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    18/09/2022الوادي في                                                                          

 2022/2023طلبات االدماج كلية العلوم االجتماعية واالنسانية  

 االسم واللقب  الرقم 

سنة الحصول  

ى شهادة  عل

 البكالوريا 

اولى تسجيل  

 بالجامعة 

ة  ار اللجنقر 

 االولى 

السنة الجامعية  سنة التسجيل 

2022/2023 
 مالحظة القسم 

 / العلوم االنسانية  اولى جذع مشترك   مقبول  2019 2017 الحاج احمد عطالل  01

 / العلوم االنسانية  اولى جذع مشترك   مفبول  2008 2008 السعيد شرقي  02

 التاريخ  الثالثة السنة   مقبول  2017 2017 بالل زيدي  03
 ال يسمح له مجددا 

 او االعادة  ال باالنقطاع   

 / العلوم االنسانية  اولى جذع مشترك   مقبول  2017 2015 عبد القدوس رضواني  04

 / العلوم االنسانية  اولى جذع مشترك   لة مقبو  2015 2015 نات يشيماء حس  05

 ة لمقبو  2018 2018 خلود االشهب  06
 علم اجتماع  ثانية 

   او علم النفس 
/ 

 التوجيه للشعبة 

 قرار اداري  

 / تاريخ الحضارات القديمة  اولى ماستر  قبول م 2021 2016 فاروق تواتي حمد  07

 / العلوم االنسانية  اولى جذع مشترك   مقبول  2007 2007 حنان قاسمي  08

 / العلوم االنسانية  اولى جذع مشترك   مقبول  / 2006 عماد الدين بن عمارة  09

 / العلوم االنسانية  اولى جذع مشترك   ة مقبول 2021 2021 شروق زالس ي  10

 علم النفس وعلوم التربية  ة علوم التربية الثالث مقبول  2018 2018 يز بلقاسم عائشة حر  11
 شعبة لل التوجيه

 قرار اداري  



 / العلوم االنسانية  اولى جذع مشترك   مقبول  2009 2008 علي حشيفة  12

 / العلوم االنسانية  اولى جذع مشترك   مقبولة  2013 2013 خولة بلمسعود 13

 / العلوم االنسانية  اولى جذع مشترك   مقبول  / 2014 عبد الحميد خضراوي  14

 / علم النفس وعلوم التربية  رس ي الثانية ماستر علم النفس املد مقبولة  2020 2017 امال جبالي   15

 / العلوم االنسانية  اولى جذع مشترك   مقبول  2011 2011 بشير سماري  16

 / العلوم االنسانية  اولى جذع مشترك   مقبول  2020 2020 خليفة تامة  17

  العلوم االنسانية  اولى جذع مشترك   مقبول  / 2015 خالد زقير  18

 مقبول  2020 2016 محمد قطرون  19
 الثانية ماستر تاريخ  

 املغرب العربي املعاصر 
 التاريخ 

/ 

 / علم النفس وعلوم التربية  اولى ماستر علم النفس املدرس ي  مقبول  2020 2017 عون هللا زهرة  20

 مرفوض 2019 2009 اطمة الزهراء غزال ف 
  البيداغوجي  تجاوز املسار

 املسموح به 
/ 

/ 

 مالحظة 

o  القرارات اولية قابلة للتغيير يف حال ثبوت مايخالف النصوص املعمول بها 

 


