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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب حي محمد كرنيف عين أزال سطيف

 مسابقة األخيار الثانية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله وتفسيره

 م4153جويلية/هـ5341رمضان

 التصفيات التمهيدية األولية

 وتفسير ثالثة أحزاب األولىحفظ القرآن كامال مع التجويد والترتيل : الفرع األول

 المالحظة 011/العالمة المسجد أو المدرسة  االسم واللقب الرقم

 يتأهل إلى الدور النهائي 65.77 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب أحالم عباز 15

 / غائبة حي محمد كرنيف  أحالم يحياوي 14

 / غائب المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب أنس بركان 14

 ٌيقصى 43.61 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب إسالم دامس 13

 يتأهل إلى الدور النهائي 61.44 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب بالل قراش 11

 يتأهل إلى الدور النهائي 61.35 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب حنين مزعاش 17

 / غائبة -بومسطور -الصديقأبي بكر  صونية بلعاطل 16

 يتأهل إلى الدور النهائي 11.57 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب طارق عياش 10

 ُيقصى 43.10 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب عبد الباسط لعرابة 10

 يتأهل إلى الدور النهائي 61.61 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب مروة مخلوفي 51

 يتأهل إلى الدور النهائي 01.35 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب نور الهدى دوالة 55

 يتأهل إلى الدور النهائي 01.44 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب نور الهدى عمران 54

 / غائب المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب وليد مزان 54

 المشرف
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 الرحيمبسم اهلل الرحمن 

 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب حي محمد كرنيف عين أزال سطيف

 مسابقة األخيار الثانية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله وتفسيره

 م4153جويلية/هـ5341رمضان

 التصفيات التمهيدية األولية

 .مع التجويد والترتيل  نصف القرآنحفظ : ثانيالفرع ال

 المالحظة 011/العالمة المسجد أو المدرسة  واللقب االسم الرقم

 يتأهل إلى الدور النهائي 73.11 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب  أحمد قتال 15

 ُيقصى 40.57 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب أسماء بوعكاز 14

 إلى الدور النهائي يتأهل 04.35 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب أميرة سايح 14

 ُيقصى 40.11 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب أمينة بركات 13

 / غائب -بومسطور -مسجد أبي بكر الصديق  أيمن كرامو 11

 يتأهل إلى الدور النهائي 60.05 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب أيمن يحياوي 17

 يتأهل إلى الدور النهائي 00.44 باديس حي حمودةعبد الحميد بن مسجد  ابتهال منصوري 16

 يتأهل إلى الدور النهائي 60.11 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب إلهام شيباطي 10

 يتأهل إلى الدور النهائي 10.57 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب بسمة بومخيلة 10

 ُيقصى 43.41 بن عبد المطلب المدرسة القرآنية حمزة خولة بن يوسف 51

 يتأهل إلى الدور النهائي 11.10 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب سامي عياش 55

 ُيقصى 30.05 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب شيماء رحموني 54

 الدور النهائييتأهل إلى  61.35 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب شيماء الريحان بن الصغير 54

 يتأهل إلى الدور النهائي 64.10 حي محمد كرنيف عائشة دباب 53

 يتأهل إلى الدور النهائي 77.10 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب عبد المحسن مبارك شاوش 51

 يتأهل إلى الدور النهائي 11.41 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب عبد المالك برغوث 57

 ُيقصى 41.41  -الخمسات -مسجد عمر بن الخطاب  عالء الدين رقوش 56
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 يتأهل إلى الدور النهائي 17.35 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب فيصل عياش 50

 يتأهل إلى الدور النهائي 14.04 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب محمد برغوث 50

 ُيقصى 47.10 بن عبد المطلب المدرسة القرآنية حمزة هند معافة 41

 

 المشرف
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب حي محمد كرنيف عين أزال سطيف

 مسابقة األخيار الثانية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله وتفسيره

 م4153جويلية/هـ5341رمضان

 التصفيات التمهيدية األولية

 .وحسن األداءمع الترتيل  القرآن ربعحفظ : ثالثالفرع ال

 المالحظة 011/العالمة المسجد أو المدرسة  االسم واللقب الرقم

 ٌيقصى 33.57 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب  أماني كرنيف 15

 النهائييتأهل إلى الدور  60.04 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب أمين لويفي 14

 يتأهل إلى الدور النهائي 65.35 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب أيمن لويفي 14

 ٌيقصى 51.11 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب أيوب رفيس 13

 يتأهل إلى الدور النهائي 01.44 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب أنور سوالمية 11

 يتأهل إلى الدور النهائي 61.77 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب إسماعيل قرناني 17

 يتأهل إلى الدور النهائي 41.04 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب إياد بوساهل 16

 يتأهل إلى الدور النهائي 04.04 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب تقي الدين مزعاش 10

 يتأهل إلى الدور النهائي 61.61 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب خالد قريشي 10

 ُيقصى 10.11 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب خلود مخلوفي 51

 يتأهل إلى الدور النهائي 01.77 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب خولة رحموني 55

 ُيقصى 15.41 بن عبد المطلب المدرسة القرآنية حمزة رندة بلوصيف 54

 يتأهل إلى الدور النهائي 03.11 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب شعيب بوشارب 54

 يتأهل إلى الدور النهائي 07.10 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب محمد صفوان حداد 53

 / غائب -بومسطور -مسجد أبي بكر الصديق  ضياء الدين بونقاب 51

 يتأهل إلى الدور النهائي 00.77 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب عائشة بشاطة 57

 يتأهل إلى الدور النهائي 01.57 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب عائشة ربيعي 56
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 يتأهل إلى الدور النهائي 07.11 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب عامر بوعبدة 50

 ُيقصى 73.77 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب عبد الرحمن بوعكاز 50

 ُيقصى 51.11 -الخمسات -مسجد عمر بن الخطاب  فوزي بوراس 41

 يتأهل إلى الدور النهائي 05.57 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب مريم دامس 45

 يتأهل إلى الدور النهائي 05.77 بن عبد المطلب المدرسة القرآنية حمزة منار اإلسالم يحياوي 44

 ُيقصى 16.05 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب منال لعبابسة 44

 يتأهل إلى الدور النهائي 01.10 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب نور زاد بن يوسف 43

 ُيقصى 17.44 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب هيثم بوعبدة 41

 يتأهل إلى الدور النهائي 04.41 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب عبد الوهاب درقال 47

 ُيقصى 15.35 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب ريان بن شولة 46

 يتأهل إلى الدور النهائي 04.44 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب يونس واضح 40

 

 المشرف
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب حي محمد كرنيف عين أزال سطيف

 مسابقة األخيار الثانية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله وتفسيره

 م4153جويلية/هـ5341رمضان

 التصفيات التمهيدية األولية

 .وحسن األداءمع الترتيل  أحزاب 51حفظ : رابعالفرع ال

 المالحظة 011/العالمة المسجد أو المدرسة  االسم واللقب الرقم

 ُيقصى 44.11  -بومسطور -مسجد أبي بكر الصديق  آية الرحمن بركان 15

 يتأهل إلى الدور النهائي 04.61 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب أميمة دامس 14

 يتأهل إلى الدور النهائي 64.11 بن عبد المطلب المدرسة القرآنية حمزة بشير عبد الودود بن عنتر 14

 يتأهل إلى الدور النهائي 77.11 -بومسطور -مسجد أبي بكر الصديق  ثراء بونقاب 13

 يتأهل إلى الدور النهائي 71.44 -الخمسات-مسجد عمر بن الخطاب  جابر ذياب 11

 ُيقصى 10.11 مسجد أبي عبيد عامر بن الجراح  خولة بن فايزة 17

 يتأهل إلى الدور النهائي 70.35 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب دعاء دردوخ 16

 يتأهل إلى الدور النهائي 64.54 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب رامي عباز 10

 يتأهل إلى الدور النهائي 07.10 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب رضا صحراوي 10

 يتأهل إلى الدور النهائي 70.41 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب بركان ريحانة 51

 يتأهل إلى الدور النهائي 61.77 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب زهير عياش 55

 يتأهل إلى الدور النهائي 10.11 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب سيف الدين بن سباع 54

 ُيقصى 34.41 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب صهيب عياش 54

 يتأهل إلى الدور النهائي 60.61 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب عبد العزيز مخلوفي 53

 يتأهل إلى الدور النهائي 76.11 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب مصعب عياش 51

 يتأهل إلى الدور النهائي 65.57 بن عبد المطلب المدرسة القرآنية حمزة معاذ دامس 57

 ُيقصى 30.57 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب نريمان بلعاطل 56
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 يتأهل إلى الدور النهائي 05.44 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب هاجر مشري 50

 ُيقصى 45.61 شارع محمد بعيطيش أميمة مساهل 19

 يتأهل إلى الدور النهائي 71.05 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب أمينة برتال 41

 

 المشرف
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب حي محمد كرنيف عين أزال سطيف

 مسابقة األخيار الثانية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله وتفسيره

 م4153جويلية/هـ5341رمضان

 التصفيات التمهيدية األولية

 .مع حسن األداء (جزء عّم)حزبين حفظ : خامسالفرع ال

 المالحظة 011/العالمة المسجد أو المدرسة  االسم واللقب الرقم

 يتأهل إلى الدور النهائي 06.41 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب مالك زمام 15

 يتأهل إلى الدور النهائي 06.74 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب عبد الرؤوف بن عنتر 14

 يتأهل إلى الدور النهائي 00.46 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب آالء بن سديرة 14

 / غائبة المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب ليديا كرنيف 13

بن عبد المطلب المدرسة القرآنية حمزة زكرياء عكة 11  يتأهل إلى الدور النهائي 00.11 

 ُيقصى 00.41 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب قطر الندى جربوعة 17

 يتأهل إلى الدور النهائي 06.06 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب عياض بلبتش 16

 يتأهل إلى الدور النهائي 07.61 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب عبد الباسط مزعاش 10

 يتأهل إلى الدور النهائي 00.11 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب آالء بوقبال 10

 يتأهل إلى الدور النهائي 06.11 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب نسيبة لعرابة 51

 الدور النهائييتأهل إلى  07.74 مسجد أبي بكر الصديق بومسطور نعمة مساهل  55

 ُيقصى 51.11 مسجد أبي بكر الصديق بومسطور نسيبة بخوش 54

 ُيقصى 07.41 مسجد أبي بكر الصديق بومسطور دعاء طحطاح 54

 ُيقصى 50.11 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب إياد عالق 53

 يتأهل إلى الدور النهائي 00.11 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب محمد علي رضا ضيف اهلل 51

 يتأهل إلى الدور النهائي 00.41 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب يعقوب مذكور 57

 ُيقصى 06.46 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب عبد النور بومخيلة 56
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 النهائييتأهل إلى الدور  01.11 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب عبد الرحمن ربيعي 50

 ُيقصى 63.54 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب أنس بلعباس 50

 يتأهل إلى الدور النهائي 63.74 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب حنين عباز 41

 يتأهل إلى الدور النهائي 07.11 مسجد أبي عبيدة عامر بن الجراح  معاذ بن فايزة 45

 ُيقصى 51.11 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب دعاء خالف 44

 يتأهل إلى الدور النهائي 00.54 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب أميمة لويفي 44

 / غائبة المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب زينب بوعكاز 43

 الدور النهائييتأهل إلى  07.54 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب دعاء خالف 41

 

 المشرف
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب حي محمد كرنيف عين أزال سطيف

 مسابقة األخيار الثانية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله وتفسيره

 م4153جويلية/هـ5341رمضان

 التصفيات التمهيدية األولية

 .التجويد والترتيل وحسن األداء مع حفظ خمسة أحزاب متتالية: سادسالفرع ال

 صباحا 16.11: الساعة. م4153جويلية51:الموافق/هـ5341رمضان54: يوم الخميس: التاريخ

 .توفيق دامس -4دحمان قرناني  -4شهيرة عمران  -5: اللجنة الممتحنة

العالمة  المسجد أو المدرسة  االسم واللقب الرقم

/011 

 المالحظة

 ُيقصى 60.04 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب آدم دردوخ 15

 ُيقصى 15.11 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب أحالم جبار 14

 ُيقصى 74.05 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب أميرة سايح 14

إلى الدور النهائييتأهل  00.57 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب أيمن بن مراح 13  

 ُيقصى 15.11 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب صهيب يحياوي 11

 يتأهل إلى الدور النهائي 00.44 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب إسالم دامس 17

 / غائب المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب إسماعيل معيوف 16

 يتأهل إلى الدور النهائي 05.04 -مسجد أبي عبيدة عامر بن الجراح  إلياس بن سراي 10

 ُيقصى 15.11 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب جهينة ليتيم 10

 ُيقصى 15.11 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب حاتم بن شولة 51

 ُيقصى 15.11 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب حاتم صحراوي 55

 / انسحب حي محمد كرنيف رحاب بوقبال 54

 ُيقصى 15.41 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب رفيق أيمن محمود سنوسي 54
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 / غائب حي محمد كرنيف ريحانة كسيس 53

 / غائب المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب زكرياء كسيس 51

 يتأهل إلى الدور النهائي 06.57 بن عبد المطلب المدرسة القرآنية حمزة مروة مخلوفي 57

 / غائب المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب زهر الدين قوادري 56

 يتأهل إلى الدور النهائي 07.11 حي بوشالغم شيماء خالف 50

 يتأهل إلى الدور النهائي 01.41 حي بومسطور ضياء الدين حروش 50

 / غائب المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب عامر دردوخ 41

 ُيقصى 15.74 المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب عبد الكريم برتال 45
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