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 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 دزفول عیدی گو  فریده 1

 ریال000/1000 بوئین  میاندشت محمد  حسین هاجر   احمدی 2

 ریال000/1000 تهران کاظم علی  فراهانی 3

 ریال000/1000 قزوین نقی حبیب اله  باقری 4

 ریال000/1000 مشهد مقدس حسن مریم  اکبر  اوقلی 5

 ریال000/1000 مشهد مقدس حسین معصومه پا ژنگ 6

 ریال000/1000 یزد علی  اکبر ابوالحسن  عسگری 7

 ریال000/1000 تبریز هاشم حاجیه   تقی زاده 8

 ریال000/1000 اهواز قباد فا طمه   ابراهیمی 9

 ریال000/1000 تهران عیسی ویدا  تقوی 10

 ریال000/1000 دهلران یار محمد پروانه  رضائی 11

 ریال000/1000 اصفهان زینال شهناز  منصوری 12

 ریال000/1000 داراب غضنفر سمیرا  وزیری 13

 ریال000/1000 تهران سید محمد سید  مهدی  هاشمی 14

 ریال000/1000 اصفهان جواد مهدی  دربانی 15

     

اسامی برندگان مسابقه پیامکی هفتگی درسهایی  

 ( شهریور و سوم  هفته اول و دوم  )  از قرآن 

 4/6/1400 قهتاریخ مساب (  1400سال
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 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 مالیر مراد محمود      رستمی 1

 ریال000/1000 کرج قاسم امیر  علی اسماعیلی 2

 ریال000/1000 اسالمشهر شکر علی جلیل   عابد نژاد 3

 ریال000/1000 مشهد مقدس سهراب زهرا  پاسبان 4

 ریال000/1000 قم عطا اله حسن  بیرامی 5

 ریال000/1000 اهواز خضری کاظم  راضی 6

 ریال000/1000 اردکان محمد مریم  جماعتی 7

 ریال000/1000 همدان امراله طاهره  خادمی 8

 ریال000/1000 اراک آیت محمد مهدی  رنجبر 9

 ریال000/1000 نوشهر فرضعلی حسین  نصراللهی 10

 ریال000/1000 مشهدمقدس عباس محمد  مروج 11

 ریال000/1000 ایالم منصور کلثوم سادات عبداللهی 12

 ریال000/1000 تهران حسین مریم  نیک  عمل 13

 ریال000/1000 مشهدمقدس محمد حسن رضا علیزاده 14

 ریال000/1000 ایذه عبدالمجید جمیله  بدوی 15

 11/6/1400:    قهتاریخ مساب

 



 

 

 

 
 
 
 
 

  وسسه رتویج فرهنگ قرآنیم 
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 مبلغ و اریزی استان/شهرستان نام پدر نام و نام خانوادگی

 ریال000/1000 مشهد مقدس محمد حسین محمد    میرزا پور 1

 ریال000/1000 شیراز روح اله حکیمه  قنبری 2

 ریال000/1000 کاشان سید اصغر سید جالل  عمارتی 3

 ریال000/1000 بوشهر حیدر محمد تقی ایمان خواه 4

 ریال000/1000 مهر فارس غالم معصومه قائدی 5

 ریال000/1000 تبریز عباسعلی حسین  علیلو 6

 ریال000/1000 و بید گل آران قاسم مریم    رحمتی 7

 ریال000/1000 تهران حسین علی     رحیمی 8

 ریال000/1000 کرمان یوسف زهرا قنبر زمانی 9

 ریال000/1000 رشت محمد ابراهیم  ریاحی نیا 10

 ریال000/1000 تهران محمد رضا محسن  رستمی 11

 ریال000/1000 تهران حسن عبداله  اسماعیلی 12

 ریال000/1000 قم علی اکرم  زمانیان 13

 ریال000/1000 دامغان نعمت اله محمد رضا  فرمانی 14

 ریال000/1000 بندر امام)ره( جلیل ساحره  جباری 15

 18/6/1400قهتاریخ مساب


