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 ماستراالسمية لطلبة السنة األولى قائمة ال

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

 الرقم االسم واللقب             

 01 سنوسي عبد العالي             

 02 ساعد قوجيل             

 03 سليم فرحاني             

 04 شاهين مسعي             

 05 سيف الدين غارو             

 06 عبد الرحمن مالكي             

 07 سعيد عقيني             

 08 اكرم عثماني             

 09 عبد الرحمن سالطنية             

 10 عاشور بوقرنين             

 11 يوسف صياد             

 12 صهيب هقي             

 13 عبد القادر يوسف فلوح             

 14 هشام غالم             

 15 قواسمية حذيفة             

 16 بوشكيوة مازن              

بولعراسفوضيل                17 
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              19 
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              23 

              24 

              25 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 - 1-باتنة  جامعة 

 كلية العلوم اإلسالمية

 اللغة والحضارة اإلسالمية: قسم
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 -2-*****الفوج قرآنيةلغة عربية ودراسات 

 الرقم االسم واللقب             

 01 رزيقة صاولي             

 02 نصيرة طورش             

 03 مروة يحي الشريف             

 04 بسمة هجال             

 05 ليلى حبرو             

 06 هدى موجاري              

 07 الشيماء عبد الهادي             

 08 بثينة مرايحية             

 09 احالم بركان             

 10 شيماء مرزوق             

 11 شيماء خرصي             

 12 راضية عبيد             

 13 سامية موساوي             

 14 نسرين زيوال             

 15 مريم عبدو             

 16 شيماء سليماني             

 17 اماني زيداني             

 18 اميمة رحال             

 19 حنان سلطاني             

 20 حنيفة حموتة             

 21 فريال بوغازي             

 22 اميرة بن عبد السالم             

 23 ابتسام بولحمار             

 24 فيروز عمران             

 25 مها زرقين             
 

 التعليم العالي والبحث العلمي وزارة

 - 1-باتنة  جامعة 
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 -3-*****الفوج قرآنيةلغة عربية ودراسات 

 الرقم االسم واللقب             

 01 الهام قعقاع             

 02 فضيلة ربوح             

 03 رمضانة رحال             

 04 نادية لعباسي             

 05 مونة بن قريشي             

 06 روميلة بلعجمي             

 07 عبير بورقوش             

 08 رحمة قتاتلية             

 09 نريمان مقيدش             

 10 اميمة دهام             

 11 اسماء بزينة             

 12 الهام يوسفي             

 13 مروة مرزوقي             

 14 مروة عبيدات             

 15 حياة محي الدين             

 16 صورية معزاوي             

 17 صليحة حالسي             

 18 صبرينة بن الصغير             

 19 هجيرة بوزيدة             

 20 كاملة مباركية             

 21 مليكة بوعالق             

 22 سندس احمد ناجي             

 23 ياسمينة جفال             

 24 رحاب معرف             

              25 
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