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قريد عائشة35خرويد شمس الدين9
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ة37حتيت أسامة11 بوشارب أمي 

بن نزار دليلة38مرزاق يونس12

ي خلود39يخلف يعقوب13
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بن دهرة مريم40بونحوش بالل14
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ي عيىس23
 
مسعود ذبيح وردة49العياف
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2021/2022السنة الثالثة دعوة و ثق افة إسالمية 

اللقب واالسمالرقمللقب واالسمالرقم
ة1 صحراوي ابراهيم27مراح مني 

حمدي صالح28خازن ذكرى2

ة3 بكار كوثر29جميعي سمي 

ة30ديرم أشواق4 بشايرية نصي 

ي وئام5
يمامي ياسمينة31عليان 

ة32جاليلية بثينة6 غراب أمي 

ة31دبايلية لمياء7 نرص أمي 

ونيس أنفال براءة32بريك غادة8

مدور حبيبة33بوشيحة ندى9

ي لمياء10
زرارة فريال34مومن 

سالوي دالل35العوادي رحاب11

ي سلم12
صاولي شيماء36باون 

خالد حفصة13

مرغاد ايمان14

قابوش سندس15

ي بثينة16
بلفتن 

جرادي ريان17

الحساسنة ايمان18

حجاج مليكة19

مباركية أحالم20

مالكية شفيقة21

لبناقرية ناهد22

مانع سمية23

بن عالية سمية24

سعود تقوى25

ي هدى تسنيم26
شيبان 



2021/2022السنة الثالثة عقيدة و مق ارنة األديان 
اللقب واالسمالرقم

شبايكي شهيناز27اللقب واالسمالرقم

ي محمد اقبال1
أميمة مسعودي28غمران 

بورويس عبي 29بكري موىس2

بوسعيد مروة30حمودي فاطمة الزهراء3

ي نجاة4 بوداود عبي 31بي 

زبن نرص لمياء32لبن  خن5

بلعيدي سمية33برينيس عزيزة6

ي رشيدة34بن فاتح خديجة7
رحمان 

بن حرشاش رحمة35بوقرني   رميسة8

خرفا هللا خولة36صمادي نجم الدين9

مرابط زينب37عواس نور الهدى10

مدور نورة 38حربوش شهرة11

منصوري هاجر39خالف سمراء12

ي تقوى13 مغاز المية 40ناج 

ي منال14
بولعزيز خديجة41فن 

مكربش نور الهناء42عنصل سارة15

معمري إيمان امة الرحمان43بوجوراف حسناء16

مسعود ذبيح خولة44قطوش خلود17

مدور سهام45مدور جويدة18

شباط راضية46زواقة نورهان19

برجم نرسين47صدار لطيفة20

ي ريم21
مدور وردة48رحمون 

ية أمال 22 عواشر

دعاس مروة23

بوالقرارة لبن 24

مراح بثينة25

ي شمس26
 
ف شر


