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 سماء الفائزين باملسابقةا

 األجزاء االسم الرقم

 30 الشابوريعبد هللا طه جابر  1

 30 محمد رضوان السيد عبدهللا 2

 30 مراد اسماعيل ابو سمحة 3

 30 امنة محمود الحميدي 4

 30 عبد املجيد ابو الخير الجنهي 5

 30 نور مصطفى قويدر 6

 30 (قراءات)سامية عاهد حرب  7

 20 أحمد حازم أحمد فريحات 8

 20 رغد صالح ابراهيم فريحات 9

 20 عبد الرحمن يوسف بني سلمان 10



 20 حمزة خالد فايز الجريشة 11

 20 عبدهللا عبد الحليم شعير 12

 20 فرح رائد رسمي ابراهيم 13

 20 زيد محمود عامرية 14

 20 صهيب هاني عبود 15

 20 الدحبور نور سفيان محمد  16

 20 سندس ماجد الخيري  17

 20 يحيى زكريا الحزينة 18

 20 قاسمنور فوزي قاسم  19

 20 عبير نعيم حافظ أبو طالب 20

 10 عبد هللا رضوان السيد عبدهللا 21

 10 الزغول أصيل عبدهللا  22

 10 اللوامنةشهد هاشم جبر  23

 10 محمد حازم الخطيب 24



 10 ابراهيم صالح ابراهيم فريحات 25

 10 امل محمد احمد ابو عمرة 26

 10 الصماوي تاج الدين أيمن  27

 10 مجد حسين صالح عوض هللا 28

 10 حبيبة صدر بيك ناصر الدين  29

 10 سعيد محمد بسام 30

 10 ساجدة موس ى حبوش 31

 10 رغد عبد الحميد الدهابشة 32

 10 صقر سعيفان بني طه 33

 10 هيفاء احمد سالم البدور  34

 10 رقية انور شفيق الطاهر 35

 10 مؤمن مؤيد فريحات 36

 5 الزبير حاتم محمود عنانزة 37

 5 براء احمد نجار 38

 5 نعيمة عصام بدر 39

 5 عبد الرحمن عبد الحليم شقير 40



 5 ايهم عماد ذيب 41

 5 سجى زهير فوزي حسن 42

 5 مجدالوبةسهلة محمد شومان  43

 5 عبد هللا عبد الكريم الزعبي 44

 5 عبد الواعد خالد الفارس 45

 5 رغد احمد علي النجار 46

 5 تسنيم احمد نجار 47

 5 منيرة راجي ابو حبة 48

 5 رغدة محمد سالم 49

 5 هديل خضر الشريف 50

 5 حنان سهيل درار سهيل 51

 30 اماني امير محمد الشيخ 52

 30 أحمد جمال أبو أحمد 53

 30 الشريقفيخالد داوود  54



 30 نور محمد صالح هنية 55

 30 معتصم كمال الحمايدة 56

 30 ضياء الحق عارف حسين 57

 30 انس محمد الخطيب 58

 30 خضر رشاد املصري  59

 30 (قراءات)فاطمة محمد الصيداوي  60

 10 مصطفى عبد الفتاح ابراهيم كحيل 61

 10 عبد هللا خليل موس ى عبد الواحد 62
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