
جامعة الشهٌد حمه لخضر الوادي

كلٌة العلوم االجتماعٌة واإلنسانٌة 

 2023/2022:السنة الجامعيةقسم علم النفس وعلوم التربٌة
علم النفس المدرسً: قائمة الطلبة السنة أولى ماستر تخصص

1:الفوج

اللقب و اإلسمرقم التسجٌلالرقم
1

مسعودي رٌحانة 191939067237
2

كروة سوسن 191939071867
3

فتح هللا بثٌنة 191939069488
4

بن سعد رندة 191939071858
5

مد اوي نسرٌن 191939066523
6

عداٌكة إٌمان191939062935
7

بن عودة صبرٌنة 191939069883
8

بوترعة الخنساء191939071388
9

العاٌبً رمٌصاء191939065243
10

مناصر نجاة 191939076931
11

برناوي فاطمة 191939076114
12

بلعقون رضوان 191939080497
13

غراب أمٌنة 191939066545
14

زٌدي الصالح191939080281
15

هاجر بن مصباح191939073599
16

علوان لٌلى 191939076352
17

غربً هناء 191939067802

العقون عبد العزٌز 18191939070630

كحٌحة رمزي19191939068972

الصٌفً ملٌكة 20191939066517

نرسٌن عبٌد 21191939066524

بوغزالة عمر عبد الحمٌد22191939075589

جابو صبرٌن 23191939070619

شاٌبً هادٌة 24191934014275

مشحاط سهٌلة 25191939080614

بن علً الشٌماء 26191939068431

عمرانً رزٌقة 27191939073564

قصة حنان 28191939080422
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2:الفوج

اللقب و اإلسمرقم التسجٌلالرقم
بوعود وفاء 1191939066540

باباي صلٌحة 2191939060838

نجاح حمٌداتو 3191939067793

بن الزاوي لطٌفة 4191939061176

بواالنوار عفاف 5191939071443

صالح الدٌن سالم 6191939066443

حانوتً مٌراا 7191939067792

بوغزالة محمد جٌهان 8191939067854

ثامر السعٌد9191939074205

مفتاح إشراق 10191939066337

قعٌد دنٌا 11191939067240

بنٌن صابرٌن 12191939063001

عنقاء سلطانً 13191939063135

هبٌتة رٌان 14191939062985

خالٌفة أحالم 15191939073759

جالل جهاد16191939074590

بٌوضة منال 17191939076839

مادي مٌرنا 18191939063048

دادي ورٌدة 19181939077514

سلسبٌل معامرة 20191939065072

العايب حميمة 21191939065254
بوكوشة حميمة 22191939074681
لخويمس إخالص23191939072194
زغدانة مروة 24191939071193
تجيني إكرام 25191939064740
نصير هالة 26191939070682
معلول إٌمان 27191939072282

محٌرٌق أمنة 2808089047982
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3:الفوج

اللقب و اإلسمرقم التسجٌلالرقم
عوٌمر خدٌجة 1191939074804

مباركً أسماء 2191939065973

بوطٌبة خدٌجة 3191939053371

رمضانً رحاب 4191939068160

زٌد منال 5191939067789

مناصر صبرٌن 6191939065616

شٌبانً ٌسرى 7191939073602

برٌك فاطمة 8191939067772

بالل باهً 9191939074459

قسوم إلهام 10191939063918

نٌنوح مبروكة 11191939076402

نزلً لٌلى 12191939076337

تواتً طلٌبة ٌاسمٌنة 13191939071470

بٌات فاطمة الزهراء 14191939067285

قعري نسمة 15191939067605

هومة ابتهال 16191939071077

حضري بٌة 17191939071084

سالم رمٌصاء 18191939068973

عمورٌة آمال 19191939068926

علٌة صفاء 20191939063977

إسراء بن عمر 21191939068094
لعويني مالك 22191939063042
بدادة حياة 2307079078199
حمدي ريان 24191939065264
قدور رندة 25191939063954
سواكر رقية 26191939068444
عبيدي ريان 27191939063956


