
 اسامی برگزیدگان آزمون کتب مکتبخانه های شهرستان بندرعباس

 ال سوم ـس

 سکونتمحل  نام و نام خانوادگی ردیف  محل سکونت نام و نام خانوادگی ردیف  محل سکونت نام و نام خانوادگی ردیف

 طالبند پروین حیدری 33  کشار باال فاطمه اندرخور 17  خونسرخ مریم عبداللهی 1

 داماهی سارا دربه 34  کشار باال فائزه بازهره 18  خونسرخ عبداللهی اسماء 2

 آبشورک محمد صدیقی 35  کشار باال پرنیا همتی 19  خونسرخ محمد محمدی 3

 بستانو عثمان محمدی 36  کشار باال امیر علی نصرتی 20  توفیقی سید فاطمه هاشمی 4

 بستانو یاسین توکلی 37  کشار باال محمد امین درداب 21  جامع سورو هشام احسانی 5

 بستانو مریم غریبی 38  انگوران امین آساره 22  مال محمود نرگس ناصری 6

 بستانو عمر خیام زاده 39  حاج یوسف نیایش حیدری 23  مال محمود هانیه جمالی 7

 بستانو ایمان عبداللهی 40  تل سیاه فاطمه پذیرفته 24  مال محمود هانیه کریمی 8

 بستانو فاروق درخواهی 41  پاقالتان پایین فاطمه پشتاره 25  مال محمود سیدی محمدی 9

 بستانو ثنا جاللی 42  پاقالتان پایین یسنا ارزانی 26  مال محمود مریم بارکزهی 10

 بستانو زینب درخواهی 43  پاقالتان پایین الله بهجت 27  مال محمود ستاره احمدی 11

 بستانو هدی جاللی 44  پاقالتان پایین کیانا باژیان 28  مال محمود نژادحسناء احمدی  12

 پاتل ایسین فاطمه زهرا  45  پاقالتان پایین رمیصا پرکوک 29  مال محمود بهاره حیدری 13

 پاتل ایسین مریم حسن حسینی 46  پاقالتان پایین فاطمه روان تاب 30  کشار باال حسن خورسنجابی 14

 چاهو صهیب دردمند 47  پاقالتان پایین آسنا کامیاب 31  کشار باال دیهولمحمد  15

 چاهو هیفا کمالی 48  طالبند سارا سعیدی فرد 32  کشار باال محمد امین شفیعی فرد 16

 معاونت امور قرآنی مجتمع دینی اهل سنت وجماعت بندرعباس



 اسامی برگزیدگان آزمون کتب مکتبخانه های شهرستان بندرعباس

 ال سوم ـس

  محل سکونت نام و نام خانوادگی ردیف  محل سکونت نام و نام خانوادگی ردیف

  گچین باال نیما گچینی 65  دمیلو فاطمه باالل 49

  گچین باال مهنا برناس 66  دمیلو مریم شفیعی نیا 50

  گچین باال فاطمه رهنمایی 67  کشار سرگپ مریم فرمادزاده 51

  گچین باال مائده درستکار 68  خوری نگین محمودی 52

  گچین باال علیرضا داردست 69  خوری محمودیحسنا  53

  گچین باال مصطفی رامشی 70  خوری مهنا جمال زاده 54

  گچین باال عماد برگ پوش 71  تیاب خونسرخ آسانا بستانی 55

      پاتل ایسین فرنوش حاجی زاده 56

      پاتل ایسین فاطمه بالشتین 57

      شافعی مریم ابتهاج 58

      خوردهیران دریایی نژادصبیحه  59

      خوردهیران شاهرخ میری 60

      خوردهیران آزین خلیلی 61

      پاتل بنوبند انیسه بیدخام 62

      پاتل بنوبند شیدا سمال 63

      گچین باال حمدان درستکار 64

 معاونت امور قرآنی مجتمع دینی اهل سنت وجماعت بندرعباس


