
 مدارس  دوره اول – فرم منتخبین  هفتمین  دوره از مسابقات قرآنی ترنم نور

 حفظرشته 

 نهم هشتم هفتم

 مدرسه رتبه خانوادگی ونام نام مدرسه رتبه خانوادگی ونام نام مدرسه رتبه نام ونام خانوادگی

 2شماره  اول فاطمه سادات موسویان 1شماره  اول هانیه صادق زاده سرخس اول محمدحسینیفاطمه 

 سبزوار دوم نرگس میرحسینی 2شماره دوم فاطمه میرشکار 1شماره  دوم بهار داوودی

 سرخس سوم زهرا اسکندری کاشمر سوم فرزانه سعیدی 3شماره  سوم مبینا کامران

 

 

 



 مدارس  دوره اول  – فرم منتخبین  هفتمین  دوره از مسابقات قرآنی ترنم نور

 قرائترشته 

 نهم هشتم هفتم

 مدرسه رتبه خانوادگی ونام نام مدرسه رتبه خانوادگی ونام نام مدرسه رتبه نام ونام خانوادگی

 2شماره اول  ملیکا فخری 2شماره اول  سپیده ابراهیم پور 3شماره اول  رقیه حسین زاده

 3شماره دوم مریم هجرتی 3شماره دوم ملیکه اسفندیاری 2شماره دوم رومینا میرزائی

 1شماره سوم محیا عابدی نیشابور سوم فاطمه حصار نوئی 1شماره سوم ابراهیم زادهفاطمه 

 

 

 



 مدارس  دوره اول  – فرم منتخبین  هفتمین  دوره از مسابقات قرآنی ترنم نور

 ترتیلرشته 

 نهم هشتم هفتم

 مدرسه رتبه خانوادگی ونام نام مدرسه رتبه خانوادگی ونام نام مدرسه رتبه نام ونام خانوادگی

 سرخس اول  زهرا سیستانی 2شماره اول  زهرا دانشور 3شماره اول  زهرا جهاندیده

 3شماره دوم زهرا خیرآبادی 1شماره دوم سنا حسن آبادی 2شماره دوم رضوانه هاشمی

 2شماره سوم حانیه دین پرست سرخس سوم فاطمه اردنی 1شماره سوم زینب معصومیان

 

 

 



 مدارس  دوره اول  – دوره از مسابقات قرآنی ترنم نورفرم منتخبین  هفتمین  

 مفاهیمرشته 

 نهم هشتم هفتم

 مدرسه رتبه خانوادگی ونام نام مدرسه رتبه خانوادگی ونام نام مدرسه رتبه نام ونام خانوادگی

 نیشابور اول  حدیث نصرآبادی سبزوار اول  نازنین زهرا پسندیده 2شماره اول  عسل خواجه شهری

 کاشمر دوم پرنیان حسینی نیشابور دوم کیمیا سادات حسینی سرخس دوم فاطمه سلطانی

 سرخس سوم فاطمه موسوی نیک 2شماره سوم سارا رهنمافر کاشمر سوم نرگس علیزاده

 

 

 



 دوم دوره  مدارس – نور ترنم قرآنی مسابقات از دوره  هفتمین  منتخبین فرم

 رشته حفظ

 یازدهم دهم

 نام مدرسه رتبه نام ونام خانوادگی نام مدرسه رتبه خانوادگینام ونام 

 نیشابور اول  پونه امان آبادی 2شماره اول  یگانه سادات رضوی

 1شماره دوم زهرا کرمانی 1شماره دوم محدثه طیرانی 

 سبزوار سوم آزاده برغمدی نیشابور سوم مینا ممهوری

 

 

 



 دوم دوره  مدارس – نور ترنم قرآنی مسابقات از دوره  هفتمین  منتخبین فرم

 رشته قرائت

 یازدهم دهم

 نام مدرسه رتبه نام ونام خانوادگی نام مدرسه رتبه نام ونام خانوادگی

 کاشمر اول  حدیث واله سرخس اول  ساجده بهلول

 نیشابور دوم زینب برزنونی نیشابور دوم کوثر قندهاری

 سرخس سوم فریده حسینی  1شماره سوم شقایق بهروزی

 

 

 



 دوم دوره  مدارس – نور ترنم قرآنی مسابقات از دوره  هفتمین  منتخبین فرم

 رشته ترتیل

 یازدهم دهم

 نام مدرسه رتبه نام ونام خانوادگی نام مدرسه رتبه نام ونام خانوادگی

 2شماره اول  زهرا علی آبادیان 2شماره اول  عارفه حسینی

 سبزوار دوم مددیفاطمه  سبزوار دوم فاطمه محمدی

 نیشابور سوم زهرا نصرآبادی 1شماره سوم فاطمه ایمانی

 

 

 



 دوم دوره  مدارس – نور ترنم قرآنی مسابقات از دوره  هفتمین  منتخبین فرم

 رشته مفاهیم

 یازدهم  دهم 

 نام مدرسه رتبه نام ونام خانوادگی نام مدرسه رتبه نام ونام خانوادگی

 2شماره اول  فائزه سرابیار سرخس اول  سعیده پریکاری

 تربت حیدریه دوم زهره اسدی نیشابور دوم فاطمه شورابی

 سبزوار سوم شیدا عطاری 1شماره سوم رقیه شخص سلیم

 

 


