
و القرآن ماستر  22-1من:1ف-1التفسير وع  

 

قب  ااسم و ال  الرقم 
AOUABDIA KENZA ابدية كنزة   .1 ع

AOUN MANCEF ن منصف   .2 ع

ARROUS NAAIMA سي نعيمة   .3 عر

BELABBES SOFIAN عباس سفيان   .4 ب

BELGUEDRI BADIAA قدري بديعة   .5 ب

BELKACEMI FARID قاسمي فريد   .6 ب

BENABDESLAM LYES 7 بن عبد السا الياس.  

BENALIA MOHAMED  8 عالية دبن.  

BENATTALLAH SALAH EDDINE 9 بن عطاءه صاح الدين.  

BEN MEZIANE ABDERRAHMANE 10 بن مزيان عبد الرحمن.  

BERMAD ABDELDJALIL يل   .11 برماد عبد الج

BOUAMRA ALA EDDINE عمرة عاء الدين   .12 ب

BOUDJENANA ILYAS جنانة الياس   .13 ب

BOUGHERARA SOUMIA غرارة سمية   .14 ب

BOUHIDEL AHLEM هيدل احا   .15 ب

BOUKRAA MAROUA ة كراع مر   .16 ب

BOULAOUAD  SEDDIK اد صديق لع   .17 ب

BOULTIF SAMI لطيف سامي   .18 ب

BOUROUBA Mohamed la,ine بة د لمين ر   .19 ب

BOUSSALEM ILHAME ا سال ال   .20 ب

DJEDDANE BRAHIM 21 جدان ابراهي.  

DJELAMA SOUFYANE 22 جامة سفيان.  

DJELLOUL SOUMIA ل سمية   .23 ج

FEGGOUS ZINA س زينة   .24 فق

FERRAG WAFA فاء   .25 فرا 



و القرآن ماستر  94-22:من 2ف-1التفسير وع  

 

قب  ااسم و ال  الرقم 
GASMI MOUNA نة  62 قاسمي م

GHOUARI KHAOULA لة اري خ  62 غ

GUERGOUR ZAHIR ر زهير  62 قرق

HENINI ZOULEYKHA 62 هنيني زليخة 

KALLA BOTHINA 03 قالة بثينة 

KHIROUCHE ABDELHAFID ش عبد الحفيظ  03 كير

LAOUAR NESRINE ر نسرين  06 لع

LOUALI IMAD الي عماد  00 ال

MALKI ABDELDJALIL يل  03 مال عبد الج

MAMMERI FATIMA 03 معمري فطيمة 

MANSOURI WISSEM سا ري   02 منص

MATI SIFE DDINE 02 ماطي سيف الدين 

MEGUELLATI Hamza 02 مقاتي حمزة 

mehdaoui salah ي صالح دا  02 م

MILOUD SIRINE د سيرين  33 مي

RABHI NESRINE 33 رابحي نسرين 

REDJEB OUSSAMA 36 رج أسا 

SOUISSI CHAHRAZAD رزاد يسي ش  30 س

TARZOUT ABDENOUR ر  33 ترز عبد الن

TRAD NAIMA 33 طراد نعيمة 

 32 سعيدي  ح  ح سعيدي

طاني طاني  اينا  اينا س  32 س

يان ة ق ة  هي يان  هي  ق
32 

د  / / يفة ع  32 الحكيمخ


