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17.0517.3017.1817.1417.1017.1217.151.0017.151.0017.15دراسات قرآنیة Aجامعة تلمسان قوجة نعیمة 1

14.8115.9515.3816.5217.0016.7616.070.8012.861.0012.86لغة عربیة ودراسات قرآنیةBجامعة األمیر عبد القادرقرومي أحمد2

15.1815.9915.5916.3515.2015.7815.681.0015.680.8012.54دراسات قرآنیة Aجامعة تلمسان بن جعفر أحمد3

15.2015.0115.1114.7517.0015.8815.491.0015.490.8012.39دراسات لغویة وقرآنیة Aجامعة باتنة ضیافي نور الدین4

15.0816.1715.6314.6416.0115.3315.481.0015.480.8012.38دراسات قرآنیة Aجامعة تلمسان صوفي حنان5

14.9015.5715.2414.4317.0015.7215.481.0015.480.8012.38دراسات لغویة وقرآنیة Aجامعة باتنة صدام رقسوس6

14.7514.6414.7015.2815.4015.3415.020.8012.011.0012.01دراسات قرآنیة Bجامعة تلمسان بودیة عمر7

12.6015.0213.8114.8017.0015.9014.861.0014.860.8011.88اللغة ودراسات قرآنیة Aجامعة األغواطناصري عقبة بن نافع 8

14.5915.4415.0213.3915.9614.6814.850.8011.880.809.50دراسات قرآنیة Bجامعة تلمسان صوفي وهیبة 9

15.1614.7614.9613.3315.9414.6414.800.8011.840.809.47دراسات قرآنیة Bجامعة تلمسان رابحي فاطمة الزهراء10

14.4213.7314.0816.3113.3014.8114.440.8011.550.809.24دراسات قرآنیة Bجامعة تلمسان فداوش سفیان11

13.3213.1313.2314.7714.5514.6613.940.8011.150.808.92دراسات قرآنیة Bجامعة تلمسان عروسي بشیر 12

11.8013.8812.8412.9916.5714.7813.810.8011.050.808.84دراسات قرآنیة Bجامعة تلمسان بوزید عبد الرحمن13

12.0915.0013.5513.4313.8813.6613.600.8010.880.808.70دراسات قرآنیة Bجامعة تلمسان خالصي یوسف14
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12.0915.0013.5513.4313.8813.6613.600.8010.880.808.70دراسات قرآنیة Bجامعة تلمسان خالصي یوسف14

11.9713.9312.9513.9514.2314.0913.520.8010.820.808.65دراسات قرآنیة Bجامعة تلمسان سباعي عبد اهللا 15

14.0713.7313.9015.8816.3716.1315.010.7010.510.808.41دراسات قرآنیة Cجامعة تلمسان زعو محمد الطاهر16

14.4914.9214.7114.9515.3815.1714.940.7010.450.808.36دراسات قرآنیة Cجامعة تلمسان الهوصاوي موالي زیدان17

15.0214.8914.9615.3014.3814.8414.900.7010.430.808.34دراسات قرآنیة Cجامعة تلمسان بن جالل محمد18

15.9014.3915.1515.1113.7714.4414.790.7010.350.808.28دراسات قرآنیة Cجامعة تلمسان بلقاضي عبد اهللا19

14.1715.1714.6714.9213.6814.3014.490.7010.140.808.11دراسات قرآنیة Cجامعة تلمسان حدو محمد األمین20

13.6514.5314.0915.4014.3214.8614.480.7010.130.808.11دراسات قرآنیة Cجامعة تلمسان بوشنافة حلیمة 21

13.4015.2914.3514.2414.5714.4114.380.7010.060.808.05دراسات قرآنیة Cجامعة نلسان بن جبور بن احمد22

13.5514.7814.1715.0613.9314.5014.330.7010.030.808.02دراسات قرآنیة Cجامعة تلمسان بن عدي حمزة23

12.5414.4013.4714.5415.4915.0214.240.709.970.807.98دراسات قرآنیة Cجامعة نلسان صلحاوي محمد24

14.5313.8114.1713.9614.5514.2614.210.709.950.807.96دراسات قرآنیة Cجامعة تلمسان عمراوي سعید25

13.5913.3313.4614.3513.7514.0513.760.709.630.807.70دراسات قرآنیة Cجامعة تلمسان بوشنافة سعاد26

12.8613.2213.0413.7615.5014.6313.840.608.300.806.64دراسات قرآنیة Dجامعة تلمسان فالق خالد27

10.9512.7011.8314.8113.4514.1312.980.607.790.806.23دراسات قرآنیة Dجامعة تلمسان فقیه مصطفى28

12.1113.3512.7312.9513.4713.2112.970.607.780.806.23دراسات قرآنیة Dجامعة تلمسان شاوش مصطفى29

13.4513.4313.4410.7111.9011.3112.370.607.420.805.94دراسات قرآنیة Dجامعة تلمسان جدید الجودي30

10.3112.0411.1810.9314.5512.7411.960.607.170.805.74دراسات قرآنیة Dجامعة تلمسان دحماني محمد31

سا مادة التخصص : المدة 2

سا اللغة األجنبیة 1.30
التفسیر في الحداثیة والمناھج القرآنیة الدراسات

والمعاصرة القدیمة التفسیر اتجاھات
التفسیر ومناھج القرآن علوم

محاور المسابقة :

سا اللغة األجنبیة 1.30


