بسم هللا الرحمن الرحيم
يحافظح انقاهرج
يذيريح انترتيح وانتؼهيى
إدارج انثضاتيٍ ودار انضالو انتؼهيًيح
توجيه انترتيح اإلصالييح و انهغح انؼرتيح
أصًاء انطالب انفائزيٍ في يضاتقح انقرآٌ انكريى ػهي يضتوى اإلدارج يضاتقح انًحافظح نؼاو 2018/2017
كى انحفظ
انترتية
انًذرصح
االصــــى
و
انقرآٌ كايال
األول
1
انًعًارَت  5ضُىاث
إضالو دمحم صانخ
انقرآٌ كايال
انثاَي
2
انذرَت اإلعذادَت بُاث
ضًُت عبذ انىَُص زغهىل
انقرآٌ كايال
انثانج
3
انخهفاء انراشذٍَ انخاصت
شهذ يطعذ دمحم
انقرآٌ كايال
انراتغ
4
انًعًارَت انصُاعُت  3ضُىاث
أدًذ ثابج دمحم عبذ هللا
انقرآٌ كايال
انخايش
5
انخهُم إبراهُى انخاصت
حطُُى خهُفت يذروش
انقرآٌ كايال
انضادس
6
انًعًارَت انصُاعُت  5ضُىاث
حقٍ انذٍَ عادٌ أدًذ فؤاد
انقرآٌ كايال
انضاتغ
7
انًعًارَت انصُاعُت  3ضُىاث
أدًذ دمحم أدًذ
انقرآٌ كايال
انثايٍ
8
جًال عبذ انُاصر د بُاث
آالء دمحم دطٍ
انقرآٌ كايال
انتاصغ
9
جًال عبذ انُاصر د بُاث
دَُا إياو عبذ انراضٍ
انقرآٌ كايال
انؼاشر
01
أيجاد انذونُت
هاَذ صانخ يذًىد
1
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5
6

آالء دمحم كًال انذٍَ رَذاٌ
أدًذ صابر أبى بكر دمحم
دبُبت عالء يخخار
إضراء أًٍَ أدًذ
َىضف أًٍَ أدًذ
آَت أدًذ صانخ

َىر انخاصت نغاث
انخهفاء انراشذٍَ انخاصت
أيجاد انخاصت نغاث
انهالل انرضًُت نغاث
انهالل انرضًُت نغاث
جًال عبذ انُاصر د بُاث
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كى انحفظ
انترتية
انًذرصح
االصــــى
و
خًضح أجزاء ( ع )
األول
1
انهالل انرضًُت نغاث
أدًذ أشرف عبذ انفخاح
خًضح أجزاء ( ع )
انثاَي
2
خانذ بٍ انىنُذ انرضًُت نغاث
أيُرة دًىدة دًذاٌ
خًضح أجزاء ( ع )
انثانج
3
انهالل انرضًُت نغاث
دمحم اشرف عبذ انفخاح
خًضح أجزاء ( ع )
انراتغ
4
هبت انردًٍ انخاصت
إَجٍ عفج عبذ انهادٌ
خًضح أجزاء ( ع )
انخايش
5
زهىر انُاضًٍُ انخاصت
إَاد ونُذ عذَاٌ
خًضح أجزاء ( ع )
انضادس
6
انطالو اإلعذادَت بُاث
دبُبت يذًىد دمحم
خًضح أجزاء ( ع )
انضاتغ
7
زهىر انُاضًٍُ انخاصت
فرَذة دمحم عبذ انردًٍ
خًضح أجزاء ( ع )
انثايٍ
8
رايخاٌ انخاصت
عبذ انردًٍ ضاير أضعذ
خًضح أجزاء ( ع )
انتاصغ
9
انعهى واإلًَاٌ انخاصت
يرَى صانخ انصبادٍ
خًضح أجزاء ( ع )
انؼاشر
11
عًرو بٍ انعاص ع بٍُُ
دمحم عرفت دمحم أبى انعسو
0
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دطٍ أدًذ إبراهُى
آَت دًىدة دًذاٌ ضُذ
أًٍَ أشرف دمحم عهً
شروق أدًذ عبذ انرشُذ
رزاٌ عادل أدًذ
كرًَت ونُذ جابر
يرَى إضًاعُم َىضف
يرَى ضاير أضعذ
إبراهُى أدًذ دايذ
هاجر إضًاعُم َىضف

عثًاٌ بٍ عفاٌ االبخذئُت ف1
خانذ بٍ انىنُذ انرضًُت
يصطفً كايم االبخذئُت
األيجاد انخاصت االبخذئُت
دمحم َجُـــب االبخذئُت
عثًاٌ بٍ عفاٌ االبخذئُت ف1
َُ 55اَر دكىيٍ االبخذئُت
رايخاٌ انخاصت االبخذئُت
انبشائر انخاصت انغاث
َُ 55اَر دكىيٍ االبخذئُت
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وانًرشحيٍ نتًثيم اإلدارج في يضاتقح انقرآٌ انكريى ػهي يضتوى انًحافظح
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االســــم

المدرسة

المستوى

إضالو دمحم صانخ
ضًُت عبذ انىَُص زغهىل
آالء دمحم كًال انذٍَ رَذاٌ
أدًذ صابر أبى بكر دمحم
أدًذ أشرف عبذ انفخاح
أيُرة دًىدة دًذاٌ
دطٍ أدًذ إبراهُى
آَت دًىدة دًذاٌ ضُذ

انًعًارَت  5ضُىاث
انذرَت ع بخاٌ
َىر انخاصت نغاث
انخهفاء انراشذٍَ
انهالل انرضًُت نغاث
خانذ بٍ انىنُذ
عثًاٌ بٍ عفاٌ ف1
خانذ بٍ انىنُذ انرضًُت

يطخىي خاص
يطخىي خاص
انًردت انثاَىَت
انًردت انثاَىَت
انًردهت اإلعذادَت
انًردهت اإلعذادَت
انًردم االبخذائُت
انًردم االبخذائُت

وكيل اإلدارة

موجه أول التربية اإلسالمية

وكيل اإلدارة

المدير العام

