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)1(الفوج }}�}}�}}�}}�توجيه الطلبة للتخصص يف السنة الثانية بطاقة   
  

  مالحظات  التخصص  اللقب و االســم  الرقم

    اصول الدين  بوراحبة كمال  01

    اصول الدين  قويف حممد األمني  02

    أصول الدين  بن زايد خلضر  03

    أصول الدين  بولطيف سامي  04

    أصول الدين  حفا اهللا مسري  05

    أصول الدين  يل حممد ملنيفيال  06

    شريعة  خبوش نصرالدين  01

    شريعة  بوعيطة شعيب  02

    شريعة  بوغامن عبد الرؤوف  03

    شريعة  بوكرة نبيل  04

    شريعة  حليمي حممد  05

    شريعة  احلمزة جنيب  06

    شريعة  خوالد محزة  07

    شريعة  رقيق هشام حممد  08

    شريعة  شناف سليم  09

    شريعة  قعبد احلي الصدي  10

    شريعة  عوملي حممد اءالدين  11

    شريعة  مربح ناصر  12

    شريعة  مشيد  فيصل  13

    لغة عربية وحضارة إسالمية  بركان رمزي  01
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)2(الفوج }}�}}�}}�}}�بطاقة توجيه الطلبة للتخصص يف السنة الثانية   

  

  مالحظات  التخصص  اللقب و االســم  الرقم

    اصول الدين  دواس صاحل  01

    أصول الدين  محة عبد الرؤوفبن   02

    أصول الدين  بن عمارة خلضر  03

    أصول الدين  زمال أنور  04

    أصول الدين  مسايلي هادي  05

    أصول الدين  العايب حممود  06

    شريعة  بغورة عبد احلميد  01

    شريعة  بلحارث بالل  02

    شريعة  بن محزة خالد  03

    شريعة  بن حيزية سفيان  04

    شريعة  لول مولود  05

    شريعة  بوعجاجة عبد الرحيم   06

    شريعة  بوعزيزحذيفة  07

    شريعة  بوكرومة صالح الدين  08

    شريعة  جابري عباس  09

    شريعة  حيون عبدالسالم  10

    شريعة  خالقي مليزي صالح الدين  11

    شريعة  دراز بدرالدين  12

    شريعة  رابح صالح الدين  13

    شريعة  رقيق عبد الرزاق  14

    شريعة  زايدي مفتاح  15

    شريعة  ساملي فؤاد  16

    شريعة  سوساين شهاب الدين  17

    شريعة  عشي فوزي  18

    لغة عربية وحضارة إسالمية  بن الدب األمني  01

    لغة عربية وحضارة إسالمية  حشاين يزيد  02

    لغة عربية وحضارة إسالمية  مسعودي عبد املؤمن  03
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)3(الفوج }}�}}�}}�}}� السنة الثانية بطاقة توجيه الطلبة للتخصص يف  

  

  مالحظات  التخصص  اللقب و االســم  الرقم

    أصول الدين  بن حيدر إبراهيم  01

    أصول الدين  بوحالة سيف الدين  02

    أصول الدين  بومليط زكرياء  03

    أصول الدين  حايب عبد النور  04

    أصول الدين  محيدة أمحد  05

    أصول الدين  دوادي عصام  06

    أصول الدين  زةعوف مح  07

    أصول الدين  قبوج خليفة  08

    أصول الدين  قشر بلقاسم  09

    أصول الدين  مغين مهدي  10

    شريعة  بوبلي ياسر  01

    شريعة  بوحناش يونس  02

    شريعة  بوعـزة إبراهيم  03

    شريعة  جنحي معاد  04

    شريعة  حواس بن علية   05

    شريعة  ختالة عمار  06

    شريعة  ديغش علي  07

    شريعة  رحو حبيب  08

    شريعة  زروال بالل  09

    شريعة  زغدود أمين  10

    شريعة  عامر يوسف  11

    شريعة  عبيد خليل  12

    شريعة  قليل عماد توفيق  13

    شريعة  كحيل حممد إقبال  14
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)4(الفوج }}�}}�}}�}}�بطاقة توجيه الطلبة للتخصص يف السنة الثانية   
  

  تمالحظا  التوجيه  اللقب و االســم  الرقم

    اصول الدين  قنفود أحالم  01

    اصول الدين  قنفود أنيسة  02

    اصول الدين  معجوج سامية  03

    أصول الدين  بلة خولة  04

    أصول الدين  بن نصر إميان بنت خلذاري  05

    أصول الدين  بوزكري رتيبة  06

    أصول الدين  بيطام وداد   07

    أصول الدين  خليفة فاطمة  08

    الدينأصول   دالع ماجدة  09

    أصول الدين  رزامي حياة  10

    أصول الدين  صوايل أمرية  11

    أصول الدين  طويل ليلى  12

    أصول الدين  فضالوي خولة  13

    أصول الدين  مرداسي خدجية  14

    شريعة  أمزيان حياة  01

    شريعة  بلبج حنان  02

    شريعة  بوزيدي إميان  03

    شريعة  جبري وحيدة  04

    شريعة  مخيسة زنابة  05

    شريعة  عامر سناء  06

    شريعة  قاوة مروة  07

    شريعة  كرييب خولة  08

    شريعة  لشخب أمرية  09

    شريعة  لعباسي ملياء  10

    شريعة  مروك حياة  11

    شريعة  هباش ثزيري  12

    لغة عربية وحضارة إسالمية  أم العز زينب  01

    لغة عربية وحضارة إسالمية  شبيلي صباح  02

    غة عربية وحضارة إسالميةل  بلبزوح حنان  03
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)5(الفوج }}�}}�}}�}}�بطاقة توجيه الطلبة للتخصص يف السنة الثانية   

  

  مالحظات  التخصص  اللقب و االســم  الرقم

    أصول الدين  بوهنتالة دنيا  01

    أصول الدين  رضا إخالص  02

    أصول الدين  زقاغ مروة  03

    أصول الدين  صواحل نورهان هيبة  04

    ول الدينأص  كرمي لطيفة  05

    أصول الدين  خملويف أمرية  06

    أصول الدين  حيياوي هيام  07

    شريعة  أمزيان شيماء  01

    شريعة  بالويل زينب  02

    شريعة  بن فاتح عفاف  03

    شريعة  بوبيدي هدى  04

    شريعة  بوسيف إكرام  05

    شريعة  بيطام عبري  06

    شريعة  حاج عيسى مرمي  07

    شريعة  سلمان آية هديل  08

    شريعة  شايب راسو مروى  09

    شريعة  شكريو فطيمة  10

    شريعة  طالب خولة  11

    شريعة  عادل امساء  12

    شريعة  عجرود رمحة  13

    شريعة  قامسي رميسة  14

    شريعة  مباركي اكرام  15

    شريعة  نايلي المية  16

    شريعة  نزار شريفة  17

    لغة عربية وحضارة إسالمية  ذيب سليمة  01
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)6(الفوج }}�}}�}}�}}�قة توجيه الطلبة للتخصص يف السنة الثانية بطا  
  

  مالحظات  التخصص  اللقب و االســم  الرقم

    اصول الدين  مخار فاطمة الزهراء  01

    أصول الدين  حفصاوي ساملة  02

    أصول الدين  مسايلي مرمي  03

    أصول الدين  سناين نبيلة  04

    أصول الدين  شريف مسية  05

    ل الدينأصو   مسعودي سهام  06

    أصول الدين  منصوري يسرى  07

    أصول الدين  وناس إبتسام  08

    شريعة  األسد إميان  01

    شريعة  بن جودي نور اهلدى  02

    شريعة  بن جودي هاجر  03

    شريعة  بن كاوحة حياة  04

    شريعة  بولبنان أمينة  05

    شريعة  ربعي سهام  06

    شريعة  ربيعي عائشة  07

    عةشري  فتح اهللا دنيا  08

    شريعة  فرحايت كرمية  09

    شريعة  قاسية نعيمة  10

    شريعة  لعيفاوي نور اهلدى  11

    شريعة  حمامدية خدجية  12

    شريعة  مرابط رميسة  13

    شريعة  منصوري سليمة  14

    شريعة  منصوري شافية   15

    شريعة  يسيل ربيحة  16

    لغة عربية وحضارة إسالمية  بالغماس ليلى  01

    لغة عربية وحضارة إسالمية  كيةبن شيخة فا   02

    لغة عربية وحضارة إسالمية  سعيدي سلمى  03

    لغة عربية وحضارة إسالمية  العمراوي مسية  04

    لغة عربية وحضارة إسالمية  هاديف غنية  05

    لغة عربية وحضارة إسالمية  هاديف فتيحة  06
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)7ج (الفو}}�}}�}}�}}�بطاقة توجيه الطلبة للتخصص يف السنة الثانية   

  

  مالحظات  التخصص  اللقب و االســم  الرقم

    اصول الدين  العرتوس هنادي  01

    أصول الدين  احلمزة منال  02

    أصول الدين  عايش كرمية  03

    أصول الدين  مرغاد سعاد  04

    شريعة  بسة ليندة  01

    شريعة  بوزيدي صورية  02

    شريعة  بوعصيد ليدية  03

    شريعة  مترابط راضية  04

    شريعة  اهللا سليمةجاب   05

    شريعة  محيود مريامة  06

    شريعة  رغيس زينب  07

    شريعة  سعد الدين تركية  08

    شريعة  شيباين فطوم  09

    شريعة  طرباق مرمي  10

    شريعة  عايش وردة  11

    شريعة  عز الدين كوثر  12

    شريعة  قرزة سهام  13

    شريعة  منصوري إميان  14

    شريعة  حية فتيحة  15
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)8(الفوج }}�}}�}}�}}�ة توجيه الطلبة للتخصص يف السنة الثانية بطاق  

  

  مالحظات  التخصص  اللقب و االســم  الرقم

    أصول الدين  جربوع إمسهان  01

    أصول الدين  حداد مجيلة  02

    أصول الدين  روابح سلمى  03

    أصول الدين  زاوية نبيلة  04

    أصول الدين  زروايل إميان  05

    أصول الدين  سناين هناء  06

    أصول الدين  طبيب نعيمة  07

    أصول الدين  مراح بثينة  08

    أصول الدين  مراحيية إهلام  09

    شريعة  بعلوج خولة  01

    شريعة  بوجيج يسمينة  02

    شريعة  بوراس رمي   03

    شريعة  حركات جناة   04

    شريعة  خذيري فايزة  05

    شريعة  خوجة أنفال  06

    شريعة  دريد نوال  07

    شريعة  ودرزايقية خل  08

    شريعة  رواحبي نبيلة  09

    شريعة  زروانة أميمة  10

    شريعة  عمريات ميادة  11

    شريعة  لعصامي أنفال  12

    شريعة  مرابطي خولة  13

    شريعة  مرواين نوال  14

    لغة عربية وحضارة إسالمية  عمارة نادية   01
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)9(الفوج }}�}}�}}�}}�بطاقة توجيه الطلبة للتخصص يف السنة الثانية   

  

  مالحظات  التخصص  اللقب و االســم  الرقم

    أصول الدين  أفروخ دليلة  01

    أصول الدين  بن مدخن آية  02

    أصول الدين  بوخيار سهيلة  03

    أصول الدين  نسمة بوزيد  04

    أصول الدين  حيدوسي آمنة  05

    أصول الدين  زروايل بثينة  06

    أصول الدين  زويدي نسرين  07

    نأصول الدي  سباع مروى  08

    أصول الدين  عياشة شرقية  09

    أصول الدين  صاويل وافية  10

    أصول الدين  مزيان مروة  11

    شريعة  أغروخولة  01

    شريعة  بلعياطي فردوس  02

    شريعة  بلميهوب نصرية  03

    شريعة  مسية يبنباد  04

    شريعة  بوشعشوع مرمي  05

    شريعة  بوعلي سوسن  06

    شريعة  بومدين زهرة  07

    شريعة  يلةيمي مجابراه   08

    شريعة  زحاف ليليا  09

    شريعة  زرقني جهيدة  10

    شريعة  حفصة زمورة  11

    شريعة  شاغي نوال  12

    شريعة  مداح وردة  13

    لغة عربية وحضارة إسالمية  شيماء بنطاهر  01

    لغة عربية وحضارة إسالمية  حفيظ ليديا  02

    لغة عربية وحضارة إسالمية  خامر مروى  03

    لغة عربية وحضارة إسالمية  ين حياةرمحا  04

    لغة عربية وحضارة إسالمية  سكحال صربينة  05

    لغة عربية وحضارة إسالمية  قارح فطيمة  06

    لغة عربية وحضارة إسالمية  لعوش خدجية  07

    لغة عربية وحضارة إسالمية  موجاري رمية  08
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  )10 (الفوج}}�}}�}}�}}�بطاقة توجيه الطلبة للتخصص يف السنة الثانية 
  مالحظات  التخصص  اللقب و االســم  الرقم

    أصول الدين  بودوح وسام  01

    أصول الدين  حاجي حكيمة  02

    أصول الدين  حديدجناة  03

    أصول الدين  حفيظ إكرام  04

    أصول الدين  رمحني فاطمة  05

    أصول الدين  ساسي يسرى  06

    أصول الدين  سعادة مرمي  07

    أصول الدين  سعادةسهام  08

    أصول الدين  عبو كلثوم  09

    أصول الدين  عرعيش نوراهلدى  10

    أصول الدين  قلقيل بلعيدة  11

    أصول الدين  قوتال الصاحلة  12

    أصول الدين  مباركة حدي  13

    أصول الدين  نزاري اميان  14

    أصول الدين  وداوي مروة  15

    شريعة  بلومي سعيدة  01

    شريعة  بن سعيد مسرية  02

    شريعة  الكرمي زهرةبن عبد   03

    شريعة  بوخباطة سلمى  04

    شريعة  بوطارفة حياة  05

    شريعة  بوكحيل نسرين  06

    شريعة  بوهنتالة ثزيري  07

    شريعة  توايت سهيلة  08

    شريعة  حوامد حليمة  09

    شريعة  سعدي فطيمة  10

    شريعة  سليم مشس اهلدى  11

    شريعة  شعبان أمرية  12

    شريعة  شقروش بشرى  13

    شريعة  طوطاو مسرية  14

    شريعة  مسلوب سامية  15

    شريعة  نصرة مىن  16

    لغة عربية وحضارة إسالمية  بن مساعني آمنة  01

    لغة عربية وحضارة إسالمية  خضار وداد   02

    لغة عربية وحضارة إسالمية  خنشايل خولة  03

    لغة عربية وحضارة إسالمية  صاويل مجيلة  04

    بية وحضارة إسالميةلغة عر   عراب كنزة  05

    لغة عربية وحضارة إسالمية  غريب ليندة   06
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  )11(الفوج }}�}}�}}�}}�بطاقة توجيه الطلبة للتخصص يف السنة الثانية 
  مالحظات  التخصص  اللقب و االســم  الرقم

    اصول الدين  حيي الشريف إهلام  01

    أصول الدين  شنايف حنان  02

    أصول الدين  عزوز جناح  03

    أصول الدين  نياعليوش د  04

    شريعة  بادري رانيا  01

    شريعة  بار ريان  02

    شريعة  بطاح جنوى  03

    شريعة  بغورة بسمة  04

    شريعة  بلحي زينب  05

    شريعة  بلخريي مرمي  06

    شريعة  بلعالء أمساء  07

    شريعة  بن بعزيز كنزة  08

    شريعة  بن زطة نور اهلدى  09

    شريعة  بن عبد الرمحان فوزية  10

    شريعة  بن مدور سومية  11

    شريعة  بن هنية أنيسة  12

    شريعة  بوبلي شروق  13

    شريعة  بوراس كرمية  14

    شريعة  جريدي صورية  15

    شريعة  جالخ نزيهة  16

    شريعة  حربوش خدجية  17

    شريعة  رقايق مرمي  18

    شريعة  زازوي حبيبة  19

    شريعة  عكسة سعيدة  20

    شريعة  عكسة فاطمة  21

    شريعة  نون وديانق  22

    شريعة  حممدي أمساء  23

    شريعة  معمري بشرى  24

    لغة عربية وحضارة إسالمية  بولزرق يامسني   01

    لغة عربية وحضارة إسالمية  حربوش يسمينة  02

    لغة عربية وحضارة إسالمية  ساكري نور اهلدى  03

    لغة عربية وحضارة إسالمية  عاليل جهاد  04

    عربية وحضارة إسالميةلغة   محيدة أمال  05

    لغة عربية وحضارة إسالمية  غالب فجرة  06
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  )12(الفوج }}�}}�}}�}}�بطاقة توجيه الطلبة للتخصص يف السنة الثانية 
  

  مالحظات  التخصص  اللقب و االســم  الرقم

    اصول الدين  شخشوخ رزيقة  01

    اصول الدين  عالية خولة  02

    اصول الدين  عمريي إميان  03

    أصول الدين  ز سارةأم عزي  04

    أصول الدين  برهوم شيماء  05

    أصول الدين  رمحون أميمة  06

    أصول الدين  شبانة روفيدة  07

    أصول الدين  عطية وردة  08

    شريعة  أم عزيز جناة  01

    شريعة  جباوي سليمة  02

    شريعة  بعينب شيماء  03

    شريعة  بن الصغري جهاد  04

    شريعة  بن عمارة نورة  05

    شريعة  وقنة سارةب  06

    شريعة  حيدوسي زينب  07

    شريعة  خالدي حفصة  08

    شريعة  زياد نور اهلدى  09

    شريعة  سويسي سناء  10

    شريعة  عزوز منرية  11

    شريعة  عقون خولة  12

    شريعة  عماجي عائشة  13

    شريعةكرمي سهيلة                14

    شريعة  خملوف عفاف  15

    بية وحضارة إسالميةلغة عر   بعداش بثينة  01

    لغة عربية وحضارة إسالمية  بلة خولة  02

    لغة عربية وحضارة إسالمية  بن أعراب كنزة  03

    لغة عربية وحضارة إسالمية  شعبان كنزة  04

    لغة عربية وحضارة إسالمية  علي عواطف  05

    لغة عربية وحضارة إسالمية  عيادة مرية  06

    رة إسالميةلغة عربية وحضا  مرزوقي مروى   07
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  )13(الفوج }}�}}�}}�}}�بطاقة توجيه الطلبة للتخصص يف السنة الثانية 
  

  مالحظات  التخصص  اللقب و االســم  الرقم

    أصول الدين  بكاي روميسة  01

    أصول الدين  بوبكر أمساء  02

    أصول الدين  بودبوزة هاجر  03

    أصول الدين  بوسكني منال  04

    أصول الدين  محداوي وفاء  05

    أصول الدين  رحيم هدى  06

    أصول الدين  السوايسي رمي   07

    أصول الدين  شباح سهام  08

    أصول الدين  قعقاع غالية  09

    أصول الدين  مروش خولة  10

    شريعة  بوعلي سناء  01

    شريعة  بوقرة فطيمة الزهراء  02

    شريعة  بومعزة نسرين  03

    شريعة  محداوي إهلام  04

    شريعة  خذيري فريوز  05

    شريعة  ربوح مرمي  06

    شريعة  زمايل تركية  07

    شريعة  سالوي عزيزة  08

    شريعة  طاهري فريال  09

    شريعة  عابد صفاء  10

    شريعة  بثينة عرعار  11

    شريعة  عشوري جناة  12

    شريعة  قارة مسعودة  13

    شريعة  قدوج أمينة  14

    شريعة  خمتاري آية  15

    شريعة  موساوي أحالم  16

    لغة عربية وحضارة إسالمية  ك جهينةبري  01

    لغة عربية وحضارة إسالمية  بن الصغري إبتسام  02

    لغة عربية وحضارة إسالمية  بوساحة حيزية  03

    لغة عربية وحضارة إسالمية  تايب روميسة  04
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  )14(الفوج }}�}}�}}�}}�بطاقة توجيه الطلبة للتخصص يف السنة الثانية 
  

  مالحظات  التخصص  اللقب و االســم  الرقم

    أصول الدين  براجي رفيدة  01

    أصول الدين  بركية سلسبيل  02

    أصول الدين  بوقرة وسام  03

    أصول الدين  مزهود سعاد  04

    أصول الدين  صونية مزهود  05

    أصول الدين  هباش وداد  06

    شريعة  خبوش عائشة  01

    شريعة  بعوط أحالم  02

    شريعة  بلهوشات بثينة  03

    شريعة  امبوعزيز هي  04

    شريعة  بوغرارة إهلام  05

    شريعة  جغولة مرمي  06

    شريعة  دراحي إميان  07

    شريعة  راحبي مسية  08

    شريعة  زكراوي مرمي  09

    شريعة  ساسي سارة  10

    شريعة  شعبان إبتسام  11

    شريعة  عبدو سليمة   12

    شريعة  عبوبة أمرية  13

    شريعة  فرحاين سهام  14

    شريعة  فرحاين مليكة  15

    شريعة  حلمازة سهري  16

    شريعة  وارث سليمة  17

    لغة عربية وحضارة إسالمية  أونيس سهيلة  01

    لغة عربية وحضارة إسالمية  بورزق خولة   02

    لغة عربية وحضارة إسالمية  جدي إميان  03

    لغة عربية وحضارة إسالمية  رمحوين نوال  04

    الميةلغة عربية وحضارة إس  عون اهللا إميان  05

    لغة عربية وحضارة إسالمية  خمناشي الفايزة  06

    لغة عربية وحضارة إسالمية  بوطورة هالة  07
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)15(الفوج }}�}}�}}�}}�بطاقة توجيه الطلبة للتخصص يف السنة الثانية   
 

  مالحظات  التخصص  اللقب و االســم  الرقم

    أصول الدين  بن زيل سعاد  01

    أصول الدين  جالب قرمية  02

    أصول الدين  أمامة زرقني  03

    أصول الدين  شافعة يسرى  04

    أصول الدين  لربارة هالة  05

    شريعة  خبوش أمرية  01

    شريعة  بضياف توتة  02

    شريعة  بن عامر جناة  03

    شريعة  بوحرة مجعة  04

    شريعة  بوزيان هاجر  05
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    شريعة  سي عبد اهللا سارة  09

    شريعة  قاقي كرمية  10

    شريعة  كايف مجعة  11

    شريعة  لعرابة جهينة  12

    شريعة  مقراين حياة  13

    شريعة  هارون دليلة  14

    لغة عربية وحضارة إسالمية  بلغماز سليمة  01

    لغة عربية وحضارة إسالمية  بوغدادة مجيلة  02

    لغة عربية وحضارة إسالمية  قبايلي خولة  03

    لغة عربية وحضارة إسالمية  قبايلي مسية  04

  



������� ��	�
����� �
����� ������� 

������ ������ ����� ������� ����� 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íÃÚ^q<íÃÚ^q<íÃÚ^q<íÃÚ^q<íßi^e<íßi^e<íßi^e<íßi^e1{{{{ {{{{!<<<<†–¤<t^£]†–¤<t^£]†–¤<t^£]†–¤<t^£]@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@óïàþ�fia@ãíÝÉÜa@óïÝØ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ŠÎ{{Ö]�Üé×Ãj{{‰^‰ù]�Ü{{ê   

 

 

  )24(الفوج }}�}}�}}�}}�الثانية  بطاقة توجيه الطلبة للتخصص يف السنة
  

  مالحظات  التخصص  اللقب و االســم  الرقم

    أصول الدين  بوتاجمة ميينة  01

    أصول الدين  محدادو لة  02

    أصول الدين  سعدي خولة  03

    أصول الدين  فضالوي رقية  04

    أصول الدين  قرين صليحة  05

    أصول الدين  ميلود سريين  06

    شريعة  بن اللة فضيلة  01

    شريعة  بن معنصر وفاء  02

    شريعة  بن نوح حكيمة   03

    شريعة  بوشارب رفيدة  04

    شريعة  بيطاط نادية  05

    شريعة  محيداين عبري  06

    شريعة  شبانة شيماء  07

    شريعة  شراف شهرزاد  08

    شريعة  عكاف فتيحة  09

    شريعة  قوتال نوال  10

    شريعة  مراحي رونق  11

    شريعة  مصباح صباح  12

    شريعة  وناسي حفيظة  13

    لغة عربية وحضارة إسالمية  جراح وردة  01

    لغة عربية وحضارة إسالمية  خالف خولة  02

    لغة عربية وحضارة إسالمية  طوبال سليمة  03

    لغة عربية وحضارة إسالمية  فريطس جناح  04

    لغة عربية وحضارة إسالمية  هالل سلسبيل  05
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  )25(الفوج }}�}}�}}�}}�السنة الثانية  بطاقة توجيه الطلبة للتخصص يف
  

  مالحظات  التخصص  اللقب و االســم  الرقم

    أصول الدين  دلندة حواء  01

    شريعة  بركان مجيلة  01

    شريعة  بن نعجة فريوز  02

    شريعة  بودة شيماء  03

    شريعة  بوعلي إميان  04

    شريعة  سعيود عائشة  05

    شريعة  صابة أمال  06

    شريعة  صحراوي حنني  07

    شريعة  عباسيآمال  08

    شريعة  عمران خوخة  09

    شريعة  قعصاص فاطمة  10

    شريعة  كاح قرباح رشيدة  11

    شريعة  كزيز طيبة  12

    شريعة  ناصر إهلام  13

    شريعة  ناصر حيزية  14

    لغة عربية وحضارة اسالمية  زموري سامية  01

    لغة عربية وحضارة اسالمية  عربازي صفاء  02

    لغة عربية وحضارة إسالمية  ىبن عائشة بشر   03

    لغة عربية وحضارة إسالمية  بوغدادة زينب  04

    لغة عربية وحضارة إسالمية  سنقوقة مرمي  05

    لغة عربية وحضارة إسالمية  يوسفي شهيناز  06
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  )26(الفوج }}�}}�}}�}}�بطاقة توجيه الطلبة للتخصص يف السنة الثانية 
  

  مالحظات  التخصص  اللقب و االســم  الرقم

    أصول الدين  براجل فاطمة الزهراء  01

    أصول الدين  براهيمي أنوار  02

    أصول الدين  بضياف جيدة  03

    أصول الدين  بوقرة هالة  04

    أصول الدين  عشور وردة  05

    أصول الدين  قماز سوسن  06

    أصول الدين  معيفي أم اهلنا  07

    شريعة  بادي ذهبية  01

    شريعة  برامهي المية  02

    شريعة  عدي هاجربن س  03

    شريعة  بن سعيدي جنمة  04

    شريعة  بوزناق دالل  05

    شريعة  جاب اهللا آية  06

    شريعة  مشالل بسمة  07

    شريعة  شهاد راضية  08

    شريعة  ضيف اهللا ليلى  09

    شريعة  غرباوي نور اهلدى  10

    شريعة  غقال بريزة  11

    شريعة  قبايلي آسيا  12

    شريعة  لربي مجانة  13

    شريعة  لعناين اد  14

    شريعة  ليتيم شيماء  15

    شريعة  مذكورخولة  16

    شريعة  نعاسي يسرى  17

    شريعة  يوكانة خرية  18

    لغة عربية وحضارة اسالمية  بوشامة آسيا  01

    لغة عربية وحضارة إسالمية  مالك وداد  02

    لغة عربية وحضارة إسالمية  مشري دنيا  03
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  )27(الفوج }}�}}�}}�}}�صص يف السنة الثانية بطاقة توجيه الطلبة للتخ
  

  مالحظات  التخصص  اللقب و االســم  الرقم

    أصول الدين  بن ناصر زينب  01

    أصول الدين  العايش سهام  02

    أصول الدين  غزو كنزة  03

    أصول الدين  مشري منرية  04

    أصول الدين  مالح بية  05

    أصول الدين  الوايف دنيا  06

    الدين أصول  هجرس سارة0     07

    شريعة  بايع راسو حسناء  01

    شريعة  تامن خلود  02

    شريعة  سباق سامية  03

    شريعة  سالمي ابتسام  04

    شريعة  عاشوري الروميصاء  05

    شريعة  عباس شروق  06

    شريعة  عريف بسمة  07

    شريعة  عمامرة أمينة  08

    شريعة  غامن مرمي  09

    شريعة  غضابنية أشواق  10

    شريعة  ةقرميط خدجي  11

    شريعة  متيجي إميان  12

    شريعة  وهاب جنات  13

    لغة عربية وحضارة إسالمية  بوحرة حفصة  01

    لغة عربية وحضارة إسالمية  بوخروفة فتيحة  02

    لغة عربية وحضارة إسالمية  بودير راضية  03

    لغة عربية وحضارة إسالمية  نوار مروى    04

    ميةلغة عربية وحضارة إسال  هوام يسرى  05

  
 


