
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire 

 
 

 ماستراالسمية لطلبة السنة الثانية قائمة ال

 -1-الفوج *****قرآنيةلغة عربية ودراسات 

 الرقم االسم واللقب             

 10 عمر حاجي             

 10 مهدي كركوش             

 10 مراد عليتسة             

 10 صهيب بويحي             

 10 سميرة زيري             

 10 سلسبيل زروال             

 10 يوسف فرفاش             

 10 ريان خنفوف             

 10 بوشجةعبد الغفور              

 01 راوية بخشة             

 00 الياس زكور             

 00 خولة بن راضي             

 00 ريمة عرعار             

 00 عائشة جبابرة             

 00 نسمة بن قربع             

 00 دمحم االخضر بشوات             

 00 العز عبد السالم جعيل             

 00 حسين بن رابح             

 00 انفال قورداش             

 01 برجة عبد الرحمن             

 00 علي بسمة             

 00 سارة بوهزة             

 00 عماد الدين طعم هللا             

 00 هبول فاتح             

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 - 1-باتنة  جامعة 

 كلية العلوم اإلسالمية

 اللغة والحضارة اإلسالمية: قسم
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire 

 
 

 االسمية لطلبة السنة الثانية ماسترقائمة ال

 -2-الفوج *****قرآنيةلغة عربية ودراسات 

 رقم االسم واللقب             

 10 فاطمة الزهراء مربحي             

 10 اميرة مرزوقي             

 10 بثينة حلوي             

 10 دنيا قريون             

 10 شهرزاد بوكريش             

 10 بوغرارة ايمان             

 10 مالك بريهوم             

 10 يمينة كموني             

 10 هندة بار             

 01 بسمة علي             

 00 ايمان حواسنية             

 00 فؤاد قلقول             

 00 خيرة بن حمزة             

 00 يحي قردي             

 00 عمر نور             

 00 شفيعة صغداو             

 00 وسام بودرمين             

 00 مرايحية هشام             

 19 بروال نصيرة             
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 - 1-باتنة  جامعة 

 كلية العلوم اإلسالمية

 اللغة والحضارة اإلسالمية: قسم



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

 االسمية لطلبة السنة الثانية ماستر قائمة ال

 -1-الفوج  ********إسالميتاريخ 

 رقم االسم واللقب            

 10 حمدودمروى             

 10 ايمان برحال            

 10 زهرة بوخالفة            

 10 جميلة بشيري            

 10 دنيا عبابسة            

 10 هدى قبابلة            

 10 نور الهدى بن عبد الرحمان            

 10 شهرزاد زرفاوي            

 10 اميرة بروج            

 01 حسناء كالع            

 00 اميرة بن رضوان            

 00 عبير بريك            

 00 صبرينة شيحة            

 00 شهرزاد بريك            

 00 حليمة العقون            

 00 دنيا مناصرية            

 00 روميسة معمري            

 00 رانيةالعايش             

 00 عبد القادر شبلي            

 01 مناني باديس            

 00 زغدود فوزي            
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 - 1-باتنة  جامعة 

 كلية العلوم اإلسالمية

 اللغة والحضارة اإلسالمية: قسم



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

 ماستراالسمية لطلبة السنة الثانية قائمة ال

 -2-الفوج ******** إسالميتاريخ 
 الرقم االسم واللقب            

 10 هناء حمدي            

 10 كوثر هدار            

 10 اميرة الوابد            

 10 تقي الدين عبد المالك            

 10 بالل جالل            

 10 اشرف لعجال            

 10 فراد نعمة            

 10 بثينة قاسمي            

 10 جيهان بن حركات            

 01 سمية زيتوني            

 00 رباب زيوال            

 00 سناء علويط            

 00 زينب اعراب            

 00 رندا بن باطة            

 00 ريان دراجي            

 00 بومعرافندى             

 00 شهرة غضبان            

 00 اسماعيل مساعدية            

 00 ايوب الجمعي            

 01 انصاف حجيج            

 00 اميمة ماضي            

 00 عالء فارح            

 00 حنان منصر            
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 - 1-باتنة  جامعة 

 كلية العلوم اإلسالمية

 اللغة والحضارة اإلسالمية: قسم



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

 االسمية لطلبة السنة الثانية ليسانسقائمة ال

 -1-الفوج /   لغة وحضارة إسالمية

 الرقم االسم واللقب              

 10 حي صاللقاسماب              

 10 بوجيل بالل              

 10 بوشعيب نور الدين              

 10 بردعي ايمن              

 10 مابن داود زد              

 10 بن دمبري احمد              

 10 رادة عبد الباقيه              

 10 زناتة ياسر              

 10 زغدود مبارك عالء الدين              

 01 حجار ناصر              

 00 زعرور دمحم              

 00 الحسين لخوادة              

 00 بلعمري أسامة              
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 - 1-باتنة  جامعة 

 كلية العلوم اإلسالمية

 اللغة والحضارة اإلسالمية: قسم



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire 

 
 

 لطلبة السنة الثانية ليسانساالسمية قائمة ال

 -2-الفوج /  لغة وحضارة إسالمية   

 الرقم االسم واللقب              

 10 فارس أحالم              

 10 عزاق حنان              

 10 عبد الصمد شروق              

 10 حرارثية منار              

 10 في هديلخل              

 10 حليس ريان              

 10 صال أي بحصا              

 10 جدي خولة              

 10 عبيدي بتول              

 01 عيساوي مالك              

 00 اكرام نصير              

 00 خامر راضية              

 00 العمراوي آية              

 00 نجاة غياط              

 00 ىسمار صفو              

 00 سلمى عبد الوهاب              
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 - 1-باتنة  جامعة 

 اإلسالميةكلية العلوم 

 اللغة والحضارة اإلسالمية: قسم



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire 

 
 االسمية لطلبة السنة الثانية ليسانسقائمة ال

 -3-الفوج /    لغة وحضارة إسالمية

 الرقم االسم واللقب              

 10 حمالوي أسماء              

 10 بوغاغة اماني              

 10 ي مونيةشرف              

 10 مةيطوح فحبز              

 10 سارة رواحنه              

 10 وي عمرانةمهدي              

 10 الربس راني              

 10 بوقفة نريمان               

 10 الطيب استبرق              

 01 فوحال ايمان              

 00 حيدوسي نسرين              

 00 صافي آية              

 00 زمال شمس              

 00 ذيب جهينة              
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 - 1-باتنة  جامعة 

 كلية العلوم اإلسالمية

 اللغة والحضارة اإلسالمية: قسم



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

 االسمية لطلبة السنة الثانية ليسانسقائمة ال

 -4-الفوج /    لغة وحضارة إسالمية

 الرقم االسم واللقب              
 10 يحي الشريف سمية              

 10 سعيدي سلسبيل              

 10 بلقاسمي ام الزين              

 10 كواشي سعاد              

 10 راهم احالم              

 10 بن كمشي البتول              

 10 بارو زينب              

 10 لوصيف شيماء              

 10 فداوي شيماء              

 01 بوماجن زهور              

 00 قوبع روميسة              

 00 فزاني ابتسام              

 00 فارح شيماء              

 00 قارة حورية              
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Islamique 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 - 1-باتنة  جامعة 

 كلية العلوم اإلسالمية

 اللغة والحضارة اإلسالمية: قسم



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 
 

 االسمية لطلبة السنة الثالثة ليسانسقائمة ال

 -1-الفوج *****والحضارة اإلسالميةتاريخ ال

 الرقم االسم واللقب              

 10 برقاد منير              

 10 ليتيم صابر              

 10 بوتبينة سيف الدين               

 10 سنيقر زكرياء              

 10 سليمي رمزي              

 10 باهي احمد              

 10 هرموني داود              

 10 بن ساكر سفيان              

 10 بلبج سامية              

 01 لحمر ايمان              

 00 اونيسي ابتسام              

 00 بوهنتالة امينة              

 00 لحمر اميمة              

 00 حجيج خديجة              

 00 لواعر اميمةب              

 00 سالمي خولة              

 00 رحال دنيا              

 00 علياء خليفة              

 00 بخوش شيماء              

 01 ضاويةقعقاع               

 00 عليبي إخالص              
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 - 1-باتنة  جامعة 

 كلية العلوم اإلسالمية

 اللغة والحضارة اإلسالمية: قسم



 الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية 
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

 االسمية لطلبة السنة الثالثة ليسانس قائمة ال

 -2-الفوج *****التاريخ والحضارة اإلسالمية 

 رقم االسم واللقب              

 10 لحسن ريان              

 10 تميمي امينة              

 10 لعبيدي احالم              

 10 رابح فاطمة الزهراء              

 10 قشار احالم              

 10 روابح حدة              

 10 بوذراع رزيقة              

 10 عون هللا ليلى              

 10 العبداوي غادة              

 01 كعوس امال              

 00 مروش تهاني              

 00 فرادسي هناء              

 00 كروم كوثر              

 00 بوشخشوخة سهيلة              

 00 شريفي روميسة              

 00 تي مروةاتو              

 00 قوادرية ايمان              

 00 فرحي بثينة              

 00 حويلي نسرين              

 01 بوترعة منال              
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 - 1-باتنة  جامعة 

 كلية العلوم اإلسالمية

 اللغة والحضارة اإلسالمية: قسم



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 
 

 لطلبة السنة الثالثة ليسانساالسمية قائمة ال

 -3-الفوج *****التاريخ والحضارة اإلسالمية 
 رقم االسم واللقب              
 10 بن ضيف هاجر              

 10 رميكي صبرينة              

 10 خموري امينة              

 10 هبهوب اكرام              

 10 بردعي مروة              

 10 لحمر نصيرة              

 10 ندى بوشكيوه              

 10 صاولي عائشة              

 10 مهداوي خولة              

 01 عبود خديجة              

 00 سايغي مريم              

 00 كياس مايسة              

 00 عباس شيماء              

 00 شهنازروابحية               

 00 حبري شامية              

 00 سليماني ذكرى              

 00 بلخرشوش نور الهدي              

 00 جداي سلمى              

 00 حفا هللا أميرة              

 01 ساري صفاء              

 00 قدري هيام              
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Islamique 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 - 1-باتنة  جامعة 

 اإلسالميةكلية العلوم 

 اللغة والحضارة اإلسالمية: قسم



 الشعبية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 
 

 االسمية لطلبة السنة الثالثة ليسانس قائمة ال

 -1-الفوج **اللغة العربية والدراسات القرآنية
 الرقم االسم واللقب              

 10 طبوش منال              

 10 غاوي بثينة              

 10 دنيا رواحنه              

 10 حوامد سارة               

 10 عبد المالك اكرام              

 10 بن يحي خولة              

 10 ية شروقضوايف              

 10 شيماء انيطسل              

 10 مسعودي دنيا               

 01 براهمي مروة              

 00 مغني سرين              

 00 منيع ام كلثوم              

 00 مكاوي والء              

 00 عميار سامية              

 00 حمراوي سوسن              

 00 نعبدلي ميسا              

 00 عبايدية اكرام              

 00 اطة وصالريبوز              

 00 بوشاكر سميرة              

 01 زروق صوفيا               

 00 لبناقرية وهيبة              

  

Ministère de l’Enseignement Supérieure 

Et de La Recherche Scientifique 

Université BATNA  – 1 -  

Faculté des Sciences Islamiques 

Département de la langue et  la Civilisation Islamique 

 التعليم العالي والبحث العلمي وزارة

 - 1-باتنة  جامعة 

 كلية العلوم اإلسالمية

 اللغة والحضارة اإلسالمية: قسم



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

 لطلبة السنة الثالثة ليسانساالسمية قائمة ال

 -2-الفوج **اللغة العربية والدراسات القرآنية

 الرقم االسم واللقب              

 10 شماخ رابح              

 10 شراف سعيد              

 10 بن زيان دمحم بهاء الدين              

 10 مقعاش عبد الصمد              

 10 نبيلخالف               

 10 منصوري عبد القادر              

 10 عيسىبن علية               

 10 مانع معتصم              

 10 جرادي الحاج              

 01 مناصر هشام              

 00 قنفود نور االسالم              

 00 خضراوي دمحم االمين              

 00 عادللحمر               
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 - 1-باتنة  جامعة 

 اإلسالمية كلية العلوم

 اللغة والحضارة اإلسالمية: قسم



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire 
 

 
 

 ماستراالسمية لطلبة السنة األولى قائمة ال

 -1-الفوج ***** تاريخ إسالمي 

 الرقم االسم واللقب             

 10 دمحم مناني              

 10 الصالح عيادي             

 10 جمال الدين تامة             

 10 احمد حميدة             

 10 دمحم االمين عادل             

 10 ايمن ساري             

 10 زين الدين بوكشيرة             

 10 احمد امين قادم             

بوحصانخالد                10 

 01 رندة بن فاتح             

 00 فاطمة الزهراء بوساحة             

 00 بتول بريج             

 00 دنيا نوار             

 00 شهرزاد ليبارير             

 00 نسرين لبري             

 00 حفيظ شيماء             

 00 وردة كروم             

 00 عفاف جدي             

 00 أم كلثوم جبابلية             

 01 معمري سمير             

 00 زغدود فوزي             

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 - 1-باتنة  جامعة 

 كلية العلوم اإلسالمية

 اللغة والحضارة اإلسالمية: قسم
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

 
 

 ماستراالسمية لطلبة السنة األولى قائمة ال

 -2-الفوج ***** تاريخ إسالمي 

 الرقم االسم واللقب             

 10 نسيمة رويبح             

 10 ريهام جبير              

 10 حيزية يحى             

 10 هاجر بركان             

 10 ابركان هاجر             

 10 معيفي دنيا              

 10 صورية سعادة             

 10 ايمان شريط             

 10 ضيف هللا صبرينة             

 01 امال زحزاح             

 00 حياة شخريط             

 00 خولة شاوش             

 00 هند مساعدية             

 00 نور الهدى حابس             

 00 نور اليقين غضبان             

 00 هاجر كريم             

 00 رباب معوش             

 00 رزقي رانية             

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 - 1-باتنة  جامعة 

 كلية العلوم اإلسالمية

 اللغة والحضارة اإلسالمية: قسم
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

 
 

  ماستراالسمية لطلبة السنة األولى قائمة ال

 -3-الفوج ***** تاريخ إسالمي 

 الرقم االسم واللقب             

 10 نور حفيان             

 10 عبلة نواري             

 10 فاطمة عريف             

 10 اماني بوشمع             

 10 كريمة مناصر             

جباريبثينة                10 

 10 سليمة ربيعي             

 10 يسرى بادي             

 10 نهاد ربيعي             

 01 اماني جاللي             

 00 سالف خرشي             

 00 اشواق قبوش              

 00 ابتسام غالب             

 00 عبير غالب             

بلغيط سوسن                00 

 00 اسماء حبرو             

 00 خلود بوخدنة             

 00 محسن هديل             

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 - 1-باتنة  جامعة 

 كلية العلوم اإلسالمية

 اللغة والحضارة اإلسالمية: قسم
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire 

 
 

 ماستراالسمية لطلبة السنة األولى قائمة ال

 -1-الفوج  ***** قرآنيةلغة عربية ودراسات 

 الرقم االسم واللقب             

 10 سنوسي عبد العالي             

 10 ساعد قوجيل             

 10 سليم فرحاني             

 10 شاهين مسعي             

 10 سيف الدين غارو             

 10 عبد الرحمن مالكي             

 10 سعيد عقيني             

 10 اكرم عثماني             

 10 عبد الرحمن سالطنية             

 01 عاشور بوقرنين             

 00 يوسف صياد             

 00 قواسمية حذيفة             

 00 بوشكيوة مازن              

 00 فوضيل بولعراس             

 00 رفيق كحول             

 00 سفيان ساليمية             

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 - 1-باتنة  جامعة 

 اإلسالميةكلية العلوم 
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 ماستراالسمية لطلبة السنة األولى قائمة ال

 -2-الفوج *****قرآنيةلغة عربية ودراسات 

 الرقم االسم واللقب             

 10 رزيقة صاولي             

 10 نصيرة طورش             

 10 مروة يحي الشريف             

 10 بسمة هجال             

 10 ليلى حبرو             

 10 هدى موجاري              

 10 الشيماء عبد الهادي             

 10 بثينة مرايحية             

 10 احالم بركان             

 01 شيماء خرصي             

 00 إلهام قعقاع             

 00 سامية موساوي             

 00 نسرين زيوال             

 00 مريم عبدو             

 00 سندس أحمد ناجي              

 00 اماني زيداني             

 00 اميمة رحال             

 00 حنان سلطاني             

 00 حنيفة حموتة             

 01 فريال بوغازي             

 00 اميرة بن عبد السالم             

 00 أميمة دهام             

 00 مها زرقين             

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 - 1-باتنة  جامعة 

 كلية العلوم اإلسالمية

 اللغة والحضارة اإلسالمية: قسم
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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 ماستراالسمية لطلبة السنة األولى قائمة ال

 -3-الفوج *****قرآنيةلغة عربية ودراسات 

 الرقم االسم واللقب             

 10 راضية عبيد             

 10 فضيلة ربوح             

 10 رمضانة رحال             

 10 نادية لعباسي             

 10 مونى بن قريشي             

 10 روميلة بلعجمي             

 10 رحمة قتاتلية             

 10 فيروز عمران             

بزينة أسماء               10 

 01 مروة عبيدات             

 00 حياة محي الدين             

 00 صليحة حالسي             

 00 هجيرة بوزيدة             

 00 مليكة بوعالق             

 00 شيماء سليماني             

 00 ياسمينة جفال             

 00 رحاب معرف             

 00 إيمان عليوة             

 00 لشخب آسيا             

  

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 - 1-باتنة  جامعة 

 كلية العلوم اإلسالمية
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