
 

 

 

 

 في تجويد القرآن و حفظه "الشيخ أحمد سحنونمسابقة "

 الثانية عشرةالدورة 

 (إناث)  الحفظفرع  المتأهالت فيقائمة 

 15/06/2016هـ 1437رمضان  10األربعاء 

 الرقم االسم واللقب المسجد و البلدية مقدار الحفظ الرواية متأهلة

عائشة باب الزوار مسجد النصف برواية ورش متأهلة  01 نعيمة حرفوشي 

 02 صورايةبوقاشيش دار القرآن أحمد سحنون النصف برواية ورش متأهلة

 03 زبيدة أبوضاهر دار القرآن أحمد سحنون الربع برواية ورش متأهلة

 04 سارة دحو مسجد عثمان بن عفان ورقلة الكل برواية ورش متأهلة

 05 صبرينةجميا مسجد الرضوان بوفاريك الكل  برواية ورش متأهلة

 06 رشيدة قادري دار القرآن أحمد سحنون الربع برواية ورش متأهلة

 07 عقيلة بومنيخرة دار القرآن أحمد سحنون الربع برواية ورش متأهلة

 08 وردية أمزيان دار القرآن أحمد سحنون الربع برواية ورش متأهلة

 09 نصيرة بوحوية مسجد أبو بكرالرازي النصف برواية ورش متأهلة

 10 شهيناز بن حمودة مسجد جابر بن حيان الربع برواية ورش متأهلة

 11 عقيلة بن كروش مسجد / بمسيلة الكل برواية ورش متأهلة



 
  

 12 زينب مكي مسجد الشهيد العربي براقي الكل برواية ورش متأهلة

 13 أمال قاسمي مسجد نور اليقين جسر قسنطينة الكل برواية ورش متأهلة

 14 شافية قيجاور مسجد طارق بن زياد بوروبة النصف برواية ورش متأهلة

 15 خديجة مكي مسجد الشهيد العربي براقي النصف برواية ورش متأهلة

شرفة ماريا دار القرآن أحمد سحنون الربع برواية ورش متأهلة  16 

 17 لينة شيباني دار القرآن أحمد سحنون الربع برواية ورش متأهلة

 18 سارة عروس  الربع األول برواية حفص متأهلة

 19 أسماء عمري  الكل  متأهلة

 20 وسيلة حدوش دار القرآن أحمد سحنون الربع برواية ورش متأهلة

 21 حورية مالكي دار القرآن أحمد سحنون الربع برواية ورش متأهلة

 22 صبرينةأيت واعراب دار القرآن أحمد سحنون الربع برواية ورش متأهلة

 23 شهرزاد بابا حاجي دار القرآن أحمد سحنون الربع برواية ورش متأهلة

 24 فاطمة زالقي دار القرآن أحمد سحنون الربع برواية ورش متأهلة

 25 نجاة منصوري دار القرآن أحمد سحنون الربع برواية ورش متأهلة

ورشبرواية  متأهلة  26 سلمى سايغي مسجد الرضوان بوفاريك الكل 

 27 فاطمة الزهراء عزوز دار القرآن الربع برواية ورش متأهلة

 28 سميرة بوشامة مسجد أسامة بن زيد الربع برواية ورش متأهلة

 29 زبيدة ميهوبي دار القرآن أحمد سحنون الربع برواية ورش متأهلة

شعبة مفتاح-العلماءجمعية  الكل برواية ورش متأهلة  30 لويزة دريش 

شعبة مفتاح-جمعية العلماء النصف األول برواية ورش متأهلة  31 الزهراء بوحمبل 

شعبة مفتاح-جمعية العلماء الربع األول برواية ورش متأهلة  32 هجيرة تشوك 

شعبة مفتاح-جمعية العلماء الربع األول برواية ورش متأهلة  33 خنساء بوعباس 

شعبة مفتاح-جمعية العلماء الربع األول برواية ورش متأهلة  34 ليندة فنيش 



  

 

 
 


