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 المسابقة الدولية الحادية عشرة لفّن الخط

 باسم الخطاط محمد شوقي
 الفائزون بالجوائز

 
 الثلث الجلي

 الجائزة المبلغ االسم واللقب البلد
 الثانيةالجائزة  $ 7.000 مناف نام تركيا

 الجائزة الثانية $ 7.000 تيغو براستو إندونيسيا
 الثالثةالجائزة  $ 3.500 الدسوقيأحمد حسن  مقيم في اإلمارات |مصر 

 الجائزة الثالثة $ 3.500 محمد فاتح يلديز تركيا
 مكافأة $ 1.000 بالل مختار مصر
 مكافأة $ 1.000 علي حسن إبراهيم تركيا

 
 الثلث

 الجائزة المبلغ االسم واللقب البلد
 الجائزة األولى $ 10.000 أحمد علي نمازي  إيران/ تركيا

 الجائزة الثانية $ 7.000 آرسالناقان خ تركيا
 الجائزة الثانية $ 7.000 علي إيراني إيران
 الجائزة الثالثة $ 3.500 محمد الجمال هعبد مصر
 مكافأة $ 1.000 عبد المحسن محمد أ. أ. نصر مصر
 مكافأة $ 1.000 إحسان كاظمي إيران

 مكافأة $ 1.000 عبد الرحمن علي منسي مصر/ ماليزيا
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 النسخ
 الجائزة المبلغ االسم واللقب البلد
 األولىالجائزة  $ 10.000 حاقان آرسالن تركيا

 الجائزة الثانية $ 7.000 ثابتهاب يإ فلسطين
 الجائزة الثانية $ 7.000 محمد جابر السيد أبو العال مصر

 الجائزة الثانية $ 7.000 ياسر محمد محمد إبراهيم ماراتاإلمقيم في  /مصر
 الجائزة الثالثة $ 3.500 عبد الوهاب علي حسن صيف تركيامقيم في  / يمنال

 الجائزة الثالثة $ 3.500 فهمي أحمد محمد العراق
 مكافأة $ 1.000 عبد الرحمن العبدي سوريا
 مكافأة $ 1.000 شيروان كمال علي برزاني العراق

 مكافأة $ 1.000 مالعي عبد الرحيم تركيامقيم في الجزائر/ 
 

 المحقق
 الجائزة المبلغ االسم واللقب البلد
 الجائزة األولى $ 8.000 ليالنيهمريم نوروزي  تركيا
 الجائزة الثانية $ 5.000 عبده محمد الجمال مصر
 الجائزة الثالثة $ 3.000 د المهندسازي العراق
 مكافأة $ 1.000 قره قاشعبد الرزاق  تركيا
 مكافأة $ 1.000 أحمد محمد سيد مصطفى مصر
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 النسخ -الثلث 
 الجائزة المبلغ االسم واللقب البلد
 األولىالجائزة  $ 8.000 ابر السيد أبو العالمحمد ج مصر
 الجائزة الثانية $ 5.000 عبده محمد الجمال مصر
 الجائزة الثالثة $ 3.000 اقان آرسالنخ تركيا
 مكافأة $  1.000 زكي سيد أوغلو تركيا

 مكافأة $  1.000 الباقي أبو بكرعبد  ماليزيا

 مكافأة $  1.000 عبد الرحمن رزق عبد القادر مصر

 مكافأة $  1.000 عبد الرزاق قاراقاش تركيا
 

 الجلي التعليق 
 الجائزة المبلغ االسم واللقب البلد
 الثانيةالجائزة  $  4.000 حبيب رمضان بور إيران
 الثانيةالجائزة  $  4.000 يوسف مازي  تركيا

 الجائزة الثالثة $  2.500 ولي محبوبي إيران

 الجائزة الثالثة $  2.500 سويم شيريكجي تركيا

 مكافأة $  1.000 أميد رباني إيران/ مقيم في اإلمارات

 مكافأة $  1.000 موغيميفاطمة  إيران
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 التعليق
 الجائزة المبلغ االسم واللقب البلد
 األولىالجائزة  $  7.000 إحسان أحمدي إيران
 الثانيةالجائزة  $  4.000 لشياجعفر غ إيران
 الثالثةالجائزة  $  2.500 بورحبيب رمضان إيران
 مكافأة $  1.000 مصطفى عبدني إيران

 مكافأة $  1.000 ندجابمحمد رضا  إيران

 مكافأة $  1.000 روحي شهرام إيران
 
 الجلي الديواني

 الجائزة المبلغ االسم واللقب البلد
 الجائزة الثانية $  4.000 بيرمادي نافانج إندونيسيا

 الجائزة الثالثة $  2.500 أحمد رأفت عبد الحميد مصر / مقيم في اإلمارات
 مكافأة $  1.000 عبد الرحمن أ. الحسني العراق

 مكافأة $  1.000 دوشومحمد عبد اللطيف  سوريا

 مكافأة $  1.000 حسين علي شاقولة سوريا

 مكافأة $  1.000 محمد فتحي بن رسلي ماليزيا
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 الديواني
 الجائزة المبلغ االسم واللقب البلد

 األولىالجائزة  $  6.000 بيرمادي نافانج إندونيسيا
 الثانيةالجائزة  $  3.000 محمد هالل إندونيسيا

 الثالثةالجائزة  $  2.000 أحمد رأفت عبد الحميد ماراتمقيم في اإلمصر/ 

 مكافأة $  1.000 محمد جابر السيد أبو العال مصر

 مكافأة $  1.000 ياسر محمد إبراهيم مصر/ مقيم في اإلمارات

 مكافأة $  1.000 عبد الرزاق محمد المحمد ماراتمقيم في اإل / سوريا

 مكافأة $  1.000 مهفد عبد الصمد المغرب

 مكافأة $  1.000 هادي قاياجي تركيا
 

 الكوفي
 الجائزة المبلغ االسم واللقب البلد
 األولىالجائزة  $  6.000 فرهاد ياسين نادر العراق
 الثانيةالجائزة  $  3.000 ريحان رحماتي إيران
 الجائزة الثانية $  3.000 إحسان أحمدي إيران

 الثالثةالجائزة  $  2.000 فاطمة مغهيمي إيران

 مكافأة $  1.000 جمال فنينش الجزائر

 مكافأة $  1.000 حبيب رمضان بور إيران
 


