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 ية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةهور لجما

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  "1"جامعة باتنة 

                                        كلية العلوم اإلسالمية                                                                                                        

  ))                        الجذع المشترك(( 

  

  

  امتحان فجائي  األعمال الفردية  المشاركة واالنضباط  الحضور   

وع
جم

لم
ا

  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  اللقب و االســم  الرقم  

                                    فرحي عبدالجليل  01

                                    شقطمي عبدالرزاق  02

                                    بن عزيزة عبدالحميد  03

                                    خرفاهللا عبد الناصر  04

                                    بن علجية جمال الدين  05

                                    مهماهي رضوان  06

                                    عميرة خيرالدين  07

                                    صحراوي شعيب  08

                                    ذياب رائد محمدوسيم  09

                                    عكسة السعيد  10

                                    بعداش شمس الدين  11

                                    لوشاني الياس  12

                                    دراغلة رمضان  13

                                    بن قريشي هيثم  14

                                    معادي صفوان  15

                                    بوضياف هيثم  16

                                    بقة زكرياء  17

                                    يسين سعيدان  18

                                    حجار ناصر  19

                                    شعابنة ربيع  20

                                    عون اهللا ياسين  21
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  امتحان فجائي  األعمال الفردية  المشاركة واالنضباط  الحضور 

وع
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لم
ا

  

  اللقب و االســم  الرقم
أ

1  
  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ

  

                                    طلعت حجيج  01

                                    عبدالباسط شوشان  02

                                    أيمن بردعي  03

                                    سمير دباش  04

                                    أنيس أوغيدني  05

                                    عبدالباقي هرادة  06

                                    ضياءالين أمزيان  07

                                    محمدرضى كارك  08

                                    نزار مزيان  09

                                    ياسر دغار  10

                                    ابراهيم بوحالسة  11

                                    عبدالوهاب زرفة  12

                                    حمدي عيسى بومزين  13

                                    عبدالحميد مسلي  14

                                    نورالدين زقور  15

                                    هارون تريكي  16

                                    مصطفى رابحي  17

                                    عبدالواحد فرحات  18

                                    عبدالعزيز حربوش  19

                                    سليمان بولخراص  20
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  الجزائرية الديمقراطية الشعبيةلجمهورية ا
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                                    منال عمران  01

                                    يسرى عجلي  02

                                    زهور بوماجن  03
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                                    نسرين حيدوسي  15

                                    شروق عبد الصمد  16
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                                    عادل بثينة  21

                                    سارة رواحنة  22

                                    شيماء بركان  23

                                    نوراليقين بوناب  24

                                    فاطمة الزهراءبوسلسلة   25

26                                      

27                                      

28                                      

29                                      
  
  


	 �����دع � ���� ��ى أ��� ا���ع ا�����ك ����  .إ)'� أي ط�$ ���ه ا�#"�� ��! �.ھ�ه ا�
    

  
  :إ�+ء ا.-�ذ    

 

 

 

      

...........:.................المادة  

........:................)ة(األستاذ  

3: الفوج  

2020/2021 :السنة الجامعية  

  :الشهر

 3 



 هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجم

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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  ))                         الجذع المشترك(( 

 

  

  امتحان فجائي  األعمال الفردية  المشاركة واالنضباط  الحضور   

وع
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                                    خديجة جبارة  02

                                    نجاة قيدوم  03

                                    سندس زحزاح  04
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                                    سلسبيل جبالي  06

                                    أماني بلوم  07
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                                    نصاف معيزي  24
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هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجم    

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  "1"جامعة باتنة 
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  امتحان فجائي  األعمال الفردية  المشاركة واالنضباط  الحضور   

وع
جم

لم
ا

  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  االســماللقب و   الرقم  

                                    بلعويش بلقيس  01

                                    رحمة عبدالنبي  02

                                    سعيد طحرور  03

                                    اكرام طحرور  04

                                    جهينة قروف  05

                                    اوراغ فريدة  06

                                    الهام سائب  07

                                    عائشة بن شايبة  08

                                    عائشة ونار  09

                                    زينب ونار  10

                                    توبي زكية  11

                                    شيماء فداوي  12

                                    طاووس شباح  13

                                    سلمى منزر  14

                                    سلسبيل حريقة  15

                                    منار بايع راسو  16

                                    رحمة عدوز  17

                                    منيرة جبالي  18

                                    منار توايتية  19

                                    زينب صباحي  20

                                    ايناس عمري  21

                                    حفصة غوناني  22

                                    ريان تواتيت  23

                                    ابتسام والي  24
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 هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجم  

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  "1"جامعة باتنة 
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 الجذع المشترك   

 

 

 
  

 

  امتحان فجائي  األعمال الفردية  المشاركة واالنضباط  الحضور   

وع
جم

لم
ا

  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  اللقب و االســم  الرقم  

                                    منية مباركية  01

                                    آية بن علي  02

                                    نورااليمان هريكش  03

                                    نسيبة قرفي  04

                                    شيماء بلقاسم  05

                                    جيهان مرزوق  06

                                    فهيمة ساسي  07

                                    ايمان فوحال  08

                                    شيماء بروال  09

                                    لمياء برقال  10

                                    مونية شرفي  11

                                    وسام زيتوني  12

                                    هاجر حنفر  13

                                    سليمي أميمة 16

                                    سليمي ايمان  17

                                    كوكة عبودي  18

                                    مركوندة مهرة  19

                                    نورالهدى بن عمر  20

                                    أشواق برمضان  21

                                    رميساء عوايدية  22

                                    مروى مصباحي  23

                                    عبير قميحي  24

                                    صبرينة زرفاوي  25

                                    نسرين بوعبداهللا  26

                                    سعاد باي  27

                                    يسرى زيزيق  28
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                                    مبارك عالءالدين زعدود  01

                                    اسالم سالمة  02

                                    خيرالدين بوهراوة  03

                                    هارون حطابي  04

                                    عموشي سهيل  05

                                    محمد زعرور  06

                                    زيزيعبدالصمدعبدالباسط ع  07

                                    عبدالحكيم قلفن  08

                                    صالح بلقاسمي  09

                                    ماجد تافزة  10

                                    عبداهللا بن دودوح  11

                                    صالح بوعرس  12

                                    علي لغراب  13

                                    رميالت أحمد  14

                                    ادريس بوشالغم  15

                                    زدام بن داود  16

                                    يوسف نصيبي  17

                                    محمدبلكبير همكة  18

                                    عمادالدين شينار  19

                                    يعقوب خذري  20
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 هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجم

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  "1"جامعة باتنة 
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  امتحان فجائي  األعمال الفردية  المشاركة واالنضباط  الحضور   
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                                    أيمن لؤي نعمون  01

                                    عبدالباسط عجاج  02

                                    فادي عمادالدين مقسم   03

                                    السعيد حجار  04

                                    لوناس علواش  05

                                    عبدالمالك عمارة  06

                                    سليم صامت  07

                                    مصطفى براهمية  08

                                    سامح ميدون  09
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  امتحان فجائي  األعمال الفردية  المشاركة واالنضباط  الحضور   
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جم
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ا

  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  اللقب و االســم  الرقم  

                                    سلسبيل خلوف  01

                                    رهام قروف  02

                                    انصاف بوعوني  03

                                    صاحبي اصال  04

                                    نورة غنام  05

                                    ليلى زعبوب  06

                                    عائشة أوشن  07

                                    آية هبير  08

                                    ردينة غنام  09

                                    رحمة بوزيزة  10

                                    سارة قجوح  11

                                    عبير بوكفوس  12

                                    رباب بن قسمية  13

                                    زقاغ رحمة  14

                                    رهام كربوب  15

                                    بشرى بوشمة  16

                                    أونيس صارة  17

                                    فاطمة بوهنتاة  18

                                    خذايرية ابتسام  19

                                    ماريا عنصل  20

                                    آمنة عبيد  21

                                    ميساء ذيب   22

                                    بن حرشاش  23

                                    بن حرشاش  24
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                                    بثينة سعديي  02

                                    ليليا بلعزيزية  03
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                                    فريال لعناني  07

                                    ياسمين سنوسي  08

                                    عبدالوهاب مزياني  09

                                    شمس بريزة  10
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                                    عقاقنة أماني  12

                                    عزالدين أسماء  13

                                    روفيدة قويدري  14

                                    ربيعة سليمي  15

                                    الوراد رانية  16
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  الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  اللقب و االســم  الرقم

                                    كريمة  بريكي  01
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                                    أصالة حمزة  22

                                    اكرام بوطرفة  23

                                    سكينة عثماني  24

                                    قميني نورالهدى  25

26                                      

27                                      

28                                      

29                                      

30                                      
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هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجم    

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  "1"جامعة باتنة 

                                        كلية العلوم اإلسالمية                                                                                                        

  ))         الجذع المشترك(( 

  

  امتحان فجائي  األعمال الفردية  المشاركة واالنضباط  الحضور   

وع
جم

لم
ا

  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  اللقب و االســم  الرقم  

                                    وردة بدرون  01

                                    ريان حليس  02

                                    عزيزة سي عبداهللا  03

                                    رشا الذيب  04

                                    شيماء عبدالنبي  05

                                    جيهان حوامرية  06

                                    جهينة مباركي  07

                                    هند بوطانة  08

                                    اسراء موايسية  09

                                    زدام فريال  10

                                    بن مدور أحالم  11

                                    انصاف العمراوي  12

                                    صفية منصوري  13

                                    الشيماء بوتة  14

                                    آية العمراوي  15

                                    سليأميرة سلي  16

                                    هند زناتي  17

                                    أميرة بن عبدالرحمان  18

                                    قارة حورية  19

                                    عيدة ذيب  20

                                    سليمة رحموني  21

                                    سلسبيل سعيدي  22

                                    دورصلف شارف  23

                                    مرزوقي عتيقة  24

25                                      

26                                      

27                                      

28                                      

29                                      

30                                      
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الديمقراطية الشعبيةالجزائرية الجمهورية   

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  "1"جامعة باتنة 

                                        كلية العلوم اإلسالمية                                                                                                        

  ))     الجذع المشترك(( 
  

  امتحان فجائي  األعمال الفردية  المشاركة واالنضباط  الحضور   

وع
جم

لم
ا

  

  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  اللقب و االســم  الرقم

01                                      

02                                      

03                                      

04                                      

05                                      

06                                      

07                                      

08                                      

09                                      

10                                      

11                                      

12                                      

13                                      

14                                      

15                                      

16                                      

17                                      

18                                      

19                                      

20                                      

21                                      

22                                      

23                                      

24                                      

25                                      

26                                      

27                                      

28                                      

29                                      

30                                      
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ية الجزائرية الديمقراطية الشعبهور الجم    

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  "1"جامعة باتنة 

                                        كلية العلوم اإلسالمية                                                                                                        

  ))                         الجذع المشترك(( 

  
  

  امتحان فجائي  األعمال الفردية  المشاركة واالنضباط  الحضور   

وع
جم

لم
ا

  

  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  اللقب و االســم  الرقم

                                    شهيرة لطرش  01

                                    ايمان كرازدي  02

                                    هيبة جفافلية  03

                                    سلسبيل الميطة  04

                                    أسماء حمالوي  05

                                    يعيش هدى  06

                                    زهية قاجري  07

                                    آمال حداد  08

                                    مريم بريك  09

                                    بلقيس هذيبلي  10

                                    نهلة قريمس  11

                                    رانية خلف اهللا  12

                                    ماجدة بن نصيب  13

                                    البتول بن كمشي  14

                                    هاجر دمبري  15

                                    ريان شرقي  16

                                    أنفال سالمي  17

                                    رانيا لربس  18

                                    أماني بوغاغة  19

                                    خولة جدي  20

                                    ريان ملكي  21

                                    شيماء بن السعدي  22

                                    أفراح منصوري  23

                                    بركانأسعيدة   24

25                                      

26                                      

27                                      

28                                      

29                                      

30                                      
  
  


	 �����دع � ���� ��ى أ��� ا���ع ا�����ك ����  .��!  إ)'� أي ط�$ ���ه ا�#"���.ھ�ه ا�
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............:............)ة(األستاذ  

14: الفوج  

2020/2021:السنة الجامعية  

 14  :الشهر



 هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجم

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  "1"باتنة جامعة 

                                        كلية العلوم اإلسالمية                                                                                                        

  ))                        الجذع المشترك(( 

  

  امتحان فجائي  الفرديةاألعمال   المشاركة واالنضباط  الحضور   

وع
جم

لم
ا

  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  اللقب و االســم  الرقم  

                                    ايمان بلقاضي  01

                                    لطيفة بوديار  02

                                    حسينة بومنيخرة  03

                                    سلمى عبدالوهاب  04

                                    مريم بومجو  05

                                    صفوى سمار  06

                                    منار حرارثية  07

                                    هديل صوالحية  08

                                    ساري نادية  09

                                    افري نوميديا  10

                                    سامية مرابط  11

                                    فضيلة مسامح  12

                                    أميمة صيد  13

                                    غنية بن عمارة  14

                                    بسمة عزوز  15

                                    نسرين قعبي  16

                                    دنيا دكدوك  17

                                    سعاد كواشي  18

                                    جبيري أميمة  19

                                    أسماء العايب  20

                                    خديجة بوسالمة  21

                                    أسماء حسيني  22

23                                      

24                                      

25                                      

26                                      

27                                      

28                                      

29                                      
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2020/2021السنة الجامعية:  

 الشهر:

 



 ط���

 

هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجم   

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  "1"باتنة جامعة 

                                        كلية العلوم اإلسالمية                                                                                                        

  ))                        الجذع المشترك(( 

 

  امتحان فجائي  الفرديةاألعمال   المشاركة واالنضباط  الحضور   

وع
جم

لم
ا

  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  اللقب و االســم  الرقم  

                                    ريان بوشبورة  01

                                    دنيا بن حرشاش  02

                                    آية علوان  03

                                    رجاء بن يحي  04

                                    زهية لقصير  05

                                    حورية بخوش  06

                                    شيماء غرايبية  07

                                    أحالم فارس  08

                                    ناريمان زواي  09

                                    حنان عزاق  10

                                    أفاق زغلول  11

                                    انفال بلقاسمي  12

                                    آية حمزة  13

                                    هاجر خوة  14

                                    نائلة زكري  15

                                    آسيا بوشارب  16

                                    سارة بكور  17

                                    عفاف يوسف  18

                                    سعيدة حو  19

                                    مروى دحشاش  20

                                    فتيحة صالحي  21

22                                      

23                                      

24                                      

25                                      

26                                      

27                                      

28                                      

29                                      
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هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجم    

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  "1"جامعة باتنة 

                                        كلية العلوم اإلسالمية                                                                                                        

  ))                                                               الجذع المشترك(( 
  

  

  امتحان فجائي  األعمال الفردية  المشاركة واالنضباط  الحضور   

مو 
مج

ال
ع

    4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  اللقب و االســم  الرقم  

                                    زهرة مباركي  01

                                    شيماء مرامرية  02

                                    لميس نصايبية  03

                                    هناء طوارفية  04

                                    هدى بن باشة  05

                                    عديلة مرواني  06

                                    مديحة مسعودي  07

                                    منال قلقول  08

                                    كريمة حراث  09

                                    منال بودينار  10

                                    شيماء مومني  11

                                    ختام نوري  12

                                    سعيد بن بوزة  13

                                    أسماء سليمي  14

                                    وردة بوفجيغن  15

                                    ندى عشوش  16

                                    آية صافي  17

                                    ايناس عشوب  18

                                    شافية سالمي  19

                                    رونق تومي  20

                                    عائشة عيو  21

                                    ابتسام نصيب  22

                                    آية صالحي  23

24                                      

25                                      

26                                      

27                                      

28                                      

29                                      

30                                      

31                                      
  

  


	 �����دع � ���� ��ى أ��� ا���ع ا�����ك ����  .��!  إ)'� أي ط�$ ���ه ا�#"���.ھ�ه ا�
  

  :ا.-�ذإ�+ء       
   

........................:...المادة  

....................:...)ة(األستاذ  
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 17 :الشهر
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هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجم    

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  "1"جامعة باتنة 

                                        كلية العلوم اإلسالمية                                                                                                        

  ))                                                                  الجذع المشترك(( 
  

  

  امتحان فجائي  األعمال الفردية  المشاركة واالنضباط  ور الحض  

وع
جم

لم
ا

  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  4أ  3أ  2أ  1أ  اللقب و االســم  الرقم  

                                    أميرة عياد   01

                                    أزهار باغياي  02

                                    وئام حولي  03

                                    قجاجة هديل   04

                                    منال عبدالعزيز  05

                                    أمينة لعور  06

                                    عصماء سنوسي  07

                                    بولبة فريال  08

                                    ريمة سعيودي  09

                                    بوستة اكرام  10

                                    آية نموشي  11

                                    ريمة سوالمي  12

                                    أشواق منصوري  13

                                    آية بوزيد  14

                                    مرجانة عبدالرزاق  15

                                    طبيب فريدة  16

                                    آية محمدي  17

                                    جمانة بن صيد  18

                                    ريان بوزنورة  19

                                    شبيلة خالف  20

                                    نجمة حنيش  21

22                                      

23                                      

24                                      

25                                      

26                                      

27                                      

28                                      

29                                      

30                                      

31                                      

  


	 �����دع � ���� ��ى أ��� ا���ع ا�����ك ����  .��!  إ)'� أي ط�$ ���ه ا�#"���.ھ�ه ا�
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18: الفوج  

2020/2021:السنة الجامعية  

  : الشهر
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