
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

                                                              قسم التعليم األساسي/قسم أصول الدين/قسم اللغة والحضارة اإلسالمية                                                                                            1جامعة باتنة              

 م  2016/2017السنة الجامعية:                                                                                                             كلية العلوم اإلسالمية          

 12.00 -8.30اسي الثاني     التوقيت من برنامج رقابة امتحانات السد

 دــاألح 

07/05/2017 

 نـاإلثني

08/05/2017 

 اءـالثالث

09/05/2017 

 اءـاألربع

10/05/2017 

 سـالخمي

11/05/2017 

 تـالسب

13/05/2017 

 دـاألح

14/05/2017 

 نـاالثني

15/05/2017 

 اءـالثالث

16/05/2017 

 اءـاألربع

17/05/2017 

 سـالخمي

18/05/2017 

المدرج 
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 دردور،مومني

 زيرق،العيادي

 سنوسي

 فرحات،بنبري

 قروف،بن شريف

 خولة

 قاسمي دردور،

بن علجية ، خولة

 بوعلي، زرور

 ذويبي،بوعيشة،

 شتيوي، ميدني

 قاسمي العمري،

 مقاوسي بولحية،

 غرابلي قاسمي،

 حيدوسي، زيرق

 عبد السالم

 محمدي،، شيدخ

 زيرق ،بوعون

 فرحات قاسمي،

 فرحات،العيادي

 شيدخ قاسمي،

،  بن عمارة

 بلقاضي

 بوعون ، قاسمي

 بلقاضي ،زرور

 قاسمي ،شيدخ

 سنوسي، زرور

 عمامرة

المدرج 
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 دواديكافي،

 زردوم

 

 زردومبن عبيد،

 فالحي ،هالل

 

 ديبي، زردوم

 فالحي مخناش

 دوادي،وزناجي

 ،شرفاويزيرق

 ديبي

 رةــبوطه،ةــبوقف

 شرفاوي

 العايب،

 ساعي

 ،شرفاوي

 مخناش

 بوقفة ،دوادي

 حيدوسي

 ،شرفاويزيرق

 بوطهرة، كافي

 بويلي

 ،سالم

 شعبان،كافي

 زيرق مخناش

 

 

 بن دعاس

 بوخالفة

 زوهير،زردوم

 زردوم، وقفةب

بن الشيخ، 

 دوادي

 عيساوي مومني ذويبي بولحية رقيق قورداش عيساوي بوسجادة دردوري زغيشي زواقة 101

 دردوري حداد فرحات بنبري بيعرا عرابي بوشوشة امداح زقادة شايب عيساوي 102

 محمدي ذويبي بوسجادة حداد بوشوشة شايب برهاني غرابلي عرابي بوسجادة بنبري 103

 بولحية محمدي حداد شايب قروف شرفة ذويبي شيدخ ذويبي عرابي العمري 104

 ريدردو، غرابلي عيساوي درغال،بوعيشة بن حسن شيدخ حداد حداد حداد،قورداش بوعيشة بن حسن 105

 مقالتي، ذويبي حداد بنبري العمري شرفة العمري بن حسن فرحات 106

 بوشوشة

 فرحات، بوشوشة

 العمري دردوري غرابلي شرفة دردور زواقة شيدخ قروف بن حسن عيساوي شرفة 107



  بوخالفة ،بوقفة فالحي 108

 بوقفة بن دعاس وهيرز واديد قالة بوساحة

 
 ن دعاسب بوقفة

 عرابي عرابي عرابي غرابلي مقالتي محمدي غرابلي بن حسن مقالتي شايب قروف 109

 بنبري فرحات بنبري العمري غرابلي، مقالتي بن حسن مقالتي شايب العمري محمدي 110

 بولطيف سالم بوطهرة لعالونة شعبان بوقفة كافي قالة بن الشيخ بوطهرة ديبي 201
 شعبان شعبان حيدوسي بن الشيخ هالل الشيخ بن ديبي كافي قالة ديبي قالة 202

 هالل فالحي فالحي هالل كافي كافي زردوم بوخالفة بن عبيد قالة بوطهرة 203
 زوهير بوطهرة بن دعاس شعبان 204

 
 وزناجي هالل

 وزناجي بن عبيد بن الشيخ بوخالفة فالحي

 بن دعاس بن الشيخ بن عبيد 205
 لعالونة هالل قالة شعبان ديبي بن دعاس بن دعاس هالل

 حيدوسي زوهير وزناجي بن دعاس 206
 بوخالفة شعبان وزناجي

 زوهير كافي بن عبيد فالحي

 رقيق قروف ذويبي درويش 207
 غرابلي قورداش زغيشي ،زغيشي مومني بولحية محمدي

 زواقة قروف شايب بن حسن ذويبي ةوششبو بوعيشة درويش فرحات رقيق بوزيد 208

  زوهير شعبان بوقفة يرزوه حيدوسي 209

 بولطيف
 لعالونة زوهير قالة

 بوطهرة دوادي ،بوطهرة ساعي

 شرفة عيساوي رقيق، عيساوي عيساوي برهاني شايب شايب شيدخ اقة،وز برهاني 210

 زقادة زواقة دردوري رقيق بنبري بوسجادة زواقة زواقة زواقة دردوري زغيشي 211

 قورداش بن حسن بولحية محمدي زغيشي مومني دةبوسجا برهاني رقيق شرفة، بوشوشة 212

 عرابي بنبري مومني زقادة بولحية زغيشي قورداش مومني شرفة حداد بوسجادة 213

 برهاني مومني بوسجادة دردور شرفة زغيشي برهاني دردور زقادة 214

 

 دردوري برهاني



 ديبي وزناجي قالة دوادي بن الشيخ هالل بوخالفة وزناجي 301
 ديبي

 بن عبيد الونةلع

 زردوم 302
 

 دوادي بن عبيد لعالونة بن عبيد حيدوسي بوطهرة حيدوسي لعالونة
 فالحي وزناجي

 زردوم لعالونة حيدوسي عبدو 303
 

 بوخالفة حيدوسي بوخالفة دوادي بن الشيخ لعالونة بن عبيد

 شرفاوي شرفاوي شرفاوي شرفاوي        304

 بوشوشة رقيق قورداش قروف ،بوعيشة درويش دوردر دردور زغيشي مومني بوعيشة 305

 برهاني بولحية درويش بوشوشة درويش زقادة العمري قورداش درويش ،درويش دردوري 306

 قروف بوسجادة محمدي قورداش فرحات بوعيشة زقادة زقادة بوعيشة زقادة بولحية 307

القاعة 

 الخاصة

 مختاري بوزيد بوزيد شدروي بوزيد بوزيد درويش بوزيد بوزيد بوزيد شيدخ

 


