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ماحظامعدل السداسيا
ة إضافيةتاخير2ور 6معدل س 5معدل س4معدل س3معدل س2معدل س1معدل سالتخصص اأصليسنة التخرجاإسم واللقبرقم الملفالرقم معدل الترتيبمعدل 1الرغ
مقارنة اأديا2017مقيد   ن16ق1 16.2815.96عقيدة اسامية16.1415.7716.1616.1317.3116.191عقيدة 

ادي   امنة11ق2 مقارنة اأديا2017د 15.8115.49عقيدة اسامية15.9414.4617.0315.0916.7515.581عقيدة 

ية10ق3 قر   كمي مقارنة اأديا2017ب 14.5314.23عقيدة اسامية13.4514.4015.5015.6414.8513.311عقيدة 

مقارنة اأديا2017شويم   محمد46ق4 13.8913.61عقيدة اسامية13.5014.0214.2012.5815.7813.251عقيدة 

مقارنة اأديا2017عزيزي   سمية17ق5 13.6613.39عقيدة اسامية13.2614.1114.0212.4714.0814.021عقيدة 

مقارنة اأديا2017طيب باي   كريمة05ق6 13.6313.35عقيدة اسامية12.1512.6213.1613.7315.2214.881عقيدة 

مقارنة اأديا2017عزيري   فاطمة الزهراء06ق7 13.2613.00عقيدة اسامية12.3512.7113.7712.0513.6915.001عقيدة 

مقارنة اأديا2017احمية   رامي39ق8 13.2512.99عقيدة اسامية13.1512.9811.8913.4114.2813.811عقيدة 

مقارنة اأديا2017بومعيزة   ياسر32ق9 12.9412.68عقيدة اسامية13.2312.9613.3611.7714.2212.091عقيدة 

مقارنة اأديا2017بوعياد   مريم15ق10 12.9312.67عقيدة اسامية12.2712.2913.1713.7513.7712.341عقيدة 

مقارنة اأديا2017محمدي   نسيمة18ق11 12.9012.64عقيدة اسامية12.3412.8613.6212.9113.3812.301عقيدة 

مقارنة اأديا2017رداف   رندة12ق12 12.5112.26عقيدة اسامية12.7511.5913.5012.1913.4111.641عقيدة 

مقارنة اأديا2017بوعزيز   نعيمة07ق13 12.4812.23عقيدة اسامية12.7311.4013.0511.0912.9413.691عقيدة 

ة53ق14 ي مقارنة اأديا2017القالي   ح 12.4312.18عقيدة اسامية11.8513.3512.4311.4813.1412.311عقيدة 

مقارنة اأديا2017شا   هناء20ق15 11.9811.74عقيدة اسامية12.2612.9311.2710.8912.4712.031عقيدة 

ي   مر23ق16 مقارنة اأديا2017سدرا 11.9111.67عقيدة اسامية11.2012.1012.1911.4912.0812.381عقيدة 

مقارنة اأديا2017ايدي   آية14ق17 11.7611.52عقيدة اسامية10.2712.7412.6011.0511.4912.391عقيدة 

مقارنة اأديا2017خرف اه   ميادة26ق18 11.5111.28عقيدة اسامية10.6910.7511.5510.9113.3011.882عقيدة 

هية13ق19 مقارنة اأديا2017سا    11.4011.18عقيدة اسامية12.2111.7611.948.9811.4212.112عقيدة 

مقارنة اأديا2017غشا   سارة29ق20 11.4011.17عقيدة اسامية9.9011.8111.3410.4712.3912.471عقيدة 
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مقارنة اأديا2017رشا   اسماء41ق21 11.5111.16عقيدة اسامية10.1611.7514.0311.729.4111.9711عقيدة 

ي   سميرة08ق22 مقارنة اأديا2017طال 11.3611.13عقيدة اسامية11.1010.5011.889.8812.3412.451عقيدة 

مقارنة اأديا2017بادي   خولة25ق23 11.3111.08عقيدة اسامية11.7311.8511.6010.6311.6710.361عقيدة 

مقارنة اأديا2017عمارنية   نجو34ق24 11.1410.92عقيدة اسامية10.1710.4611.7010.7512.5911.191عقيدة 

مقارنة اأديا2017ربيعي   أما19ق25 11.0910.87عقيدة اسامية10.2812.6612.038.8010.2712.521عقيدة 

مقارنة اأديا2017بن سالم   أميرة44ق26 11.0710.85عقيدة اسامية10.9510.8911.0610.9210.0212.561عقيدة 

ي   ايما24ق27 مقارنة اأديا2017غا 10.9310.71عقيدة اسامية11.0511.7111.4210.0611.699.671عقيدة 

مقارنة اأديا2017اقعو   خديجة09ق28 10.8110.60عقيدة اسامية10.7710.8710.3911.0810.5011.271عقيدة 

مقارنة اأديا2017نويوة   ربيعة40ق29 10.8510.52عقيدة اسامية11.2512.0210.4710.729.6710.9711عقيدة 

مقارنة اأديا2017عوايشية   بثينة21ق30 10.7110.50عقيدة اسامية10.3211.0810.9410.2210.4411.271عقيدة 

مقارنة اأديا2017رفا   مريم27ق31 10.6510.44عقيدة اسامية10.3410.4511.2610.5510.9110.381عقيدة 

قي   كوثر28ق32 مقارنة اأديا2017ر 10.6010.29عقيدة اسامية10.8111.5010.2010.4210.0210.673عقيدة 

مقارنة اأديا2017بن يدير   ريمة36ق33 10.6310.20عقيدة اسامية10.5711.2210.5110.959.7810.7221عقيدة 

مقارنة اأديا2017بطيط   حكيمة04ق34 10.5910.06عقيدة اسامية10.1910.6210.1710.0611.0511.4412عقيدة 

مقارنة اأديا2017بوبي   نوا42ق35 10.2510.05عقيدة اسامية9.7210.8411.039.529.8410.562عقيدة 

مقارنة اأديا2017بن ناصر   ند57ق36 10.4209.90عقيدة اسامية10.9110.7910.2510.388.7811.3931عقيدة 

ة   كريمة31ق37 مقارنة اأديا2017بوح 10.1409.73عقيدة اسامية10.799.5310.339.7810.0510.3621عقيدة 

ية عميد الك
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ي هاجر43ق1 10.6510.54عقيدة اسامية10.8910.881110.2710.3710.471عقيدة اسامية2016عس
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11.8711.87عقيدةاسامية11.3812.4212.7911.6312.4610.53عقيدةاسامية2017حمدي محمد اسا49ق1

ي ايما22ق2 11.1811.18عقيدةاسامية10.5511.6810.5311.2111.4111.69عقيدةاسامية2016شي

11.0611.06عقيدةاسامية12.0710.3910.3910.0311.9111.55عقيدةاسامية2010حب الحمص محمد اأمين48ق 3

10.4710.26عقيدةاسامية11.1511.289.8610.1610.1910.152عقيدةاسامية2011جعرير ضياء الدين02ق4

1

2018



14

ة الرغــــــ
انيةأولىسنة التخرجاإسم واللقبرقم الملفالرقم ةال ال المعدل1الرابعةال
12.34عقيدة اسامية200811.6212.6513.4511.65عقيدة اساميةشرفي سعيدة30ق1

12.18عقيدة اسامية200610.5011.5812.8713.77عقيدة اساميةبوراي مريم50ق2

11.87عقيدة اسامية200511.6411.8712.1311.85عقيدة اساميةصواله لزهر03ق3

11.35عقيدة اسامية200412.0010.5811.5711.23عقيدة اساميةها صافية54ق4

د الوها56ق5 يسي ع 11.16عقيدة اسامية201111.8711.2110.4811.06عقيدة اساميةك

د العزيز37ق6 11.07عقيدة اسامية200311.6710.8911.4910.24عقيدة اساميةالعابد ع

يم45ق7 د الح 11.00عقيدة اسامية200411.5310.3411.7210.40عقيدة اساميةهنشري ع

قاسم55ق8 10.92عقيدة اسامية199910.8011.1310.1111.65عقيدة اساميةبراج ب

10.83عقيدة اسامية200810.8910.3111.3010.80عقيدة اساميةحربي عاد35ق9

10.81عقيدة اسامية200410.0210.0611.7211.44عقيدة اساميةنزار أما51ق10

10.78عقيدة اسامية201011.2210.9910.2910.63عقيدة اساميةلريس بدر الدين47ق11

د الوها38ق12 10.57عقيدة اسامية200511.6510.1610.4410.01عقيدة اساميةبوس  ع

10.45عقيدة اسامية200510.4710.0710.8410.41عقيدة اساميةدرار نسمة33ق13

10.16عقيدة اسامية200610.1010.0410.1110.40عقيدة اساميةرقية عيس52ق14

ية عميد الك

معد السنوا

ية ل ة القائمة اأولية الترتي   2018تر عقيد اساميةرشحين لإلتحاق بالسنة ااولى ماستالمكاسيك  طل

      1جامعة  باتنة
 كلية العل اإسامية•
ل الدينقسم •  أص

ية ائرية الديمقراطية الشع رية الج  الجم
حث العلمي ار التعليم العالي وال  و


