
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 أصول الدينقسم                                                          باتنة جامعة 

 م 1025/1026السنة الجامعية                                                                           كلية العلوم اإلسالمية

 

 مقر قسم أصول الدينب     الثانيبرنامج رقابة امتحانات السداسي 
 

 1 درجم 
مسؤول 

 1المدرج
 3 درجم

مسؤول 

 3المدرج
 خ.ا.ذ 913 911 910 902

 األحد

25-05 
  /زواقة /محمدي /شايب
 شتيوي /روابح /شيدخ

 محمدي
 / قاسمي /زقادة /زغيشي

 رقيق
 عرابي برهاني بولحية عيساوي شرفة رقيق

 االثنين

26-05 
  /زقادة /خ عبد السالم /شيدخ

 بوعون /بولحية /بن الشريف
 شيدخ

 / زواقة /بوزيد /عيساوي
 قاسمي

 شرفة محمدي قورداش زغيشي بن حسن عيساوي

 الثالثاء

21-05 
  /شيدخ /قورداش /دردور
 روابح /سبع /شرفة

 شرفة
  /رقيق/ درويش /بوزيد
 يدردور

 بوعيشة زغيشي زقادة عرابي شايب رقيق

 األربعاء

21-05 
  /بوعون /قورداش /درويش

 بن الشريف /بوشوشة /حداد
 حداد

 /شيدخ /مومني /العمري
 شتيوي /بوعيشة

 عيساوي ذويبي فرحات بنبري يدردور العمري

 الخميس

21-05 
  /قورداش /مومني/ بوزيد
 زغيشي /روابح /سبع

 زغيشي
 /برهاني /بوشوشة /بنبري

 بن حسن

بن 
 حسن

 حداد دردور شايب العمري ذويبي



 1 درجم 
مسؤول 

 1المدرج
 3 درجم

مسؤول 

 3المدرج
 خ.ا.ذ 913 911 910 902

 السبت

12-05 

  /درويش /فرحات /عيساوي
 بوعون /روابح /بن حسن

 فرحات
 /بولحية /بنبري /بوزيد
 دردور

 محمدي مومني بوعيشة شايب رقيق دردور

 األحد

11-05 

 / خ عبد السالم /شرفة /عرابي
 بنبري /بن الشريف /ذويبي

 شرفة
 /فرحات /حداد /شايب
 شتيوي /دردور

 درويش يدردور غرابلي بولحية العمري دردور

 االثنين

12-05 

  /بن الشريف /برهاني /العمري
 بوعون /سبع /روابح

 برهاني
  /خ عبد السالم /بوزيد
  بنبري /حداد

 غرابلي مومني ذويبي زقادة عيساوي بنبري

 الثالثاء

12-05 

  /زواقة /بودرامة /غرابلي
 خ عبد السالم /شتيوي /زقادة

 غرابلي
 / بوشوشة /يدردور

 محمدي /العمري
 فرحات شرفة برهاني عرابي درويش العمري

 األربعاء

15-05 

 / بن الشريف /زواقة /ذويبي
 بوعون /بوعيشة /دردوري

 ذويبي
  /فرحات /بن حسن
 مومني/ غرابلي

بن 
 حسن

 رقيق حداد بوشوشة محمدي عرابي

 الخميس

16-05 

 / غرابلي/دردور /خ عبدالسالم
 شتيوي/ بوعيشة/ برهاني

 دردور
 / رقيق /زواقة /قاسمي

 زغيشي
 بولحية قورداش شيدخ بن حسن بوشوشة رقيق

 

 رئيس القسم                                             .يمنع تغيير فترات الحراسة إال بطلب وترخيص من اإلدارة -1: مالحظتان

 .يمنع مغادرة مكان الرقابة إال بإذن من اإلدارة -2             


