضي9عدوإبراهيم.بظ.عيسى.بظ.إبراهيم.أبو.جره3

عدويحيى.بظ.حسظ.بظ.مهدي.سبعي10عدومهدي.بظ.محمد.بظ.مهدي.سبعي5
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غقم.كبرياء.بظ.اكي.فدض..الجنسية:.بنجقديش،.العمض.الحالي:.عامض.ظظافة،.عام.الحفظ:.1
14412هـ،.ومدة.الحفظ:.أربع.سنوات،.ومعلمه:.علي.حسظ.سبعي،.بمسجد.معاذ.بظ.جبض.

أحمــد.الخديــق.بــظ.إبراهيــم.أحمــد..الجنســية:.ســوداظي،.عــام.الحفــظ:.1441هـــ،.

ــي.حســظ.ســبعي،.بمســجد.معــاذ.بــظ. ومــدة.الحفــظ:.ســئ.ســنوات.ومعلمــه:.عل
جبــض.

أحمــد.بــظ.يحيــى.بظ.أحمد.مهدي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1439هـ،.ومدة.3
زرعــة.بنــئ.علــي.بنــئ.محمــد.المــش..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1439هـــ،.4الحفــظ:.بمــان.ســنوات،.ومعلمــه:.يحيــى.بظ.حســظ.ســبعي،.بجامع.معــاذ.بظ.جبض.

ومــدة.الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمتهــا:.ليلــي.مجلــي،.بــدار.خديجــة.

خلوية.بنئ.شامي.بنئ.صاسم.هتان..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1439هـ،.ومدة.5
6الحفظ:.سنتان،.ومعلمتها:.خديجة.حامد،.مكان.الحفظ:.معهد.المعلمات.ببيش.

عبمــان.بــظ.ســاموو.بــظ.ســيد.محمــد..الجنســية:.صومالــي،.العمــض.الحالــي:.عامــض.

ــي. ــه:.عل ــقث.ســنوات،.ومعلم ــظ:.ب ــدة.الحف ــظ:.1438هـــ،.وم ــام.الحف ــزارع،.ع م
حســظ.ســبعي،.بمســجد.معــاذ.بــظ.جبــض.

سالم.بظ.علي.بظ.عمر.صدامي..الجنسية:.يمني،.العمض.الحالي:.عامض.مزارع،.عام.الحفظ:.7
شــادي.بــظ.محمــد.بــظ.ترابــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1438هـــ،.ومــدة.14388هـ،.ومدة.الحفظ:.سبع.سنوات،.ومعلمه:.علي.حسظ.سبعي،.بمسجد.معاذ.بظ.جبض.

الحفــظ:.بماظيــة.أشــهر،.ومعلمــه:.ســالم.صداســي،.بمســجد.الترابــي.

عيشة.بنئ.إبراهيم.بظ.علي.آل.عراد..الجنسية:.سعودية،.العمض.الحالي:.ممرضة.عقج.9
فاذمــة.بنــئ.علــي.بــظ.محمــد.مريــع..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1438ه،.10ذبيعي،.عام.الحفظ:.1438ه،.ومدة.الحفظ:.سنتان،.ومعلمتها:.وداد.الخالح،.بدار.الزهراء.

ومــدة.الحفــظ:.ســنتان،.ومعلمتهــا:.وداد.الخالــح،.بــدار.الزهــراء.

ســميرة.بنــئ.أحمــد.بــظ.إبراهيــم.عقمي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1438ه،.11
كاملــة.بنــئ.محمــد.بــظ.زيــظ.خطــار..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1438ه،.12ومــدة.الحفــظ:.ســنتان،.ومعلمتهــا:.وداد.الخالــح،.بــدار.الزهراء.

ومــدة.الحفــظ:.ســنتان،.ومعلمتهــا:.وداد.الخالــح،.بــدار.الزهــراء.

زرعــة.بنــئ.علــي.بــظ.حســظ.عقمــي..الجنســية:.ســعودية،.المآهــض:.ابتدائــي،.عــام.13
خدــراء.بنــئ.جبــران.بــظ.محمــد.عقمــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.14الحفــظ:.1438ه،.ومــدة.الحفــظ:.ســنتان،.ومعلمتهــا:.وداد.الخالــح،.بــدار.الزهــراء.

الزهــراء. بــدار. الخالــح،. الحفــظ:.ســنتان،.ومعلمتهــا:.وداد. 1438ه،.ومــدة.

ظالــه.بنــئ.أحمــد.بظ.حســظ.خطــار..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1438ه،.ومدة.15
وليــة.بنــئ.أحمــد.بــظ.حســظ.خطــار..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1438هـــ،.16الحفــظ:.ســنتان،.ومعلمتهــا:.وداد.الخالح،.بــدار.الزهراء.

ومــدة.الحفــظ:.ســنتان،.ومعلمتهــا:.وداد.الخالــح،.بــدار.الزهــراء.

فاذمــة.بنــئ.زيــظ.يحيــى.خطــار..الجنســية:.ســعودية،.المآهــض:.ابتدائي،.عــام.الحفظ:.17
ــظ:.143818ه،.ومــدة.الحفــظ:.ســنتان،.ومعلمتهــا:.وداد.الخالح،.بــدار.الزهراء. ــام.الحف ــي،.ع ــض:.ابتدائ ــة،.المآه ــية:.يمني ــده..الجنس ــي.عب ــئ.عل ــة.بن عائش

ــد. ــئ.خويل ــة.بن ــدار.خديج ــنوات،.ب ــع.س ــظ:.أرب ــدة.الحف 1437هـــ،.وم

فاذمــة.بنــئ.علــي.بــظ.عبــده.محمــد..الجنســية:.يمنيــة،.المآهــض:.محــو.أميــة،.عــام.19
20الحفــظ:.1437هـــ،.ومــدة.الحفــظ:.أربــع.ســنوات،.بــدار.خديجــة.بنــئ.خويلــد.

خديجــة.بنــئ.علــي.بــظ.عبــده.محمــد..الجنســية:.يمنيــة،.المآهــض:.محــو.أميــة،.عــام.

الحفــظ:.1437هـــ،.ومــدة.الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمتهــا:.عائشــة.عبــده،.بــدار.
خديجــة.بنــئ.خويلــد.

عائشة.بنئ.عيسى.بظ.علي.ذحاح..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1437هـ،.ومدة.21
22الحفظ:.خمس.سنوات،.ومعلمتها:.زغلولة،.مكان.الحفظ.معهد.المعلمات.ببيش.

عبدالرحمــظ.بــظ.يحيــى.بــظ.أحمــد.مقنــع..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.

1437هـــ،.ومــدة.الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمــه:.حســظ.زيــد،.بمجمــع.الشــيخ.
ــران. ــظ.جب محس

حمــزة.بظ.أحمد.بظ.حســظ.ســبعي..الجنســية:.ســعودي،.عام.الحفــظ:.1437هـ،.ومدة.23
عيســى.بــظ.علــي.بــظ.أحمــد.أبــو.ذالــإ..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.ومــدة.24الحفــظ:.بــقث.ســنوات،.ومعلمــه:.يحي.حســظ.ســبعي،.بجامع.أبو.بكــر.الخديق.

الحفــظ:.خمــس.ســنوات،.بمســجد.أبــو.عيشــة.و.معــاذ.بــظ.جبــض.
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محســظ.بــظ.محمد.مهدي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1429/1428هـ،.ومدة.25
26الحفــظ:.أربــع.ســنوات،.ومعلمــه:.علــي.بــظ.حســظ.ســبعي،.بجامع.معاذ.بــظ.جبض.

بهلــول.بــظ.محمــد.بــظ.عبــده.افخــرش..الجنســية:.ســعودي،.العمــض.الحالــي:.

إمــام.مســجد،.المآهــض:.ابتدائــي،.عــام.الحفــظ:.1418هـــ.ومــدة.الحفــظ:.ســنتان،.
ــران. ــع.محســظ.جب ــول،.بجام ــض.زغل ــه:.خلي ومعلم

علي.بظ.محسظ.بظ.مهدي.مهدي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1417هـ،.ومدة.27
28الحفظ:.سئ.سنوات،.ومعلمه:.خليض.محمد.زغلول،.بمسجد.الشيخ.محسظ.جبران.

عدظــان.بــظ.يحــي.بــظ.محســظ.زيــد..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1415هـــ،.

ــران،. ــظ.جب ــع.محس ــى،.بجام ــز.موس ــه:.عبدالعزي ــنتيظ،.ومعلم ــظ:.س ــدة.الحف وم
ــظ. ــظ:.ذالبي وحفَّ
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الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الطوال
ــم.(20/10)  ــوة.واإلرشــاد.برص ــدى.وزارة.الشــآون.اإلســقمية.والدع ــي.1438/05/18هـــ..وســجلئ.ل تأسســئ.ف
ــخ. ــم.(3214).وتاري ــة.برص ــة.اقجتماعي ــوارد.البشــرية.والتنمي ــدى.وزارة.الم ــم.ســجلئ.ل ــخ.1438/05/18هـــ.ب وتاري

1441/04/22هـــ

أعضاء الجمعية العمومية بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الطوال
أعضاء الجمعیة العمومیة

اسم العضوماسم العضوماسم العضوم
سامي.بظ.علي.جماح23أحمد.بظ.محمد.حكمي12حسيظ.بظ.يحيى.عواف1

علي.بظ.محمد.مشهور24عبدا�.بظ.محمد.عواف13خالد.بظ.يحيى.حمدي2

محمد.بظ.أحمد.علي.عواف25علي.بظ.يحيى.عواف13عبدالرحيم.بظ.يحيى.عواف3

عبدالعزيز.بظ.محمد.حمدي26علي.بظ.عبدا�.عواف15ذارق.بظ.عبده.مشهور3

يحيى.بظ.محمد.مشهور27عامر.بظ.محمد.عواف16أحمد.بظ.حسظ.مشهور5

إبراهيم.بظ.محمد.جابري28ذارق.بظ.حمد.مشهور17صالح.بظ.محمد.حمدي6

خالد.بظ.عبدا�.ظاشإ29جابر.بظ.موسى.عواف18موسى.بظ.عبدا�.حمدي7

ظاصر.بظ.محمد.مشهور30إبراهيم.بظ.عبدا�.عواف19محمد.بظ.علي.مرير8

مخعإ.بظ.محمد.عواف31عامر.بظ.سليمان.عريبي20صابر.بظ.يحيى.حمدي9

خالد.بظ.محمد.حمدي32متعإ.بظ.عبدا�.ظاشإ21محمد.بظ.محمد.مشهور10

حسيظ.بظ.محمد.عواف33حسام.بظ.محمد.حمدي22حمود.بظ.أحمد.صيسي11
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مجالس اإلدارة التي تعاقبت على إدارتها:
يديرهــا.حاليــًا.مجلــس.صــادر.بالخطــاب.رصــم.330901.فــي.1441/4/28هـــ.مــظ.وكيــض.وزارة.المــوارد.البشــرية.
والتنميــة.اقجتماعيــة.للتنميــة.اقجتماعيــة.باعتمــاد.أعدــاء.مجلــس.إدارة.الجمعيــة.الخيريــة.لتحفيــظ.القــرآن.الكريــم.

فــي.محافظــة.الطــوال.مــظ.1441/4/28هـــ.لمــدة.عــام.

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوصابر.بظ.يحيى.بظ.مساوى.حمدي5رئيس.المجلسحسيظ.بظ.يحيى.بظ.محمد.عواف.حمدي1

عدوذارق.بظ.عبده.بظ.إبراهيم.مشهور.حمدي6ظائإ.الرئيسخالد.بظ.يحيى.بظ.أحمد.عواف2

عدوصالح.بظ.محمد.بظ.مهدي.حمدي7المسآول.الماليعبدالرحيم.بظ.يحيى.بظ.أحمد.عواف.حمدي3

عدومحمد.بظ.علي.بظ.حسيظ.مزرزر.مرير8عدوموسى.بظ.عبدا�.بظ.علي.بظ.عواف.حمدي4

والمجلــس.الــثي.صبلــه.صــادر.بالقــرار.رصــم.66/ق/م.فــي.1439/5/5هـــ.مــظ.وزيــر.الشــآون.اإلســقمية.والدعــوة.

ــظ. ــوال.م ــة.الط ــي.محافظ ــم.ف ــرآن.الكري ــظ.الق ــة.لتحفي ــة.الخيري ــس.إدارة.الجمعي ــاء.مجل ــاد.أعد ــاد.باعتم واإلرش
1439/5/5هـــ.لمــدة.أربــع.ســنوات

صفتهاسم العضومصفتهاسم العضوم
عدوصابر.بظ.يحيى.بظ.مساوى.حمدي6رئيس.المجلسعبدالمحسظ.بظ.محمد.بظ.عبدا�.حمدي1

عدوعبدا�.بظ.محمد.بظ.حواس.مشهور.حمدي7ظائإ.الرئيسحسيظ.بظ.يحيى.بظ.محمد.عواف.حمدي2

عدوذارق.بظ.عبده.بظ.إبراهيم.مشهور.حمدي8المسآول.الماليعبدالرحيم.بظ.يحيى.بظ.أحمد.عواف.حمدي3

عدوصالح.بظ.محمد.بظ.مهدي.حمدي9عدوخالد.بظ.يحيى.بظ.أحمد.عواف3

عدومحمد.بظ.علي.بظ.حسيظ.مزرزر.مرير10عدوموسى.بظ.عبدا�.بظ.علي.بظ.عواف.حمدي5
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حفاظ القرآن الكريم بجمعية محافظة الطوال

بیانات الحافظم بیانات الحافظم

1
محمــد.بــظ.أحمــد.بــظ.ظاصــر.حكمــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1441هـــ،.
ــظ. ــان.ب ــع.عبم ــواف،.بجام ــدي،.وموســى.ع ــواف،.وحســظ.حم ــده.ع ــوه:.عب ومعلم

عفــان.بالمباركــة.
2

ــر.بــظ.يحيــى.مســاوى.حمــدي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1441هـــ،. صاب

ــظ. ــان.ب ــع.عبم ــواف،.بجام ــواف،.وموســى.ع ــم.ع ــواف،.وإبراهي ــده.ع ومعلمــوه:.عب
ــة. ــان.بالمبارك عف

ظورة.بنئ.محمد.بظ.علي.حمدي..الجنسية:.سعودية،.عام.الحفظ:.1441هـ،.ومعلمتها:.3
4صنعاء.بنئ.سعيد.خميسي،.بدار.الشيماء.بنئ.الحارث.بشعإ.الثيإ.

عامــر.بــظ.ســليمان.عريبــي..الجنســية:.ســعودي،.عــام.الحفــظ:.1440هـــ،.ومــدة.

الحفــظ:.5.ســنوات،.ومعلمــوه:.عبــدا�.حــواس،.وعبــدا�.عتيــظ،.وإبراهيــم.
العامــري،.بمســجد.الســوق.

حليمــة.بنــئ.شــوعي.بــظ.أحمــد.عــواف..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1440هـ.5
مريــم.بنــئ.علــي.بــظ.علــي.عريبــي..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.1440هـــ.،.6،.ومعلمتهــا:.آمنــة.حمــدي،.بــدار.الشــيماء.بنــئ.الحــارث.بشــعإ.الثيــإ.

ومعلمتهــا:.ميموظــة.خميســي،.بــدار.أم.الفدــض.بالموســم.

فاذمــة.بنــئ.محمــد.بــظ.عبــده.حــواس.مشــهور..الجنســية:.ســعودية،.عــام.الحفــظ:.7
عبد.العزيز.بظ.محمد.حمدي..الجنسية:.سعودي،.عام.الحفظ:.1439هـ،.ومدة.الحفظ:.14408هـــ.،.ومعلمتهــا:.ميموظــة.بنــئ.ســعيد.خميســي،.بــدار.أم.الفدض.بالموســم.

9سنوات،.ومعلموه:.موسى.عواف،.وصابر.مساوى،.بالجامع.الشربي.بالمباركة.
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جملس إدارة مجعية حتفيظ القرآن الكريم مبنطقة جازان على متيزه

ِ�رْيُ َمْنطَقِة َجاَزان
َ
يِكّ أ

َ
َصاِحُب ا�ّسُموِّ ا�َمل

اظ القرآن الكريم على ما حققوه من إجناز
ّ
وحف
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الحمد.�،.والخقة.والسقم.على.رسول.ا�،.وعلى.آله.وصحبه،.أّما.بعد:
فهاظحــظ.ظنتهــي.مــظ.هــثا.الســجّض.الحافــض،.الــثي.وّبــق.المســيرة.الخّيــرة.لتعليــم.كتــاب.ا�.فــي.منطقةجــازان،.التــي.

اظطلقــئ.صبــض.أكبــر.مــظ.ظخــش.صــرن،.وتبّيــظ.مــظ.خــقل.ذلــك.افمــور.ا�تيــة:
ô.ــز.بــظ ــك.المآســس.عبدالعزي ــارك،.مــظ.عهــد.المل ــد.المب ــادة.هــثا.البل ــة.صي يحظــى.تحفيــظ.القــرآن.الكريــم.بعناي

عبدالرحمــظ.ـ.ذّيــإ.ا�.بــراه.ـ.إلــى.هــثا.العهــد،.عهــد.خــادم.الحرميــظ.الشــريفيظ.الملــك.ســلمان.بــظ.عبدالعزيــز،.

ــم. ــظ.كّض.دع ــات.التحفي ــم..جمعي ــى.منه ــم.ـ.وتلق ــم.ا�.وأعاظه ــظ.ســلمان.ـ.وفقه ــد.ب ــر.محم ــده.افمي ــي.عه وول

مــاّدي.ومعنــوي.وتشــجيع،.ولخاحــإ.الســمو.الملكــي.افميــر.محمــد.بــظ.ظاصــر.بــظ.عبــد.العزيــز.أميــر.منطقــة.جــازان،.
الرئيــس.الفخــري.للجمعيــة.افيــادي.البيدــاء.فــي.مــآازرة.الجمعيــات.فــي.المنطقــة.ودعمهــا،.ورعايــة.مناشــطها.

ô.بلــس.عــدد.جمعيــات.التحفيــظ.فــي.المنطقــة.(21).جمعيــة.إلــى.عــام.1441هـــ،.كان.أصدمهــا.جمعيــة.المنطقــة
التــي.أسســئ.عــام.1385هـــ،.وآخرهــا.جمعيــة.محافظــة.الطــوال.التــي.أسســئ.عــام.1438هـــ،.وكّلهــا.جمعّيــات.
رســمية.مرّخخــة،.لهــا.جمعيــات.عموميــة.ومجالــس.إدارة،.وذّمــة.ماليــة.مســتقّلة،.وتخدــع.لنظــام.الجمعيــات.
والمآسســات.افهليــة.الخــادر.بقــرار.مجلــس.الــوزراء.ذي.الرصــم.61.المــآرخ.فــي.1437/2/18هـــ،.المخــادق.
ــر.الحوكمــة. عليــه.بالمرســوم.الملكــي.ذي.الرصــم.م/8.المــآرخ.في1441/6/15هـــ،.وتطبــق.الجمعيــات.معايي
والشــفافية،.وغيرهــا.مــظ.معاييــر.الجــودة،.ويخــدر.لهــا.تقريــر.محاســبي.ســنوي.مــظ.مكاتــإ.محاســبية.صاظوظيــة.

معتمــدة،.مواكبــة.لرؤيــة.المملكــة.2030.

ô.ــازوا.كّض ــان،.واجت ــد.واقتق ــإ،.بالتجوي ــر.صل ــظ.ظه ــًق.ع ــم.كام ــرآن.الكري ــظ.الق ــوا.حف ــظ.أتّم ــدد.الثي ــس.ع بل
اقختبــارات.منــث.تأســيس.الجمعيــة.إلــى.عــام.1441هـــ.(3323).حافــظ.وحافظــة،.وهــثا.الرصــم.عــدا.مــظ..حفــظ.
ظخــش.القــرآن،.أو.أكبــر،.أو.عشــرة.أجــزاء،.أو.أصــّض،.أو.صــرأ.القــرآن.تــقوة.مــظ.المخحــش،.حيــث.يبلــس.عددهــم.

عشــرات.ا�قف،.بــارك.ا�.فيهــم.جميعــا.
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ô.،بحســإ.بياظــات.الجمعيــات.فــإّن.الحّفــاظ.تنوعــئ.مراكزهــم.الوظيفيــة؛.فمنهــم:.القدــاة،.وأســاتثة.الجامعــات
وافذبــاء،.والممارســون.الخحيــون،.والمهندســون،.والدّبــاط،.وضّبــاط.الخــّش،.والمعّلمــون،.فــي.تخخخــات.
متعــددة،.ومجــاقت.متنوعــة،.وغيرهــم.مــظ.الموظفيــظ.فــي.القطــاع.العــام،.والقطــاع.الخــاص،.والقطــاع.البالــث،.
وكــثا.عــدد.مــظ.ذــقب.المرحلــة.الجامعيــة،.ومــادون.المرحلــة.الجامعيــة،.وبعــخ.الثيــظ.قيقــرؤون.وقيكتبــون.

ô.يقوم.عدد.كبير.مظ.الحّفاظ.بإمامة.الّناس،.واإلصراء.في.الحلقات

ô.شارك.عدد.مظ.هآقء.الحّفاظ.في.المسابقات.الدولية.والمحّلية،.وظافسوا.على.مراكز..متقّدمة

ô.ــى.منطقــة.جــازان.للعمــض،.فحفظــوا.القــرآن ــات.الوافــدة.إل ــات.عــدد.مــظ.الجالي اســتفاد.مــظ.خدمــات.الجمعي
ــم. ــة.حــول.العال ــى.(22).دول ــظ.عل ــس.عددهــم.(1237)،..موّزعي ــد.بل ــم.كامــق،.وص الكري

ô.ــم ــي.تحكي ــة.ف ــظ.للمملك ــة،.ممبلي ــبات.الدولي ــظ.المناس ــدد.م ــي.ع ــس.اإلدارة.ف ــخ.أعدــاء.مجل ــارك.بع ش
ــة. ــابقات.الدولي المس

ô.شــاركئ.الجمعيــات.فــي.إذــقق.عــدد.مــظ.الســجناء.فــي.الحــّق.العــام.ممــظ.أتّمــوا.حفــظ.القــرآن.كامــق.علــى
يــدي.معلميهــا.فــي.الحلقــات.التــي.تقيمهــا.الجمعيــات.فــي.اقصقحيــات.

ô.جميع.أعداء.مجالس.إدارات.الجمعيات.متطوعون.في.هثا.العمض،.ويقومون.به.احتساباً.لوجه.ا�.تعالى

ô.،قتــزال.الجمعيــات.صائمــة.بدورهــا.التعليمــي،.حتــى.فــي.فتــرة.جائحــة.كوروظــا،.مســتفيدة.مــظ.التقنيةالحديبــة
ــظ،. ــه،.متطوعي ــرآن.وحملت ــة.مــظ.المتميزيــظ،.المتنافســيظ.فــي.خدمــة.الق ــإدارة.بّل ــة.ب والوســائض.اقلكتروظي

احتســابا.لوجــه.ا�.تعالــى.
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