
 ية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةهورلجما

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 "1"جامعة باتنة 

                                       كلية العلوم اإلسالمية                                                                                                        

                         قسم أصول الدين   

 قائمة الطلبة الموجهين إلى السنة الثانية جذع مشترك أصول الدين

 م0202/0201للسنة الجامعية 
 

 أصول الدين اللقب و االســم الرقم

 أصول الدين بكري موسى  .1

 أصول الدين بن عثمان احمد  .0

 أصول الدين قربع عبد الرحيم  .3

 أصول الدين براهيمصحراوي إ  .4

 أصول الدين قبالغمراني دمحم  إ  .5

 أصول الدين زياية جهينة  .6

 أصول الدين خالد حفصة  .7

 أصول الدين مراح منيرة  .8

 أصول الدين مالكية شفيقة  .9

 أصول الدين الحساسنة إيمان  .01

 أصول الدين غراب أميرة  .00

 أصول الدين حربوش شهرة  .01

 أصول الدين حالممباركية أ  .01

 أصول الدين يمامي ياسمينة  .04

 أصول الدين علياني وئام  .05

 أصول الدين سماءبوصوردي أ  .06

 أصول الدين قطوش خلود  .07

 أصول الدين جاليلية بثينة  .08

 أصول الدين مرابط زينب  .09

 أصول الدين اطمة الزهراءحمودي ف  .11

 أصول الدين منصوري هاجر  .10

 أصول الدين شيماء صاولي  .11

 الدينأصول  كرامهبهوب إ  .11

14.  
مة معمري إيمان أ

 الرحمن

 أصول الدين

 أصول الدين بوشيحة ندى   .15

 أصول الدين بن نصر لمياء  .16

 أصول الدين ساسية ليلى  .17

 أصول الدين تواتيت ريان  .18

 أصول الدين سالمي شافية  .19

 أصول الدين زينة فغال  .11

 أصول الدين مالآعواشرية   .10

 أصول الدين راشدي حسينة  .11

 أصول الدين ةبن عالية سمي    .11

 أصول الدين بويلي فاطمة الزهراء  .14

 أصول الدين بورويس عبير  .15

 أصول الدين بوداود عبير  .16

 أصول الدين مسعود ذبيح وردة  .17

 أصول الدين عادكواشي س    .18

 أصول الدين دعاس مروة  .19



 أصول الدين ميمةأخليفي   .41

 أصول الدين مسعود ذبيح خولة  .40

 أصول الدين خالصإ بوتيطاو  .41

 أصول الدين ديرام عائشة  .41

 أصول الدين الصيد وليد  .44

 أصول الدين شرفشن ة أ  .45

 أصول الدين بن عباس يحي  .46

 أصول الدين وش يوسفعل    .47

 أصول الدين مادي نجم الدين    ص  .48

 أصول الدين فيانمنار س    .49

 أصول الدين حاجي وسيم  .51

 أصول الدين زويد شمس الدين  .50

 أصول الدين سالمي هارون  .51

 أصول الدين مزراق يونس  .51

 أصول الدين حمدي  صالح  .54

 أصول الدين يخلف يعقوب  .55

 أصول الدين  خولةهللا خرف  .56

 أصول الدين حلماط أمينة  .57

 أصول الدين شبايكي شهيناز  .58

 أصول الدين بن حرشاش رحمة  .59

 أصول الدين برينيس فريدة  .61

 أصول الدين كرامإة دحدا  .60

 أصول الدين رحموني ريم  .61

 أصول الدين بيري نجاة  .61

 أصول الدين سمايحي نادية  .64

 أصول الدين بولعزيز خديجة  .56

 أصول الدين ةمغاز المي    .55

 أصول الدين حسناء بوجوراف  .56

 أصول الدين نصر أميرة  .56

 أصول الدين شرفي شمس  .56

 أصول الدين ناجي تقوى  .62

 أصول الدين مقعاش زينب  .61

 أصول الدين بن  فاتح خديجة  .71

 أصول الدين دعاء بولينة  .71

 أصول الدين مرجال ليليا  .74

 أصول الدين بركان خولة  .75

 أصول الدين عواس نورالهدى  .76

 أصول الدين رحماني رشيدة  .77

 أصول الدين بن دهرة مريم  .78

 أصول الدين زرارة فريال  .79

 أصول الدين شاوش اسماء  .81

 أصول الدين ينة مراحبث  .80

 أصول الدين جميعي سميرة  .81

 أصول الدين حسنةمباركية   .81



 أصول الدين ية لمياءلدباي  .84

 أصول الدين بريك غادة  .85

 أصول الدين ونيس انفال براءة  .86

 أصول الدين ديرم اشواق  .87

 أصول الدين خازن ذكرى  .88

 أصول الدين وصاف نهى  .89

 أصول الدين بولحاسي صفاء  .91

 أصول الدين بلفتني بثينة  .90

 أصول الدين عنصل سارة  .91

 أصول الدين تنسيمشيباني هدى   .91

 أصول الدين راس العين خليل  .94

 أصول الدين بلورنة حسام الدين  .95

 أصول الدين حنتيت أسامة  .96

 أصول الدين لحسن يونس  .97

 أصول الدين مرادجي موسى  .98

 أصول الدين بوفنيزة عبدالرحمان  .99

 أصول الدين بوعافية دمحم  .011

 أصول الدين عيادن مولود  .010

 الدينأصول  العيادي عيسى  .011

 أصول الدين بوودن موسى  .011

 أصول الدين مدور جميلة  .014

 أصول الدين قريد كوثر  .015

 أصول الدين غنيات خولة  .016

 أصول الدين بن نزار دليلة  .017

 أصول الدين زواقة نورهان  .018

 أصول الدين خن لبنى  .019

 أصول الدين مدور حبيبة  .001

 أصول الدين مدور سهام  .000

 أصول الدين مدور جويدة  .001

 أصول الدين مروةبو سعيد   .001

 أصول الدين العوادي رحاب  .004

 أصول الدين بوقرنين رميسة  .005

 أصول الدين فني منال  .006

 أصول الدين خالف سمراء  .007

 أصول الدين بشايرية نصيرة  .008

 أصول الدين مرزوقي كوثر  .009

 أصول الدين لقرارة لبنىابو  .011

 أصول الدين مانع سمية  .010

 أصول الدين عواج وردة  .011

 أصول الدين قابوش سندس  .011

 أصول الدين مدور وردة  .014

 أصول الدين مكربش نورالهناء  .015

 أصول الدين مرغاد ايمان  .016

 أصول الدين جرادي ريان  .017

 أصول الدين بكار كوثر  .018

 أصول الدين حبري شامية  .019

 أصول الدين سليماني ذكرى  .011

 أصول الدين سالوي دالل  .010

 أصول الدين لبناقرية ناهد  .011



 الدينأصول  حجاج مليكة  .011

 أصول الدين سردوك سلسبيل  .014

 أصول الدين بن صافي خلود  .015

 أصول الدين شباط راضية  .016

 أصول الدين سعود تقوى  .017

 أصول الدين زواقري سهام  .018
 

 

 

 رئيس القسم 


