
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire 

 
 

 ماستراالسمية لطلبة السنة األولى قائمة ال

 -1-تاريخ إسالمي ***** الفوج 

 الرقم االسم واللقب             

 01 محمد مناني              

 02 صالح ايادي             

 03 جمال الدين تامة             

 04 نور حفيان             

 05 احمد حميدة             

 06 محمد االمين عادل             

 07 ايمن ساري             

 08 زين الدين بوكشيرة             

قادم احمد امين               09 

 10 توايتية الصديق             

 11 الياس كرالي             

 12 خالد بوحصان             

 13 مولود قريبي             

 14 رندة بن فاتح             

 15 عواطف عراب             

 16 ايمان عبان             

 17 فاطمة الزهراء بوساحة             

 18 بتول بريج             

 19 دنيا نوار             

 20 شهرزاد ليبارير             

 21 نسرين لبري             

 22 حفيظ شيماء             

 23 وردة كروم             

 24 هديل محسن             

              25 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 - 1-باتنة  جامعة 
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 ماستراالسمية لطلبة السنة األولى قائمة ال

 -2-تاريخ إسالمي ***** الفوج 

 الرقم االسم واللقب             

 01 تاسعديت عثماني             

رويبحنسيمة                02 

 03 ريهام جبير              

 04 حيزية يحى             

 05 هاجر بركان             

 06 ريمة بارو             

 07 عاللقة اية             

 08 ابركان هاجر             

 09 دنيا معيفي              

 10 هاجر سنوسي              

 11 ناريمان زيرق             

 12 انفال ذيب             

 13 صورية سعادة             

 14 سارة بوحاللتة             

 15 ايمان شريط             

 16 ضيف هللا صبرينة             

 17 امال زحزاح             

 18 اميرة زحزاح             

 19 حياة شخريط             

 20 زوليخة ضيف هللا             

 21 خولة شعوش             

 22 خولود بوخدنة             

 23 هند مساعدية             

 24 نور الهدى حابس             

 25 نور اليقين غضبان             
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 ماستراالسمية لطلبة السنة األولى قائمة ال

 -3-تاريخ إسالمي ***** الفوج 

 الرقم االسم واللقب             

 01 حسينة محي الدين             

 02 ليلى قطافي             

 03 نور حفيان             

 04 زينب جبالي             

 05 عبلة نواري             

 06 فاطمة عريف             

 07 ذكرى حيدوسي             

 08 اماني بوشمة             

 09 ايمان بوذراع             

 10 كريمة مناصر             

 11 بثينة جباري             

 12 عيشة ضيف هللا             

 13 وداد عبيد              

 14 سليمة ربيعية             

 15 خولة بورزق             

 16 يسرى بادي             

 17 نهاد ربيعي             

 18 اماني جاللي             

 19 سالف خرشي             

 20 اشواق قبوش              

 21 هاجر كريم             

 22 ابتسام غالب             

 23 عبير غالب             

 24 سوسن بلغيط              

 25 اسماء حبرو             
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