
 الدعوة والثقافة اإلسالمية

 progres االسم و اللقب

 BELHOUCHAT YOUNES بلهوشات يونس  .1

 ATROUS HATEM عتروس حاتم  .2

 BOUKLOUCHE CHAHRAZED بوقلوش شهرزاد  .3

 GHELLAF ASMA أسماءغالف   .4

 FERHAT ISRA إسراءفرحات   .5

 AHMANE FATMA ZOHRA أحمان فاطمة الزهراء  .6

 زينة رحمة هللا بن عائشة  .7
BENAICHA 

ZINEB RAHMAT 
ALLAH 

 BENNIA CHAIMA بنية شيماء  .8

 BOUHRAOUA CHEYMA بوهراوة شيماء  .9

 ZEROUAL HAKIMA زروال حكيمة   .10

 SAIHI ALAA سايحي آالء  .11

 SAIAD BOUCHRA سعياد بشرى  .12

 ABOUDI KHAOULA عبودي خولة  .13

 GUETTAL AYA قتال آية  .14

 GUEMMOUR YOUSRA قمور يسرى  .15

 KICHAH El ouahma قيشاح الواهمة  .16

 MAMI AICHA مامي عائشة  .17

 HELLAL RABAB هالل رباب  .18

 ZEBIRI NADJET زبيري نجاة  .19

 BAYOU MERIEM بايو مريم  .20

 BENHADOUCHE RAHMA بن حدوش رحمة  .21

 BENENIA AYA بن نية آية  .22

 BOUOUDEN IKRAM بوودن إكرام  .23

 DJABALLAH BOUDJEBIBA AMEL جاب هللا بوجبيبة آمال  .24

 DEY KHADIDJA داي خديجة  .25

 DEROUI KHAWLA دروي خولة  .26

 ZARIK SAWSEN زريق سوسن  .27

 ZOUAI HADYL زواي هديل  .28

 CHABBI NOZHA شابي نزهة  .29

 AKSA HEMAMA عكسة همامة  .30

 GHEDIRI NIHED غديري نهاد  .31

 LAHMAR HASSINA لحمر حسينة  .32

 MEREBHI Nawal مربحي نوال  .33



 MOUSSAOUI RAHMA موساوي رحمة  .34

 KARBI HADJIRA غربي هجيرة  .35

 برباش اسماء فاطمة   .36
BARBACHE 

ASMA FATIMA 
ZOHRA 

 LAIDOUNE KARIMA العيدوني كريمة  .37

  BAALOUJ AICHA بعلوج عائشة  .38

 BELLOUMI HALIMA بلومي حليمة  .39

 BENHIZIA CHAIMA بن حيزية شيماء  .40

 BENSEDIRA ILHAM بن سديرة الهام  .41

 BOUCHELAGHEM AYA بوشالغم آية  .42

 DJABALI NAWEL جبالي نوال  .43

 KHALDI KHEDIDJA خالدي خديجة  .44

 TERBAK AMIRA طرباق أميرة  .45

  ACHOURI IMENE عاشوري ايمان  .46

 ABDELHAFID IMENE عبد الحفيظ إيمان  .47

 ABDI NOUHA عبدي نهى  .48

 AKACHE SABRINA عكاش صبرينة  .49

 GHENAIET AMAL املغنيات   .50

 KARA RIHANE قارة ريهان  .51

 LAZREK ILHAM لزرق الهام  .52

 LAOUAR HALIMA لعور حليمة  .53

 MENNOUNI YOUSRA منوني يسرى  .54

 HAOUAM INES هوام ايناس  .55

 MESSAOUDI WARDA مسعودي وردة  .56

 LOUCHENE Sara لوشن سارة  .57

 GOUASMIA YOUSRA قواسمية يسرى  .58

 


