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هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجم   
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 حضارة بوعمامة آيات 17

 شريعة حنفوق أميرة 18

 أصول الدين عجرود أسماء 19

 حضارة قدور مريم 20

 أصول الدين سعيدي وسام 21

 أصول الدين مالك دمان ذبيح 22

 م منزر حنان 23

 أصول الدين جبايلية ميساء 24

 ول الدين نجاحي اكرام 25

 حضارة مهديوي شيماء 26

 شريعة عقون أميرة 27

 حضارة شايب ذراع آمنة 28

 أصول الدين سوالمية ايمان 29

 شريعة أونيس خلود 30

 أصول الدين خليفي أماني 31

 م عزوزي أمل 32

 حضارة قريشي سيماء 33

 شريعة زدايرية أالء 34

 شريعة خرشوش سهام 35

 شريعة مخبي زينب 36
 

 

 
 

 الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 "1جامعة باتنة "

                                       كلية العلوم اإلسالمية                                                                                                        

 ))الجذع المشترك((      
 

 التوجيه اللقب و االســم الرقم

 أصول الدين جواد هندة 04
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 حضارة قرية ابتساملبنا  05

 حضارة سليمي ايمان 06

أصول الدين دخالة خولة 08  ّ 

 شريعة روابح نورالهدى 09

 حضارة سنوسي أميمة 10

 أصول الدين قردوح جهينة 11

 م قاسي تينهينان 12

 أصول الدين اوشوش دنيا 13

 شريعة ساسي آية الرحمان 14

 شريعة صيد حيزية 15

 الدينأصول  مخلوفي شيماء 17

 أصول الدين صيد هديل 18

 أصول الدين أفالو منال 19

 حضارة بن قسمية فاطمة 20

 حضارة خذري هاجر 21

 م عليقي ختام 22

 - ظريف آية 23

 شريعة مباركي ريان 24

 شريعة قاقي فايزة 25

 حضارة سيوان بثينة 26

 شريعة عزوي مروى 27

 شريعة خذري وردة 28

 - توايتية منار 29

 شريعة بريزة أمال 30

 شريعة حجاب عبير 31

 أصول الدين بوزنون مريم 32

 أصول الدين مرزوق حفصة 33

 حضارة زرفاويصبرينة 34

 شريعة هزيل صبرينة 35

 - إيمان فطيمي 36

 أصول الدين صيد ريان 

 أصول الدين قصباية سارة 
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 التوجيه اللقب و االســم الرقم

 شريعة عموري فاطمة  01

 حضارة زروالي قطرة الندى 02

 شريعة قمورة ايمان 03

 شريعة سويكي صابرينة 04

 م بكاي آية  05

 - بوشرمة مالك 06

 - مساعدية نورة 07

 شريعة بوساحة سهام 08

 شريعة حداد دنيا 09

 أصول الدين بوهاللةقطرالندى 10

 أصول الدين تالوماتن أمال 11

 حضارة حاجي ندى 12

 شريعة حاجي لوبنة 13

 شريعة مغار ميساء 14

 شريعة كردوسي نورة 15

 حضارة ذرايعية رحمة 16

 شريعة عبدالهادي وئام 17

 حشارة تيميزار حسناء 18

 حشارة بوشركة وصال 19

 حشارة بولعراس رفيدة 20

 شريعة خندودي سميرة 21

 - بن الذيب اكرام 22

 حشارة سمون نورااليمان 23

 شريعة طلبة مريم 24

 شريعة بن ناصرخديجة 25

 حشارة خضراوي فتيحة 26

 شريعة شبيشب ايمان 27

 شريعة داود اكرام 28

 شريعة هنين أسماء 29

 - بومدين مالك 30

 حشارة طعيوج أميمة 31

 شريعة خميسي مالك 32

 - سي عبد منال 33

 - رحاب خولة 34

 حشارة اليزيدي مريم 35

 - بن سعادة شيماء 36

 أصول الدين لجين حمزة 

 أصول الدين سي عبد هللا مالك 
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 م ليليا عشيري 01

 حضارة خباث وردة 02

 - بو عشة خلود 03

 - خليفة صابرين 04

 أصول الدين خذايرية مالك 05
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 أصول الدين بومزاوط أصالة 06

 م هزيلي أميمة 07

 م عثماني شيماء 08

 أصول الدين لخضاري أسماء 09

 أصول الدين بولخراص ليدية 10

 م علوان لميس 11

 شريعة جامعي صبرينة 12

 شريعة بوكروح مروة 13

 أصول الدين بوزواتة أمينة 14

 شريعة بوحالس سهيلة 15

 شريعة تيغماس مريم 16

 أصول الدين بن ناصر صفاء 17

 حصارة بوشكيوة وردة 18

 شريعة عقون عقيلة 19

 الدينأصول  صحراوي رحمة 20

 - قنفود جيهان 21

 حضارة جالب نسرين 22

 شريعة شافعي اكرام 23

 أصول الدين صوالحية أنفال 24

 شريعة معصم أميمة 25

 حضارة زنو لمياء 26

 حضارة شعبان الزهراء 27

 - زيري وردة 28

 أصول الدين بوللواح هاجر 29

 شريعة كرابعية آمال 30

 حصارة عاشور عبلة 31

 أصول الدين بوهراوة بشرى 32

 شريعة رابحي يسرى زينب 33

 حضارة بوصفصافى رشا 34

35 
جفال فاطمة 

 الزهراء

 م

 م بوبشير خولة 36

 شريعة حجازي فطيمة 
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 التوجيه اللقب و االســم الرقم

 أصول الدين قنفود جمانة 01

 أصول الدين نجوى حجازي 02

 شريعة قوادرية رحاب 03

 - بن يمينة جهيدة 04

 - مرابط سامية 05

 شريعة لعريبي عائشة 06

 شريعة بلقاسم شيماء 07

 شريعة بلغالم مروى 08

 - شهيلي منار 09

 شريعة تقوى حمديني 10

 حضارة بن يحي رجاء 11

 شريعة بالح أسماء 12

 - نميسي انصاف 13

 شريعة بوضياف صفاء 14

 شريعة بوعشة حنين 15

 شريعة عناب يسرى 16

 شريعة العمراوي سميحة 17

 شريعة عقون شيماء 18

 شريعة بوترعة خيرة أميرة 19

 شريعة مروش روميسة 20

 شريعة بخوش ميسون 21

 - بوستة هاجر 22

 شريعة حنفر دالل 23

 شريعة معمري حفصة 24

 شريعة قبايلي ريمة 25

 شريعة بن دهار حسناء 26

 شريعة سديرة نجالء 27

 شريعة لماين ثينهينان 28

 شريعة دربالة نورهان 29

 شريعة قبي سامية 30

 - أرزقي حليمة 31

 شريعة ورتال سلسبيل 32

 شريعة زيادي شيماء 33

 شريعة زاوية اكرام 34

 شريعة راوابحي أمينة 35
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 شريعة شابي زهرة  01
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 شريعة العايب نورالهدى 02

 شريعة حفايضية لبنة 03

 شريعة شيماء جبالي 04

 شريعة عسالي راضية 05

 - ثابت صابرينة  06

 - مالح سارة 07

 - حمالوي سماح 08

 شريعة براهمية  آية 09

 شريعة عيساوي يسرى 10

 شريعة بوكحيل مريا 11

 شريعة بوذراع رانة 12

 أصول الدين فيصل فاطمة الزهراء 13

 أصول الدين بوجيل فاتن 14

 أصول الدين بلخرشوش آالء 15

 أصول الدين عرجون آية 16

 - تالبلية شاملة 17

 أصول الدين زويتة سمية 18

 أصول الدين بلهوشات دنيا  19

 أصول الدين رحال آمنة 20

 شريعة سعدي ليديا كوثر 21

 شريعة حبطة اميرة  22

 أصول الدين بن عثمان سهام 23

 أصول الدين بوهنتالة زنجبيل 24

 م يحي الشريف سهام 25

 أصول الدين عدوي لميس 26

 أصول الدين شيح سلماء 27

 - عامر سارة 28

 شريعة نباش أميمة 29

 شريعة دومي سندس 30

 شريعة بوقنسوس هناء 31

 * قرقاحليلياء 32

 شريعة عطوي هدى 33

 أصول الدين تومي كهينة 34

 حضارة زراري درصاف 35

 أصول الدين فرفاش هاجر 
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 التوجيه اللقب و االســم الرقم

 شريعة عقون اكرام 01

 أصول الدين دعاءمصالحي  02

 - قعقاع ريم 03

 - صبحي اكرام 04

 شريعة ولطاش وسام 05

 - بوقرورة ميسون 06

 - لبيك خلود 07

 شريعة زيدوني دعاء 08

 أصول الدين بن شريف يسرى 09

 أصول الدين لحمر آية 10

 شريعة حموتة يسرى 11

 أصول الدين بحري لمياء 12

 شريعة فيل زهرة 13

 أصول الدين راويةبلعشي  14

 حضارة دفالويشهيناز 15

 شريعة فرحات نجمة 16

 أصول الدين راشدي اكرام 17

 حضارة عمامرة زينب  18

 حضارة رحماني بثينة 19

 - بلقاسمي أنفال 20

 أصول الدين دالندة منال 21

 شريعة ابركان غادة 22

 شريعة درغال سمية 23

 - غربي اسماء 24

 أصول الدين الهامزيتوني  25

 - بلقط رشا 26

 - بوعلي أسماء 27

 - اليغ قدوة 28

 م عبدالعزيز شيماء 29

 أصول الدين شراف نعيمة 30

 - حليمي هديل 31

 شريعة بوزكرية إيمان 32

 - زعرور مروة 33

 حضارة قلمامن مسعودة 34

 - شافعي شيماء 35

 - شليغم منال 36
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