
 ادلدارس اؾؼرآـقة

 ( ؿدردة33) عشر اؾرابعةاؾدػعة  

 الصفة اسم احملفظني  بالفرتة املسائية الصفة اسم احملفظ بالفرتة الصباحية املسجد وموقعه املديرية م

1.  

 دوفاج

ؿدردة أمحد 

 اؾطوقل

 عضو ؿؼرأة حمؿد أمحد عؾى حمؿود عضو ؿؼرأة رافر عبد اؾستار رؿضان

 إؿام عبد اهلل حمؿد حمؿود عبد اهلل عضو ؿؼرأة حمؿد أمحد عؿارره  ؿسجد آل صاحل  .2

 إؿام حمؿد عؾى أمحد عبد اؾرازق إؿام عؾقوةحسام اؾدقن حمؿد  ؿسجد اؾتؼوى  .3

4.  

اؾودطاـي 

 ذـدوقل اؾبؾد

 إؿام عبد اؾعال حمؿد بدوى عضو ؿؼرأة أمحد حمؿد أمحد عؾى

       

5.  

 اؾبحرية

 اؾؼبؾي اؾؽبري

احلؿقد حمؿد مجال عبد 

 اؾـؼراذي

 إؿام

ؿصطػى عبد اؾؽرقم حمؿد 

 اؾـؼراذي

دورة حمػظ  ئؼار

 باألزفر

 2318إؿام  عبد اؾرؤوف خطاب عبد اجلواد 2318إؿام  حمؿد حسني عبد اؾػتاح ؼرقة اؾشعشاعي  .6

7.  

جمؿع اؾػرؼان 

 باؾشعراوي

 2318إؿام  مجعة عبد احلؿقد ؿسعود 2318إؿام  عرابيعؾى  عرابيأمحد 
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 احملؿدياؾـور  دؿقاط  .8

حمؿد عبد احلي حمؿود 

 عبده عثؿان

 2317إؿام  حمؿد عبد اؾرحقم حمؿد حجاز 2316إؿام 

       

 إؿام يعؾي ؿرد اؾـيبعبد  إؿام عوقس اؾـيبعؾى عبد  بن ؿسعودا اجلقزة  .9

       

 2318إؿام  حمؿد خاؾد حمؿد اؾدوقين 2318إؿام  حمؿد ـصر عبد اهلل اؾدقب ؿؽة ادلؽرؿة مشال دقـاء .13

11. 

 مشال دقـاء

 اؾزفراء اؾشرقػة

حمؿد عبد ادلـعم اؾسعقد عبد 

 ادلـعم

 2318إؿام  حمؿود عؾى ؿـصور إبرافقم 2318إؿام 

 ادلرور .12

حمؿد أبو  فاـيعبد اهلل 

 احلسن

 2318إؿام  محد ؽاؿل حمؿد عطوةأ 2318إؿام 

       

13. 

 ادلـقا

اؾؽبري جبالل 

 اؾشرؼقة

 عضو ؿؼرأة عوض ػتحيعبد ادلـعم  عضو ؿؼرأة حمؿد ؿصطػى عبد اؾػضقل

 2318إؿام  ؿصطػى حمؿد  جنقب حمؿود اؾضواحي .14

عؾى عبد اؾرمحن عؾى عبد 

 اؾرمحن

 2317إؿام 

 2317إؿام  أمحد مسري ؽؿال أمحد
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 ادلصؾحةؿسجد  .15

أمحد جاب اهلل حمؿد جاب 

 اهلل

 عضو ؿؼرأة حمؿد عؿرانعبد اؾرمحن أمحد  عضو ؿؼرأة

16. 

اؾتؼوى ؼرقة 

 بطران

 2317إؿام  رؿضان محاد ػرج عضو ؿؼرأة ؿاضي أبو اؾعزاقم ذحاتة

17. 

بؽر اؾصدقق  بوأ

 ؿغاغة

 عضو ؿؼرأة حمؿد عابد ؿػتاح عبد اؾعزقز

 عبد اؾوفاب صالح اؾشقخ عبد

 ؾوفابا

 ذقخ ؿؼرأة

       

18. 

 اإلدؽـدرقة

 2318إؿام  ؿعاذ أمحد حمؿد حسن عضو ؿؼرأة اؾسعقد خريي اؾسعقد اؾؼقادي

 2316إؿام  ػرحات عؿر عبد احلؿقد 2317إؿام عؿرو عبد ادلوجود عبد اؾستار ادلواداة .19

 2317إؿام  حمؿد زؽرقا أبو اؾػتح عؾى 2318إؿام  مسري فاذم حمؿد بدوى ؼباء .23

21. 

 ياؾؼوقر

 اهلاـوػقل

 2316إؿام  حمؿد خؾقػةحمؿد عابد  2318إؿام  حمؿد إبرافقم رجب بدر

22. 

اؾؼدس حمرم 

 بك

حمؿد عبد ادلـعم عبد اؾداقم 

 اجلؿال

 إؿام أمحد عبد اؾوؽقل عبد اؾوفاب إؿام

23. 

عباد اؾرمحن 

 خورذقد

حمؿد ؿافر مجعة إبرافقم 

 عقسى

 2317إؿام  أمحد حمؿد حسن إبرافقم 2317إؿام 
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24. 

اؾرمحن حمرم 

 بك

 2318إؿام  أمحد صبحى عطقة األذؼر

عبد ادلـعم حمؿود عبد  حمؿود

 اؾعال

 2317إؿام 

 اؾػتح اؾرؿل .25

عبد احلؿقد  أمحد عبد اؾـيب

 اؾسقد

 2314إؿام  حمؿود اؾسقد عبد اؾصؿد 2317إؿام 

26. 

اؾعاذر ؿن 

 رؿضان اؾعاؿرقة

 2318إؿام  حمؿد حمؿد دحروج يفاـ 2317إؿام  إبرافقم اؾسقد حمؿد أمحد

27. 

 اؾبارئاخلاؾق 

 ادلـتزه

 2317إؿام  أمحد عبد اؾرمحن حمؿد حسني 2318إؿام  إبرافقم إبرافقم محقدةرافر 

28. 

ادلوحدقن 

 دقدي بشر

 2318إؿام  حمؿد أمحد ؾطػي ذفاب 2318إؿام  حمؿود ػرحات أؿني خؾقػة

       

 اؾشرؼقة .29

اؾرمحة ؽػر 

 اؾسواؼي

 عبد اؾرمحنإبرافقم اؾسقد 

 اؾسقد

 إؿام عؾي عبد اهلاديؿـصور حمؿد  إؿام

 اؾشرؼقة .33

اؾغـدور بين 

 عاؿر

 عضو ؿؼرأة د اؾسقد حسنياؾسق عبد اهلل عضو ؿؼرأة حمؿد اؾسقد حمؿد تفاؿي

 


