
 اسامی برگزیدگان آزمون کتب مکتبخانه های شهرستان بندرعباس

  ششمال ـس

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

 خوردهیران دالرام دریایی نژاد 33  امهات المؤمنین فاطمه نجفی 17  چهچکور شهربانو پرویز پناه  1

 خوردهیران ثریا عالی زاده  34  حاج یوسف فاطمه یحیایی 18  توفیقی سبحان تبریزی زاده 2

 خوردهیران سارینا میری 35  امیر آباد محمد رضا محمد پور 19  توفیقی حنانه بم 3

 خوردهیران محبوبه خلیلی 36  داماهی مهتاب حسین زاده 20  توفیقی هاجر نیکو 4

 پاتل بنوبند نادیا رئیسی 37  داماهی درسا رشیدی 21  توفیقی حنانه محمدی 5

 پاتل بنوبند رعنا حسن احمدی 38  داماهی نیما درا 22  توفیقی سماء منوچهری 6

 پاتل بنوبند کیانا رئیسی 39  داماهی آرشام یوسفی 23  توفیقی میکائیل دریایی 7

 پاتل بنوبند فاطمه سمالی 40  داماهی مصیب کمالی 24  توفیقی مبین عبداهلل پور 8

 پاتل بنوبند فاطمه پوستنده خیال 41  مسجد نور نیلوفر سادات 25  قالت پایین پویان پیشباز 9

 پاتل بنوبند رقیه میری شهرویی 42  400نور القلوب  صالح الدین بیگدلی 26  پشکوه مارو امیرعلی سپاسگذار 10

 پاتل بنوبند متینا بیدخام  43  بستانو محمدیمهسا  27  مال محمود فاطمه پسادیده 11

 گچین باال فاطمه گچین زاده  44  بستانو علی سنگتراش زاده 28  مال محمود سمیه غالمی 12

 گچین باال سید محمد گچین زاده 45  بستانو امیر محمد 29  مال محمود یسری آبساالن 13

 گچین باال غزل برادری 46  ایسینپاتل  سبحان پرموز 30  مال محمود عایشه احمدی 14

 کشار سرگپ سید موسی  47  گله داری مهسا محمودی 31  کشار باال علی عالی پور 15

 کشار سرگپ افشین محسن پور 48  گله داری اسماء گرگیج 32  کشار باال مانی سپاسگذار 16

 معاونت امور قرآنی مجتمع دینی اهل سنت وجماعت بندرعباس



 برگزیدگان آزمون کتب مکتبخانه های شهرستان بندرعباساسامی 

  ششمال ـس

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

     التیدان سحر دالور 65  چاهو زلفا تروتن 49

     التیدان فاطمه درآینده 66  چاهو مائده نواز 50

     التیدان فاطمه افرائی 67  چاهو سهیل کمالی 51

     التیدان زهرا پاچه گر 68  چاهو صهیب خوران 52

         چاهو یونس بهی 53

         چاهو سالمه جمالی 54

         چاهو صفا کمالی 55

         چاهو سمیرا کمالی 56

         چاهو حیان جمالی 57

         چاهو یلدا رئیسی 58

         چاهو حسناء کمالی 59

         چاهو شیما بهنامه  60

         چاهو عماد بیا 61

         چاهو سجاد کمالی 62

         چاهو محمد حاجی زاده 63

         چاهو سالمه جمالی 64

 معاونت امور قرآنی مجتمع دینی اهل سنت وجماعت بندرعباس


