
 ية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةهورلجما

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 "1"جامعة باتنة 

                                       كلية العلوم اإلسالمية                                                                                                        

 ((                        الجذع المشترك)) 

 

 

 االختيار اللقب و االســم الرقم
 الدين أصول أحمديحي الشريف  11

 الدين أصول بوعبد هللا غالم 10

 الدين أصول زبوش مصطفى لطفي 10

 لغة وحضارة سنوسي عبد العالي 10

 الدين أصول جدعون كاظم 10

 شريعة بن مربي زهير 11

 الدين أصول بشير اسامة 11

 شريعة شباح هشام 10

 الدين أصول لمباركية نبيل 10

 الدين أصول كوسة حسان 10

 الدين أصول طرافت آدم 01

 الدين أصول قياللي نعيم 00

 الدين أصول بسعة لعربي 02

 لغة وحضارة هالل مصطفى 02

 لغة وحضارة بوزيد عالء الدين 02

 الدين أصول بن زيتوني دمحم 00

 شريعة طارق يونس 00

 الدين أصول جعفر ادريس 00

 لغة وحضارة بودبوزة لقمان 02

 لغة وحضارة يونس عبدو 21

 لغة وحضارة معمري منذر 21
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هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجم  

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  

 "1"جامعة باتنة 

                                       كلية العلوم اإلسالمية                                                                                                        

 ((         الجذع المشترك)) 

 
 

 االختيار اللقب و االســم الرقم

 لغة وحضارة غريبي نجيب 10

 لغة وحضارة نصيب رمزي 10

 شريعة حركات جابر 10

 شريعة بوكحيل دمحم أمين 10

 شريعة زمال أحمد 10

 الدين أصول عشي فؤاد 10

 شريعة بوزيدي إسالم 10

 لغة وحضارة شرفي الطيب 10

 لغة وحضارة ليتيم عبد هللا 10

 الدين أصول بوثلج سليم 01

 لغة وحضارة قواسمية حذيفية 00

 الدين أصول ناصر نبيلبن  00

 الدين أصول بولقرون أسامة 00

 الدين أصول عرجونة ناجي 00

 لغة وحضارة فنازي انيس 00

 لغة وحضارة شارف عبد الرحمان 00

00 
سالطنية عبد 

 الرحمان ع

 لغة وحضارة

 شريعة صالحي اسامة 00

 لغة وحضارة عيادي صالح 00

 الدين أصول معيزة اسامة 01

 الدين أصول بولحية جلول 00

 الدين أصول عيروج آدم 00

 شريعة علوان عمر 00
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 الجزائرية الديمقراطية الشعبيةلجمهورية ا

 يارة التعليم العالي والبحث العلموز

 "1"جامعة باتنة 

 كلية العلوم اإلسالمية

 ((     الجذع المشترك)) 

 
 

 االختيار اللقب و االســم الرقم

 لغة وحضارة مسعي شهين 10

 الشريعة بحار عبد الجليل 10

 الدين أصول جبابلية ايياد 10

 الدين أصول صايفي فؤاد 10

 الشريعة مناصرية المولدي 01

 الدين أصول كرالفة أيمن 00

 شريعة مكاحلية دمحم الطيب 00

 لغة وحضارة لقرع حازم 00

 الدين أصول عتروس حاتم 00

 لغة وحضارة بوجيل بالل 00

 لغة وحضارة عثماني اكرم 00

00 
سي عبد هللا جمال 

 الدين

 الدين أصول

 لغة وحضارة جابر منير 01

 لغة وحضارة كيفوش سيف الدين 00

 الدين أصول قورداش موسى 00

 الشريعة موهوبي ياسين 00

 الشريعة رحايل رضى المكي 00

 الدين أصول خطري الشيخ صالح 00

 الدين أصول عثمان عبد هللاسالم  00

 الدين أصول بايوض الياس 00
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هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجم  

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  

 "1"جامعة باتنة 

                                       كلية العلوم اإلسالمية                                                                                                        

 ((                         الجذع المشترك)) 

 

 

 

 االختيار اللقب و االســم الرقم

 الشريعة أميرةبوصالح  10

 الشريعة بودوح سليمة 10

 الشريعة لوصيف فوزية 10

 الشريعة لبشق نعيمة 10

 الدين أصول مومني لمياء 10

 الشريعة سماعيلي لطيفة 10

 الشريعة بوصوف هدى 10

 لشريعة أحمان شيماء 10

 لغة وحضارة معارف رحاب 01

 الشريعة مناصرية أميرة 00

 الشريعة صخري أحالم 00

 الدين أصول بطيط حفيظة 00

 لغة وحضارة بركاني خولة 00

 لغة وحضارة أحمد ناجي سندس 00

 الشريعة بلباشة إكرام 00

 الشريعة درياس حنان 00

 الشريعة صاحب جهان 00

 الشريعة عماري عبلة 00

 لغة وحضارة دهيمي دنيا 00

 الدين أصول مولة ابتسام 00

 وحضارةلغة  خرشي سالف 00

 لغة وحضارة سعادة صورية 00

 الشريعة بوحلفاية سهام 00

 الدين أصول بوشاكر سميرة 00

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 



 

هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجم  

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  

 "1"جامعة باتنة 

                                  كلية العلوم اإلسالمية                                                                                                        

 ((الجذع المشترك)) 

 

 اللقب و االســم الرقم
 االختيار

 لغة وحضارة سنوسي هاجر 10

 الدين أصول قارة ريهان 10

 الدين أصول الحمزة ليلى 10

 الدين أصول مناصرية سامية 10

 الدين أصول عاللقة آية 10

 الدين أصول بوودن إكرام 10

 لغة وحضارة عبابسة ريان 01

 شريعة مرابط نور الهدى 00

 شريعة قاسمي فاطمة 00

 شريعة معنصر وداد 00

 الدين أصول باوني سلمي 00

 لغة وحضارة بلعجيمي رميلة 00

 شريعة بلخيري سماح 00

 الدين أصول عزوز خديجة 00

 شريعة طبة مفيدة 00

 شريعة يسعد إخالص 00

 شريعة بري زكية 00

 شريعة قاجوج لمياء 00

 لغة وحضارة رحال رمضانة 00

 شريعة غجوتي خلود 00
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هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجم  

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  

 "1"جامعة باتنة 

 

 

                                       كلية العلوم اإلسالمية                                                                                                        
 

 االختيار اللقب و االســم الرقم

 الدين أصول دهيليس أحالم 10

 شريعة عقاش ريمة 10

 شريعة نور الهدىبلقاسمي  10

 شريعة تواتي صارة 10

 الدين أصول قلوح سناء 10

 الدين أصول بغدادي تقوى 10

 لغة وحضارة زيرق نريمان 10

 لغة وحضارة مرابط كنزة 10

 لغة وحضارة بتول بريج 10

 لغة وحضارة موجاري هدى 01

 لغة وحضارة طوايبية دليلة 00

 الدين أصول قربوع إكرام 00

 الدين أصول بورحايل أسماء 00

 شريعة بوذهبة سارة 00

 شريعة شراف سامية 00

 الدين أصول سعياد بشرى 00

 لغة وحضارة لعقون هيفاء 00

 لغة وحضارة لزرق سناء 00
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هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجم  

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  

 "1"جامعة باتنة 

                                       كلية العلوم اإلسالمية                                                                                                        

 ((                                                         الجذع المشترك))

 
 
 

 االختيار االســماللقب و  الرقم

 الدين أصول لزرق إلهام 10

 شريعة بوغيدة كريمة 10

 الدين أصول قرناب صباح 10

 الدين أصول سرار هاجر 10

 شريعة ربيعي نهاد 10

 الدين أصول صحراوي سارة 10

 شريعة خرف هللا أمينة 10

 شريعة مخاليف آية 10

 الدين أصول بوحالسة نور الهدى 00

 لغة وحضارة هاجربركان  00

 الدين أصول بوبقرة نورهان 00

 لغة وحضارة مساعدية هند 00

 شريعة بعداش آمال 00

 لغة وحضارة حوامد سارة 00

 شريعة بخوش ريان 01

 شريعة مغار يسرى 00

 لم تختار بن النية اية 00

 الدين أصول طرباق أميرة 00

. 
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الديمقراطية الشعبية هورية الجزائريةالجم   

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 "1"جامعة باتنة 

                                   كلية العلوم اإلسالمية                                                                                                        

 ((                                                          الجذع المشترك)) 
 
 

 االختيار اللقب و االســم الرقم

 شريعة بلوافي خلود 10

 الدين أصول أجغادر عائشة 10

 شريعة زروال حكيمة 10

 الدين أصول خالدي خديجة 10

 شريعة بوكحيل شيماء 10

 الدين أصول قري حياة 10

 الدين أصول قعقاع نور الهدى 10

10 
بن عائشة زينة رحمة 

 هللا

 الدين أصول

 شريعة سعدوني نريمان 10

 شريعة بوراضي سماح 01

 لغة وحضارة فاضل راضية 00

 شريعة شليحي إيناس 00

 شريعة نقوقة صباحس 00

 شريعة زروني جهينة 00

 الدين أصول العيدوني كريمة 00

 شريعة خليفي نسرين 00

 الدين أصول بن دمحم فيروز 00

 الدين أصول عبودي خولة 00

 ال توجد معروف لبنى 01

 الدين أصول منصورية رحاب 00

 الدين أصول زحزاح جميلة 00

 شريعة حجاب منال 00

 شريعة خيرجة أمال 00

 الدين أصول خير الدين رقية 00

 لغة وحضارة غرايبية حليمة 00

 لغة وحضارة ابركان هاجر 00

 لغة وحضارة حابس نور الهدى 00
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ةهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيلجما  

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  

 "1"جامعة باتنة 

                                                                                                                                              اإلسالميةكلية العلوم 

 ذ((                                                        الجذع المشترك)) 

 

 
 

 

 راالختيا اللقب و االســم الرقم 

 الدين أصول صفية أميمة 10

 لغة وحضارة ضيف هللا صبرينة 10

 لغة وحضارة ضيف هللا زوليخة 10

 شريعة مقاوسي شهيرة 10

 الدين أصول عبد الحفيظ إيمان 10

 شريعة شعيرة أميرة 01

 الدين أصول منزر بثينة 00

 الدين أصول بو شالغم آية 00

 الدين أصول غالف اسماء 00

 الدين أصول ريانبوخنوفة  00

 الدين أصول دروي خولة 00

 الدين أصول عورة ريان 00

 الدين أصول زروال نوال 01

 شريعة لعباسي نادية 00

 الدين أصول سايب مروة 00

 شريعة خوالد خديجة 00

 شريعة بخاخشة سميرة 00

 شريعة حولة سماح 00

9 



هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةلجما  

   التعليم العالي والبحث العلميوزارة 

 "1"جامعة باتنة 

                                       كلية العلوم اإلسالمية                                                                                                        

 ((                                                         الجذع المشترك)) 
 

 االختيار اللقب و االســم الرقم

 الدين أصول أحمان فاطمة الزهراء 11

 الدين أصول عالق خولة 12

 الدين أصول تزقوارت وسام 12

 شريعة عكسة فوزية 10

 الدين أصول بوهراوة شيماء 10

 الدين أصول يسرىقمور  10

 الدين أصول درناني صليحة 12

 الدين أصول قساوي زهية 11

10 
دالج شيماء نور 

 الهدى

 لغة و حضارة

 لغة و حضارة قابوش أشواق 12

 لغة و حضارة شريط ايمان 12

 الدين أصول بلومي حليمة 12

 الدين أصول فورار ليندة 10

 الدين أصول غربي هاجر 10

 الدين أصول جبالي نوال 10

 الدين أصول بن حيزية شيماء 12

 لغة و حضارة جباري بثينة 01

 شريعة براهمية سهيلة 01

 الدين أصول روابح كوثر 02

 الدين أصول هندوس بشرى 02

 شريعة بو العة ريان 00

 شريعة باب هللا ليندة 00
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 الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية

 العالي والبحث العلميوزارة التعليم 

 "1"جامعة باتنة 

                                       كلية العلوم اإلسالمية                                                                                                        

 ((   الجذع المشترك)) 

                      

 االختيار اللقب و االســم الرقم

 شريعة يوسفي سعيدة 10

 الدين أصول عبد النوري هديل 10

 الدين أصول بخوش مهى 10

 الدين أصول منصوري صبرينة 10

 الدين أصول بشقاوي ايمان 10

 شريعة تواتي مروى 10

 لغة و حضارة زيوال نسرين 10

 لغة و حضارة قطافي ليلى 10

 الدين أصول قيشاح الواهمة 00

 الدين أصول لحمر نصيرة 00

 شريعة بورمل سوسن 00

 شريعة مالك منال 00

 الدين أصول بنية شيماء 00

 لغة و حضارة طورش نصيرة 00

 شريعة عايش الزهراء 01

 لغة وحضارة بولحمار ابتسام 00
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هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجم  

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  

 "1"جامعة باتنة 

                                       كلية العلوم اإلسالمية                                                                                                        

 ((         الجذع المشترك)) 

 

 االختيار اللقب و االســم الرقم

 الدين أصول عكاش صبرينة 10

 شريعة زعطوط سارة 10

 لغة وحضارة شهيلي لميس 

 الدين أصول سايحي آالء 10

 الدين أصول هماش أسماء 10

 لغة وحضارة حفيان نور 10

 الدين أصول غقال حسينة 10

 شريعة فرشات لمياء 00

 شريعة خرشوش ليندة 00

 شريعة يسرىحناشي  00

 شريعة بن معمر اماني 00

 شريعة قرجع نوال 00

 الدين أصول هالل رباب 00

 شريعة بوشكيوة ندى 00

 شريعة جعفر مسيكة 00

 شريعة مدور راضية 00

 لغة وحضارة عبد الهادي الشيماء 01

 شريعة بلعقون اكرام 00

 شريعة بوروبة حسينة 00

 شريعة بن الشريف مالك 00

 شريعة قربة خضرةبو  01
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الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية   

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 "1"جامعة باتنة 

                                       كلية العلوم اإلسالمية                                                                                                        

 ((     الجذع المشترك)) 
 

 االختيار اللقب و االســم الرقم

 الدين أصول زرقين ريان 10

 لغة وحضارة فيروزعمران  10

 لغة وحضارة بارو ريمة 10

 الدين أصول مهداوي هناء 10

 لغة وحضارة بركان احالم 10

 الدين أصول سوفي مروى 10

 لغة وحضارة ربوح فضيلة 10

 الدين أصول بوالتوت شهيناز 10

 الدين أصول بن سديرة الهام 10

 الدين أصول غنيات امل 01

 الدين أصول بعلوج عائشة 00

 لغة وحضارة عبيدات مروى 00

 شريعة قميني بثينة 00

 لغة وحضارة قعقاع الهام 00

 شريعة مقران فاطمة الزهراء 00

 الدين أصول غنيات خولة 00

 شريعة مساعدية امال 01

 الدين أصول برجم نسرين 00

 لغة وحضارة زيداني أماني 00

 لغة وحضارة خرصي شيماء 00
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ية الجزائرية الديمقراطية الشعبهورالجم    

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 "1"جامعة باتنة 

                                       كلية العلوم اإلسالمية                                                                                                        

 ((                         الجذع المشترك)) 

 
 

 االختيار اللقب و االســم الرقم

 الدين أصول رحمةبن حدوش  10

 شريعة سبتي دعاء 10

 الدين أصول عاشوري ايمان 10

 شريعة تيغزة بشرى 10

 شريعة دلندة شيماء 10

 لغة وحضارة زحزاح أمال 10

 لغة وحضارة بلغيث سوسن 10

 لغة وحضارة عز الدين شيماء 10

 لغة وحضارة غالب ابتسام 10

 لغة وحضارة يوسفي إلهام 01

 شريعة سميرةدعاسي  00

 شريعة برمضاني هاجر 00

 الدين أصول مامي عائشة 00

 شريعة عبد المالك خديجة 00

 لغة وحضارة شوشان سلسبيل 00

 شريعة بوهراوة سعيدة 00

 الدين أصول مسعودي أميمة 00

 شريعة بومعراف فوزية 01

 لغة وحضارة عون هللا عال 00

 شريعة ستوتي سيليا 00

 لغة وحضارة امانيبوشمع  00

 لغة وحضارة زحزاح اميرة 00

 لغة وحضارة بزحوح فطيمة 00

 شريعة بورجاح نسرين 00

00 
دربالي فاطمة 

 الزهراء

 شريعة

 الدين أصول سنوسي نسيبة 00

 الدين أصول مسعودي وردة 01
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هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجم  

التعليم العالي والبحث العلميوزارة 

   

 "1"جامعة باتنة 

                                       كلية العلوم اإلسالمية                                                                                                        

  ((                       الجذع المشترك)) 
 

 االختيار اللقب و االســم الرقم

 لغة وحضارة بوناب فلة 10

 لغة وحضارة غضبان نور اليقين 10

 الدين أصول حموتة حنيفة 10

 الدين أصول شافعي وسيلة 10

 لغة وحضارة جاللي اماني 10

 الدين أصول عراب عواطف 10

 شريعة سالط نسيبة 10

 الدين أصول بوحازم خولة 00

 الدين أصول سوسنزريق  00

 شريعة سالي فاطمة الزهراء 00

 شريعة حويشي نور الهدى 00

 شريعة محي الدين دلولة 00

 الدين أصول سميرة اولمان 00

 شريعة ساري اميرة 00

 لغة وحضارة حبرو ليلى 00

 لغة وحضارة قتاتليةرحمة 01

 الدين أصول زواي هديل 00

 لغة وحضارة بخوش سهام 00

 الدين أصول بثينةعلي  00

 شريعة بوزينة ابتسام 00

 لغة وحضارة بوعالق مليكة 00
 

  

15 



 

 

هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجم  

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  

 "1"جامعة باتنة 

                                       كلية العلوم اإلسالمية                                                                                                        

 ((                        الجذع المشترك)) 

 

 االختيار اللقب و االســم الرقم

 الدين أصول غرغوز احمد 10

 الدين أصول خوالد زهير 10

 شريعة دمحم يمرزوق 10

 الدين أصول عليلي عدالن 10

 الدين أصول بوعناني عمار 10

 الدين أصول سيوان الحسين 10

 الدين أصول نشناش محس 01

 شريعة بوغازي احمد ياسين 00

 الدين أصول جالخ نبيل 00

 شريعة يونس الشافعي 00

 الدين أصول أسامةبن لحسن  00

 الدين أصول شيوخ عبد السالم 00

 شريعة جباري المنذر 00

 شريعة مناصرية ايوب 00

 الدين أصول شافعي دمحم امين 00

 شريعة بن مني أيمن 00

 لغة وحضارة قوجيل ساعد 00

 الدين أصول جنادي ايوب 00

 شريعة نصر الطاهر 00
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الجزائرية الديمقراطية الشعبيةهورية الجم  

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  

 "1"جامعة باتنة 

                                       كلية العلوم اإلسالمية                                                                                                        

 ((                                                               الجذع المشترك)) 
 

 االختيار اللقب و االســم الرقم

 شريعة لشهب نعيم  10

 الدين أصول دحدوح هشام 10

 لغة وحضارة بوشكيوة مازن 10

 شريعة محجوب دمحم زاهد 10

 لغة وحضارة بوقشيرة زين الدين 01

 شريعة بوشريط خالد 00

 شريعة براهمي منذر 00

 الدين أصول برو هشام 00

 الدين أصول روابحية لخظر 00

 الدين أصول شرفي ايمن 00

 الدين أصول فراج عبد النور 00

 لغة وحضارة عادل دمحم امين 01

 لغة وحضارة فرحاني سليم 00

 لغة وحضارة ساري ايمن 00

 شريعة ذويب عبد الواحد 00

 لغة وحضارة حميدة أحمد 00

 شريعة ياشي ياسين 00
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هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجم  

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  

 "1"جامعة باتنة 

                                       كلية العلوم اإلسالمية                                                                                                        

 ((                                                                  الجذع المشترك)) 
 
 

 االختيار اللقب و االســم الرقم

 لغة وحضارة خلفة لقمان 10

 شريعة ليحي عبد المجيد 10

 لغة وحضارة عقيني السعيد 01

 الدين أصول ملكي عبد الرحمان 00

 شريعة داوي أكرم 00

 الدين أصول بن ا لصم زكرياء 00

 الدين أصول بن المهدي داود 00

 الدين أصول مسيعد رضا 00

 الدين أصول عبد الرحيمبوخاري  00

 الدين أصول قادة اسامة 01

 الدين أصول بلهوشات يونس 00

 الدين أصول عرعار حمزة 00

 الدين أصول ساعد عزام 00

 شريعة حويشي جمال 00

 الدين أصول بولقرون أحمد 00

 الدين أصول قارون اشرف 00

 شريعة بو الوذنين سفيان 00

 الدين أصول معلمي نبيل 01
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الشعبيةهورية الجزائرية الديمقراطية جما  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 "1"جامعة باتنة 

                                       كلية العلوم اإلسالمية                                                                                                        

 ((                                                                    الجذع المشترك)) 

 
 

 

 االختيار اللقب و االســم الرقم

 الدين أصول ابربور يانيس 10

 الدين أصول فديلة لحلو 10

 شريعة كشاح امين 10

 شريعة هادف ايمن 10

 الدين أصول خرشوش كمال 10

 الدين أصول بورزان عياش 10

 شريعة خالد إسالم 10

 الدين أصول كبسي بشير  00

 شريعة مخاطرية مراد 00

 الدين أصول دكيش ضياء الدين  00

00 
بن عمارة عبد 

 .اللطيف

 شريعة

 شريعة منازل عبد الغفور 00

 الدين أصول مزريط أيمن 00

 شريعة بكار عبد الرؤوف 00

 الدين أصول أعمر خوجة فرحات 01

 الدين أصول غنام خالد 00

 لغة وحضارة عويدات أيمن 00

 الدين أصول ميساوي عبد الحق 00

 الدين أصول بن الطيب وليد 00

 لغة وحضارة خاشة السعيد 01

 لغة وحضارة هرادة عبد الباقي 00

 شريعة بحري علي 00

 شريعة يحي الشريف يعقوب 00

 الدين أصول عيساوي بيالل 00
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هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجم  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 "1"باتنة  جامعة

                                       كلية العلوم اإلسالمية                                                                                                        

 ((                                                                    الجذع المشترك)) 
 

 

 االختيار اللقب و االســم الرقم

 لغة وحضارة سلطاني وردة 10

 شريعة مناصر كريمة 10

 شريعة عبيد وداد 10

 شريعة باهي هالة 10

 شريعة منالبوناب  10

 لغة وحضارة جبير رهام 10

 شريعة مدور وسيلة 10

 لغة وحضارة معيفي ليدية 10

 لغة وحضارة نويري عبلة 10

 لغة وحضارة حمزة اية 01

 شريعة زغيشي نور الهدى 00

 شريعة ميمون مريم 00

 الدين أصول لعور حليمة 00

 لغة وحضارة بزينة اسماء 00

 لغة وحضارة عبدو اسراء 00

 شريعة بن شلوي عفيفة 00

 الدين أصول هللا بوجبيبة آمالجاب  00

 الدين أصول بوقلوش شهرزاد 00

 شريعة فرحاتي زعيمة 00

 شريعة بن فردي ايمان 01

 لغة وحضارة كروم وردة 00

 شريعة سنونسي أحالم 00

 شريعة عزيزي كاهنة 02

 الدين أصول بوبكر مريم 00
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الشعبية ة الديمقراطيةية الجزائريهورالجم  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 "1"جامعة باتنة 

                                                                                                                              .كلية العلوم اإلسالمية                

 ((                        الجذع المشترك)) 

 
 

 االختيار اللقب و االســم الرقم

 الدين أصول قوادرية ايمان 11

 شريعة بن سالم شيماء 10

 الدين أصول هوام ايناس 12

 لغة وحضارة بوذراع ايمان 10

 لغة وحضارة صاولي رزيقة 10

 الدين أصول عبدي نهى 12

 وحضارةلغة  مسعودي نعيمة 11

 شريعة عقون ايمان 11

 الدين أصول سلطاني خولة 10

 لغة وحضارة بوزيد براءة 12

 شريعة دمحمي فاطمة 12

 شريعة عويمر مروى 12

 لغة وحضارة حمدي حيزية 10

 الدين أصول زرقين مها 10

 الدين أصول سلطاني حنان 10

 الدين أصول بن مسعودة خولةا 12

 الدين أصول شاوش خولة 01

 لغة وحضارة سعيدي نور االيمان 01

 لغة وحضارة بولعسل لبنى 00

 شريعة بلهوشات جمعة 02

 لغة وحضارة بوهراوة سهام 02

 لغة وحضارة شخريط حياة 02
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هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجم  

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  

 "1"باتنة جامعة 

                                       كلية العلوم اإلسالمية                                                                                                        

 ((         الجذع المشترك)) 
 
 

 

 االختيار اللقب و االســم الرقم

 وحضارةلغة  جفال ياسمن 10

 شريعة مخاشفي وفاء 10

 شريعة يعيش رحمة 10

 شريعة براني لميس 10

 لغة وحضارة يحة حيزية 10

 شريعة طيان سمية 10

 لغة وحضارة رويبح نسيمة 10

 لغة وحضارة عبدو مريم 10

 شريعة جبيري مريم 01

 شريعة العرفي زلفة 00

 شريعة مالس نوال 00

 شريعة عكسة سهام  00

 شريعة حربوش الشيخة 00

 الدين أصول غديري نهاد 00

 شريعة بن علية صفاء 00

 لغة وحضارة بو خدنة خلود 00

 لغة وحضارة بوغازي فريال 00

 لغة وحضارة بن عبد السالم أميرة 01

 لغة وحضارة عطال سلمى 00

 لغة وحضارة عبيد راضية 00

 الدين أصول شابي نزهة 00

 وحضارةلغة  نشلة شيماء 00

 شريعة بزاز أمينة 00

 الدين أصول مكسن لمياء 00

 لغة وحضارة بادي يسرى 00

 الدين أصول قساوي نادية 00
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الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية   

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 "1"جامعة باتنة 

                                      كلية العلوم اإلسالمية                                                                                                        

 ((    الجذع المشترك)) 

 االختيار اللقب و االســم الرقم

 شريعة بو تمجت رشى 10

 شريعة بوقريوة ندى 10

 الدين أصول شبيلي اميمة 10

 شريعة رحماني فيروز 10

 الدين أصول بوعزة صفاء 10

 الدين أصول بن عامر العلجة 10

 شريعة دشاش يسرى 10

 شريعة ابركان فوزية 10

 الدين أصول لحمر حسينة 10

 لغة وحضارة شبوكي يمينة 01

 شريعة بوعلي سهام 00

 وحضارةلغة  محي الدين حسينة 00

 لغة وحضارة عزالدين صفاء 00

 الدين أصول موساوي رحمة 00

 الدين أصول غنام دالل 00

 لغة وحضارة مرزوق شيماء 00

 لغة وحضارة يحي الشريف مروة 00

 الدين أصول فرادسي سلمى 01

 لغة وحضارة محسن هديل 00

 لغة وحضارة قريشي مروى 00

 لغة وحضارة عبان ايمان 00

 لغة وحضارة الوافي هبة 00
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هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجم  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 "1"جامعة باتنة 

                                       كلية العلوم اإلسالمية                                                                                                        

 ((                         الجذع المشترك)) 
 

 

 االختيار اللقب و االســم الرقم

 لغة وحضارة سارةبن شافعة  10

 الدين أصول منوني يسرى 10

 لغة وحضارة معيفي زينة 10

 لغة وحضارة معيفي دنيا 10

 شريعة بو شكيوة أسماء 10

 شريعة زموري مروى 10

 لغة وحضارة جبالي زينب 10

 لغة وحضارة فرحات بشرى 10

 الدين أصول شرفي ياسمين 01

 لغة وحضارة موساوي سامية 00

 شريعة سارة قرينج 00

 شريعة حركاتي زينب 00

 شريعة حركاتي علية 00

 لغة وحضارة زريبي جهينة 00

 الدين أصول قصراية سناء 00
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 هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجم

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 "1"جامعة باتنة 

                                       كلية العلوم اإلسالمية                                                                                                        

 ((                        الجذع المشترك)) 
 

 االختيار اللقب و االســم الرقم

 الدين أصول صدار لطيفة 10

 الدين أصول حمزاوي ماجدة 12

 لغة وحضارة حبرو اسماء 10

 الدين أصول بايو مريم 10

 شريعة جامع سارة 10

 شريعة سنوسي عصماء 10

 شريعة زغبي يسرى 12

 شريعة فرقاني نسيبة 11

 شريعة بومعزة جازية 00

 لغة وحضارة ذيب ايناس 00

 لغة وحضارة ذيب انفال 12

 لغة وحضارة عبيدي رباب 00

 شريعة رحاب اية 10

 لغة وحضارة نيري يسرى 00

 الدين أصول بكور أشواق 10

 الدين أصول فرحات اسراء 00

 شريعة عكاشة وئام 01

 شريعة عاللطة شهيناز 01

 الدين أصول طالب شيماء 00

 شريعة حموتة سمية 00

 الدين أصول لوشن سارة 00

 شريعة آزادحايف خايف لينة  02
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هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجم  

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  

 "1"جامعة باتنة 

                                       كلية العلوم اإلسالمية                                                                                                        

 ((                        الجذع المشترك)) 
 

 

 االختيار اللقب و االســم الرقم

 لغة و الحضارة غالب عبير 10

 شريعة منصورية غادة 10

 الدين أصول قواسمية يسرى 10

 الدين أصول مالك رحمة 10

 الدين أصول داي خديجة 10

 شريعة مزهود هدى 10

 لغة و الحضارة حافظ هللا جهان 10

 لغة و الحضارة كريم هاجر 10

 شريعة ضيف هللا خولة 01

 الدين أصول جارش مروى 00

00 
اسماء فاطمة برباش 

 ز

 الدين أصول

 شريعة عمراني فيروز 00

 شريعة تيكودان مريم 00

 شريعة بقلي الفة 00

 شريعة لعفيفي وردة 00

 لغة و الحضارة بن قريشي منى 00

 الدين أصول بوعبد هللا الهام 00

 لغة و الحضارة رحمون نهلة 00

 لغة و الحضارة سليماني شيماء 01

 شريعة جباري رونق 00

 الدين أصول غماري اية 00

 الدين أصول كحول فردوس 00

 الدين أصول سدور رقية 00

 لغة و الحضارة لعجال شيماء 00

 الدين أصول بوطوطن قمر 00
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هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجم    

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 "1"جامعة باتنة 

                                       كلية العلوم اإلسالمية                                                                                                        

 ((                                                         الجذع المشترك)) 

 
 
 

 االختيار االســم اللقب و الرقم

 شريعة براكتة ماسيليا 10

 لغة وحضارة عريف فاطمة 10

 شريعة بن يحي زينة 10

 شريعة رحمون شيماء 10

 شريعة فنيط وفاء 10

 شريعة رقيق إكرام 10

 الدين أصول ركيبي ريان 10

 لغة وحضارة وارثي تسعديث 01

 شريعة سبسيس كريمة 00

 شريعة مباركية اسراء 00

 شريعة مباركية أحالم 00

 لغة وحضارة بو حالتة سارة 00

 شريعة بن ضيف اسمهان 00

 الدين أصول مربحي نوال 00

 الدين أصول كاتب مريم 00

 الدين أصول حواس ماجدة 00

 لغة وحضارة بيري نجاة 00

 لغة وحضارة بو شخشوخة رفيدة 01

 لغة وحضارة معمري هاجر 00

 وحضارة لغة مرايحية بثينة 00

 لغة وحضارة رحال نسرين 00

 لغة وحضارة هجال بسمة 00

 شريعة لغريب آمنة 00
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