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 الفوج الرابع عشر
 مالحظة التخصص 

 اللقب و االســم الرقم

       أصول الدين  بركان لطيفة 10

       الشريعة  انزارن هاجر 10

       الشريعة  براهيمي فاطمة الزهراء 13

       الشريعة  شعيب يسرى 10

       الشريعة  سنوسي مرمي 10

       الشريعة  بوطمني خضراء 10

       الشريعة  صيد راين 10

       الشريعة  زديرة إميان 10

       الشريعة  زغالش إيناس 10

       يعةالشر   غاوي جنمة 01

       الشريعة  صمهايل نوال 00

       الشريعة  صمهايل ليلى 00

       الشريعة  بوعكاز أمساء 03

       الشريعة  عكسه حياة 00

       الشريعة  عكسه حفيظة 00

       الشريعة  حيه مرمي 00

       الشريعة  حربوش سامية 00

       الشريعة  عكسه مسرية 00

       الشريعة  توارس نور اهلدى 00

       الشريعة  بوقبال أمينة 01

       الشريعة  مزماز آمنة 00

       الشريعة  خبوش منال 00

       الشريعة  هبلول نسرين 03

       الشريعة  لكحل هند 00

       اللغة واحلضارة االسالمية  بريك عبري 00

         االسالمية اللغة واحلضارة  معوش رابب 00

       اللغة واحلضارة االسالمية  منصوري رميدة 00

         اللغة واحلضارة االسالمية  مصار آسيا 00

       اللغة واحلضارة االسالمية  بودرابلة هاجر 00

       اللغة واحلضارة االسالمية  خنيو عائشة  31



       ة االسالميةاللغة واحلضار   بن مساعني فاطمة الزهراء 30

         اللغة واحلضارة االسالمية  إلول سيهام 30

 
  



 الفوج اخلامس عشر
  

 مالحظة التخصص 
   اللقب و االســم الرقم

       أصول الدين  بيضة رفيدة 10

       أصول الدين  شنوقة رانيا 10

       أصول الدين  كرميي آمنة 13

       أصول الدين  نسيب ندى 10

       أصول الدين  بومجعة أصيلة  10

       أصول الدين  منصوري وسام 10

       الشريعة  قوامسية وردة 10

       الشريعة  حاجي عبري 10

       الشريعة  خمالفة خولة 10

       الشريعة  ي اميانبن قريش 01

       الشريعة  صواحل منال  00

       الشريعة  جبايلي رميساء 00

       الشريعة  معاتقة نور اهلدى 03

       الشريعة  بوحاره مليكة 00

       الشريعة  رفراف مروة 00

       الشريعة  معطوب نزيهة 00

       الشريعة  بونصلة وافية 00

       الشريعة  ر ذكرىعيطو  00

       الشريعة  جديد خلود 00

       الشريعة  مسلي مرمي 01

       الشريعة  درفون مسرية 00

       الشريعة  بن خليفة سوسن 00

       اللغة واحلضارة االسالمية  بلغامل جيهان 03

       اللغة واحلضارة االسالمية  بلغامل خدجية 00

       اللغة واحلضارة االسالمية  شريف مسيحة 00

       اللغة واحلضارة االسالمية  بعرة اهلام 00

         اللغة واحلضارة االسالمية  جلمل فلة 00

         اللغة واحلضارة االسالمية  بن امساعيل هاجر 00

         اللغة واحلضارة االسالمية  بوزاند كنزة 00

       حلضارة االسالمية  اللغة وا  عبيدي رفيقة 31



 
  



 الفوج السادس عشر  
 مالحظة التخصص 

   اللقب و االســم الرقم

      أصول الدين   عياش عيسى 10
      أصول الدين   رجب أسامة 10
      أصول الدين   مداين نسيم 13
      أصول الدين   كعيبة فارس 10
      أصول الدين   اخلف رفيق 10
      الشريعة   يونس رشيد 10
      الشريعة   بالح عبد الصمد 10
      الشريعة   مدور بلقاسم 10
      الشريعة   بوتبينة سيف الدين 10
      الشريعة   سلطاين رمزي 01
      الشريعة   هلميسي عبد احلق 00
      الشريعة   كفايل زكرايء 00
      الشريعة   ش نصر الدينبوبي 03
      الشريعة   بن محادة عقبة 00
      الشريعة   ذيب إدريس 00
      الشريعة   مدفوين عبد النعيم 00
      الشريعة   بوردمية حسني 00
      الشريعة   فريخ يوسف 00
     اللغة واحلضارة االسالمية   فرحايت زكرايء 00
     للغة واحلضارة االسالمية  ا توايتية الصديق 01
     اللغة واحلضارة االسالمية   مذكور حكيم 00

 
  



 
 الفوج السابع عشر

 مالحظة صالتخص 
 اللقب و االســم الرقم

       أصول الدين  لعاليبية يعقوب 10
       أصول الدين  خذير خليفةبو  10
       أصول الدين  سليمان حسام 13
       الشريعة  حربو عز الدين 10
       الشريعة  كاكوش نصر الدين 10
       الشريعة  قاسيمي زيدان 10
       الشريعة  حفصي عبد اجلبار 10
       الشريعة  حيدر ندير 10
       الشريعة  محيودة حمي الدين 10
       الشريعة  سواملي ايسني 01
       الشريعة  طاليب حمند السعيد 00
       الشريعة  اببوري سامر 00
       الشريعة  هباش أسامة 03
       الشريعة  اقدالن مسري 00
       الشريعة  كبايلي أمحد 00
       الشريعة  زيدان حيي 00
       الشريعة  مومن سيف الدين 00
       الشريعة  مسارة يعقوب 00
       الشريعة  وطواط الرتكي 00
       الشريعة  شيطر مسعود 01
       الشريعة  عرابة رابح 00
     اللغة واحلضارة االسالمية   دمحمي شرف الدين     00
     اللغة واحلضارة االسالمية   مراحيية هشام 03
     حلضارة االسالمية  اللغة وا بولومة صاحل 00
     اللغة واحلضارة االسالمية   بلكعلول صالح الدين 00

 
  



 الفوج الثامن عشر  
 

 مالحظة التخصص 
   اللقب و االســم الرقم

       أصول الدين  زديرة فائق النذير 10

       أصول الدين  قرقور زهري 10

       أصول الدين  مباركية لطفي 13

       أصول الدين  عياشي عبد اهلادي 10

       أصول الدين  النوي مسعود 10

       أصول الدين  معيش دمحم 10

       أصول الدين  ترزوت عبد النور 10

       أصول الدين  مناس مراد 10

       أصول الدين  حلميدهامل عبد ا 10

       أصول الدين  بن عبد السالم الياس 01

       الشريعة  مراجي ابراهيم 00

       الشريعة  بليلي عبد الرحيم 00

       الشريعة  بركات أمحد 03

       الشريعة  جعيل ابو بكر الصديق 00

       الشريعة  مزوزية عبد الرمحان 00

       الشريعة  حلميدعبيد عبد ا 00

       الشريعة  التجاين حيي 00

       الشريعة  فوحال سيف الدين 00

       الشريعة  بن قويسم أكرم عصام 00

       الشريعة  جعفري رمطان 01

       الشريعة  شامخ سفيان 00

       الشريعة  عبد مزاين عبد الرمحان 00

       الشريعة  بوسبسي رابح 03

       الشريعة  سي حيياوي عبد هللا 00

         اللغة واحلضارة االسالمية  بقباقي محزة 00

       اللغة واحلضارة االسالمية    بن هين دمحم 00

 
  



 الفوج التاسع عشر
  

 ظةمالح التخصص 
 اللقب و االســم الرقم

       أصول الدين  عروسي وليد 10
       أصول الدين  خريوش عبد احلفيظ 10
       أصول الدين  بوجنانة الياس 13
       أصول الدين  بوقفة عمار 10
       أصول الدين  مومو فارس 10
       أصول الدين  شتوح نبيل 10
       الدينأصول   بلعباس سفيان 10
       أصول الدين  برماد عبد اجلليل 10
       أصول الدين  بوروبة دمحم ملني 10
       أصول الدين  لشهب نعيم 01
       أصول الدين  مزوزي عبد احلليم 00
       أصول الدين  برجبحان بدر الدين 00
       الشريعة  موساوي علي 03
       عةالشري  بودرامةالزايدي 00
     اللغة واحلضارة االسالمية                 فارح عزيز 00
      اللغة واحلضارة االسالمية        بوحوفاين عماد الدين 00

 
  



 فوج العشرونلا
 مالحظة التخصص 

 االســم اللقب و الرقم

      أصول الدين   موسوين صفيان 10
      أصول الدين   قدواري أكرم 10
      أصول الدين   لكحل دمحم 13
      أصول الدين   نواصر جالل 10
      أصول الدين   فرصاوي ساعد 10
      أصول الدين   بوخامت سفيان 10
      أصول الدين   كرمي عبد الرزاق 10
      أصول الدين   لعشيب دمحم بوضياف 10
      أصول الدين   سالطنية دمحم ملني 10
      أصول الدين   شريف عز الدين 01
      أصول الدين   قنون جنيب 00
      أصول الدين   رزايقية وليد 00
      أصول الدين   بن عياش عمار 03
      الشريعة   عبد املالك حذيفة 00
      الشريعة   ابنة عالء الدينشع 00
      الشريعة   هالل منري 00
      الشريعة   كرمان مخيسي 00
      الشريعة   كرم عبد املالك 00
      الشريعة   قندويل عبد الرشيد 00
      الشريعة   سديرة أيوب 01
      الشريعة   لعبين عبد الرمحان 00
      الشريعة   محالوي لقمان 00
      الشريعة   بن شريف طارق 03
      الشريعة   زهاين بالل 00
      الشريعة   صغري أصيل 00
      الشريعة   جداي منري 00
      اللغة واحلضارة االسالمية   حممود دمحم 00
        اللغة واحلضارة االسالمية   بوقرة دمحم اهلربي 00
     للغة واحلضارة االسالمية  ا    بن مزاين عبد الرمحن 00

 
هورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجلم  



 الفوج الواحد والعشرون
 

 مالحظة التخصص 
 اللقب و االســم الرقم

      أصول الدين   أوشن سارة 10

      أصول الدين   بريك غنية 10

      الدين أصول   نويس ليندة 13

      أصول الدين   دابب عقيلة 10

      الشريعة   قناين ايمسينة 10

      الشريعة   قويزي شهرزاد 10

      الشريعة   مربوك هاجر 10

      الشريعة   جريو اميان 10

      الشريعة   لكريوي أمينة 10

      الشريعة   بومشون خدجية 01

      يعةالشر    زمريي هنادي 00

      الشريعة   بلمانع زرفة 00

      الشريعة   عبد الالوي مروة 03

      الشريعة   مزغيش دالل 00

      الشريعة   بوبكر نعيمة 00

      الشريعة   بشار نوراهلدى 00

      اللغة واحلضارة االسالمية   قصاب كرمية 00

      الميةاللغة واحلضارة االس   بورقيبة شفيعة  00

      اللغة واحلضارة االسالمية   خضور امال 00

      اللغة واحلضارة االسالمية   خروف دالل 01

 
  



 
 الفوج الثاين والعشرون  

 
 مالحظة التخصص 

 اللقب و االســم الرقم

       أصول الدين  ر سارةطيا 10
       أصول الدين  بوخالفة لويزة 10
       أصول الدين  جباري حنان 13
       أصول الدين  رمضاين إميان 10
       الشريعة  حبري سعاد 10
       الشريعة  بوكحيل نبيلة 10
       الشريعة  ابشة صارة 10
       الشريعة  هباليل خضرة 10
       الشريعة  ال صارةجف 10
       الشريعة  بن عنرت صورية 01
       الشريعة  مفتاح فايزة 00
       الشريعة  عاشور تقى 00
       الشريعة  بوزكري آسيا 03
       الشريعة  معامري آمنة 00
       الشريعة  معمر خولة 00
       الشريعة    فرحايت وائم 00
       الشريعة  موساوي خولة 00
       الشريعة  دومشان جناة 00
       الشريعة  بونشادة فاطمة 00
       الشريعة  معزيز كنزة 01
       الشريعة  بوخنفرة بثينة 00
     اللغة واحلضارة االسالمية رغيس هاجر 00
     اللغة واحلضارة االسالمية   بوكفوس شهرية 03
     حلضارة االسالميةاللغة وا جغالل سندس 00
     اللغة واحلضارة االسالمية لربي نسرين 00

 
  



 
 
 

 الفوج الثالث والعشرون  
 

 مالحظة التخصص 
 اللقب و االســم الرقم

       أصول الدين  عكسه اندية 10

       أصول الدين  عةرواحنة ربي 10

       أصول الدين  قربوع هنلة 13

       أصول الدين  بوخيار امسهان 10

       أصول الدين  بعيطيش صفية 10

       أصول الدين  بودير جناة 10

       الشريعة  خرشوش سليمة 10

       الشريعة  بوستة عبري 10

       الشريعة  خضار الزهره 10

       الشريعة  اريف أمساءبوط 01

       الشريعة  بن انجي اندية 00

       الشريعة  بوقبال سارة 00

       الشريعة  مهامي فاطمة 03

       الشريعة  ضروايةرميساء 00

       الشريعة  قنطور وفاء 00

       الشريعة  خالف ليلى 00

       الشريعة  دخان شهيناز 00

       الشريعة  يةرميلي ربع 00

       الشريعة  بن موسى مرمي 00

       الشريعة  قندور زينة 01

         اللغة واحلضارة االسالمية  بوهزة سارة 00

         اللغة واحلضارة االسالمية  غضبان آسيا 00

 
  



 
 

 الفوج الرابع والعشرون  
 

 مالحظة التخصص 
 اللقب و االســم الرقم

       أصول الدين  عبيدات نورة 10

       أصول الدين  كادة هاجر 10

       أصول الدين  خبوش تقوى 13

       أصول الدين  حيياوي مرمي 10

       أصول الدين  بوشانة إخالص 10

       لدينأصول ا  بوقندورة سهى 10

       أصول الدين  ميموين وردة 10

       أصول الدين  معاليم صليحة 10

       الشريعة  وفاي زكية 10

       الشريعة  بوداود نبيلة 01

       الشريعة  بوعكاز زينب 00

       الشريعة  مطرششهيناز 00

       الشريعة  صيودة يسرى 03

       الشريعة  قويدر زهراء 00

       الشريعة  ابحل جهيدة 00

       الشريعة  بوعزيز مروة 00

       الشريعة  خيتوس فتيحة 00

       الشريعة  روابح رابب 00

       الشريعة  منزر سعاد 00

       الشريعة  بومشع إميان 01

       الشريعة  بوجالل رمحة 00

         ميةاللغة واحلضارة االسال  انيلي خولة 00

         اللغة واحلضارة االسالمية  صياد مرمي 03

         اللغة واحلضارة االسالمية  دايب بثينة 00

         اللغة واحلضارة االسالمية  سغايل وسام 00

         اللغة واحلضارة االسالمية  شاوش اخلنساء 00

       اللغة واحلضارة االسالمية    بن علي علجية 00

 
 
 



 الفوج اخلامس والعشرون
 

 مالحظة التخصص 
 اللقب و االســم الرقم

       أصول الدين  قالة بثينة 10
       أصول الدين  زمورة نوال 10
       أصول الدين  بركاين فراح 13
       أصول الدين  هنيين زليخة 10
       أصول الدين  احلعقد جن 10
       الشريعة  انصر ايمسينة 10
       الشريعة  نوابل شيماء 10
       الشريعة  قدوم اميان 10
       الشريعة  مرزوقي رميسة 10
       الشريعة  مرزوقي مجعة 01
       الشريعة  عباد شريين 00
       الشريعة  ذايبة خدجية 00
       لشريعةا  ابدي مروة  03
       الشريعة  موساوي بشرى 00
       الشريعة  موساوي إخالص 00
       الشريعة  فارح نزيهة 00
       الشريعة  زيرق دالل 00
       اللغة واحلضارة االسالمية  فرحي رمية 00
       اللغة واحلضارة االسالمية  بلور فطيمة 00
       ضارة االسالميةاللغة واحل  بوخالفة زهرة 01
       اللغة واحلضارة االسالمية  بوجالل أحالم 00

 
  



 
 الفوج السادس والعشرون

 
 مالحظة التخصص 

 اللقب و االســم الرقم

       أصول الدين  سيدي عثمان سجود 10

       أصول الدين  جوهر صربينة 10

       أصول الدين  انيلي فطيمة 13

       أصول الدين  حفياين إكرام 10

       أصول الدين  ديناري مجعة 10

       أصول الدين  سليماين وداد 10

       أصول الدين  طراد نعيمة 10

       أصول الدين  حربوش سلسبيل 10

       أصول الدين  هلدىالوانس نور ا 10

       أصول الدين  عبد املالك يسمينة 01

       الشريعة  سيدي عثمان نور اليقني 00

       الشريعة  بوشباط فرحية 00

       الشريعة  شاليب حجيلة 03

       الشريعة  بوخديش هناء 00

       الشريعة  بن منصور حسيبة 00

       الشريعة  بلعايب رمي 00

       الشريعة  بوراس أمينة 00

       الشريعة  بوحزام بثينة 00

       اللغة واحلضارة االسالمية  بوانب حسناء 00

         اللغة واحلضارة االسالمية  بن حيي صباح 01

       اللغة واحلضارة االسالمية  تكواشت أشواق 00

         ةاللغة واحلضارة االسالمي  خليفي وهيبة 00

         اللغة واحلضارة االسالمية  خرشي نورة 03

         اللغة واحلضارة االسالمية  ساطور جناة 00

       اللغة واحلضارة االسالمية  بوعالق اميان 00

       اللغة واحلضارة االسالمية    بورقوش عبري 00

 
  



 
 الفوج السابع والعشرون

 
 مالحظة التخصص 

 اللقب و االســم الرقم

      أصول الدين   خليل بوشرى 10
      أصول الدين   خرشوش عائشة 10
      أصول الدين   بوصوردي فهيمة 13
      الشريعة   تبة سامية 10
      ةالشريع   عيواز امساء 10
      الشريعة   العايب اخالص 10
      الشريعة   بوتعقاقني سهام 10
      الشريعة   عكسة اندية 10
      الشريعة   جغويب رقية 10
      الشريعة   حريد عبلة 01
      الشريعة   بن اسباع نورهان 00
      الشريعة   اوبيش كرمية 00
      الشريعة   بلعرييب رمية 03
      الشريعة   نوي ميساء 00
      الشريعة   جطين رمحة 00
      الشريعة   حية نوال 00
      الشريعة   حركايت شيماء 00
      الشريعة   مساوي كرمية 00
         اللغة واحلضارة االسالمية   علي بسمة 00
        اللغة واحلضارة االسالمية   بوالل ميهاد 01
        اللغة واحلضارة االسالمية   باركية كاملةم 00
        اللغة واحلضارة االسالمية   علوي سعاد 00
        اللغة واحلضارة االسالمية   نوي شيماء 03
        اللغة واحلضارة االسالمية   محالوي سامية 00
     اللغة واحلضارة االسالمية            بليلط رقية 00

 


