
  

                                                                                                                                                         

        

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                   

 

 في تجويد القرآن و حفظه "الشيخ أحمد سحنونمسابقة "

 الثانية عشرةالدورة 

 ) ذكور( الحفظقائمة المتأهلين إلى الدور النهائي فرع 

 

الحفظ مقدار الرواية مـتأهل البلدية و المسجد  القب و االسم   الرقم  

 
ورش برواية متأهل الكليتوس االيوبي الدين صالح الكل  عباس طالب   01 

ورش برواية متأهل عفان بن عثمان مسجد الربع  قشطورلي الحكيم عبد   02 

ورش برواية متأهل البليدة الفتح مسجد النصف  سلمالل الرحمن عبد   03 

ورش برواية متأهل البليدة الفتح مسجد الربع  درويش أنس   04 

ورش برواية متأهل البليدة الفتح مسجد الربع  الدين معصوم الصمد عبد   05 

حفص برواية متأهل الواد باب الدعوة مسجد الكل   عمر بن عيسي   06 

قالون برواية متأهل زيد ابن اسامة مسجد الكل  دنداني الرحمان جميل   07 

ورش برواية متأهل كاليتوس الرحمان مسجد الربع  خايشي ياسين   08 

ورش برواية متأهل كاليتوس الرحمان مسجد النصف  بوسبحة لقمان   09 

حفص برواية متأهل الواد باب المبين الفتح مسجد الكل  فكاي هللا عبد   10 

ورش برواية متأهل البليدة الفتح مسجد الكل  منشيري اسامة   11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورش برواية متأهل
 االصبهاني

البليدة الفتح مسجد الكل دريوش محمد   12 

حفص برواية متأهل األول النصف  مفتاح الخليل ابراهيم مسجد  دراجي حميد   13 

 ورش برواية متأهل
 االصبهاني

األول النصف مفتاح الخليل ابراهيم مسجد  عيسات مراد   14 

 ورش روايةب   متأهل
 االصبهاني

تيبازة– فوكة بلدية النصر مسجد الربع األخير شرفي القادر عبد   15 

ورش برواية   متأهل تيبازة– فوكة بلدية النصر مسجد الربع األول  جرموني ابرهيم   16 

ورش برواية   متأهل براقي التقوى مسجد الكل  بوجلطي إلياس   17 

ورش برواية   متأهل سحنون احمد القران دار الربع األخير  دنداني صفوان   18 

حفص برواية   متأهل الثاني النصف  الواد باب الفتح مسجد  سديرة بن الودود عبد   19 

حفص برواية   متأهل الواد باب الفتح مسجد الربع االخير  أحمد فكاي   20 

ورش برواية   متأهل بلقاسم الدين خير بودواو الكل   21 

حفص برواية   متأهل باديس ابن الحميد عبد مسجد الكل  يسعد إبراهيم   22 

 بلدية حمزة بن حي القرآنية المدرسة النصف    متأهل
بومرداس حمادي  

سنوسي بالل  23 

حبيرش الرؤوف عبد // الربع    متأهل  24 

زادي إبراهيم الواد باب الدعوة مسجد الكل ورش برواية   متأهل  25 

حفص برواية متأهل الواد باب الدعوة مسجد الكل  زادي بالل   26 

حفص برواية متأهل الواد باب الدعوة مسجد النصف  بوقندورة إسحاق   27 

ورش برواية متأهل الكليتوس االيوبي الدين صالح الربع  حماش طلحة   28 

ورش برواية متاهل الكليتوس االيوبي الدين صالح الربع  مسطفاوي ياسر   29 

 30 سفيان لعالم صالح الدين االيوبي الكليتوس الربع برواية ورش متأهل

 31 عبد الجليل لعبيدي مسجد التقوي باب الواد الكل برواية ورش متأهل

ية حفصبروا متأهل  32 محمد ندير مسجد التقوى باب الواد الكل 

ورش برواية متأهل المرادية الثورة مسجد النصف الثاني  نهاري وليد   33 

ورش برواية متأهل األيوبي الدين صالح مسجد الربع  سعدوني زكريا   34 


