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1:الفوج

اللقب و اإلسمرقم التسجيلالرقم
اسراء سويسي 1
العيد منيعي2
إيمان بكاكره3
أحالم مدلل4
أسماء بن عمر5
أية شيخو مبروك6
آية صالحي 7
بوعقال رحمة 8
تابعي بشيره9
ثامر إنصاف 10
حدد وصال11
حورية حمداني12
خمفاوي شيماء13
ديدي ايناس14
رييام صوالح محمد15
زعبالة شيرزاد16
زواري أحمد أنفال17
سارة بكيشة18
سمية خاليفة19
شعباني دعاء20
شيماء بمول21
شيماء خميل22
عبادي رجاء 23
عفاف الالحق 24
عفاف قدور 25
عيسى عيساوي 26
فاطمة بالخير27
فرطاس أية28
لطفي قويدري 29
لطيفة العرشي 30
لطيفة غربو31
مريم زلومة 32
منال مسعي بمقاسم33
نادية خديجة خشانة 34
نغاق فاطمة35
نور اإليمان حداء36
ىناء بكوش37
ىناء غريسي عموي 38
ىناء قصير 39
بصديق خديجة40
غويل رشيد41



جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي

كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية 

 2023/2022:السنة الجامعيةقسم علم النفس وعلوم التربية
قائمة الطلبة السنة ثانية علم النفس

2:الفوج

اللقب و اإلسمرقم التسجيلالرقم
اسراء بوترعة1
اسراء عزي 2
اكرام بالي3
األطرش وفاء4
العمري رزان5
إسالم بولوسو6
إكرام بن عمي 7
بسممة شقوري8
بمعيد نياد9
تسنيم ىاني 10
جاب اهلل يسرى11
جميمة عبيدي سعد 12
حميمة بريبش13
خنفور كريمة14
خيرة صحراوي15
دقعة ناجية 16
دنيا غدير إبراىيم 17
ذكير غالية18
رانية خماس19
رمضاني منية20
سارة شراحي 21
شتحونة آية الرحمان22
عائشة عون23
عبد الكامل رباني25
غفران جابر26
فاطمو حميمو27
فائزي سالف28
كشحة إيمان 29
لبزة وصال30
محمودي نور اليدى31
مروة شنوف32
مروة معمري 33
موسى عون اهلل34
نور اليدى نصبة35
ىاجرة ىميسي 36
ىادفي ايمان37
وجدان دعمش 38
وصال جروني 39
يسرى بوراس40
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اللقب و اإلسمرقم التسجيلالرقم

بثينو سايح1
يونس دحدي 2
بن لخضر مراد 3
بوزوايد مسعودة 4
بوعقال اكرام5
خيرة رزقو6
صبرينو . دحدة7
رجاء سنوقة8
روضو غربي9
ريغي عمي 10
زكور ليمى 11
زينب زوايد12
زينة خرياطة13
سديرة شمس 14
سيير عزيري15
سييمة بكاكرة16
سيرين عبدالممك17
صفيو بالعيد18
ضو ثوريو االسالم19
عادل ساسي20
عائشة لعويني 21
عبيد اكرام منار 22
عزيزة لعيس23
عزيزي عائشة24
عطية إيمان25
غنبازي حياة26
فوزية رباني27
قاسمي رشا 28
مسعي محمد شفاء33
مصباح جويدة محمد34
منال عزوز35
نور الوجدان تميمي36
ىاديو أحمد الصالح37
ىمامي زبيدة 38
وصال لبزة39
يسرى ليدي40
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اللقب و اإلسمرقم التسجيلالرقم
التجاني أروى1
إيمان سعيدي2
إيمان ىيباوي3
إيناس واكواك 4
أميمة االشيب 5
آسيا غندير مبروك6
بريك آمنة 7
بوزوايد شافية8
بوصبيع صالح براءة9
بية مريم10
حامدي شريفة11
خشيم مادي فضيمة 12
خياري بثينة13
دالل نصرات14
رانية لحموح 15
روان سقني16
ريحانة عموري17
زىراء شعر18
زىية عتوسي19
سييل دربالي20
شابي صفاء21
شيرة شوية 22
صبرينال اية الرحمان بن ناجي23
عائشة عبيد24
عبير مناوي25
قديري ريان26
قسوم أمينة27
قطر الندى احميم28
لكحل عبير 29
مريم كيرد 30
مسيكة بمكحل31
منار قاسمي32
مناني رزان33
نذير سعيد34
نصرات أميره35
ىديل محمي36
ورده غندير37
وسام كربوسة38
وليد محمدي39
يسمينة قدام40
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اللقب و اإلسمرقم التسجيلالرقم
ايمان دية1
إكرام باشي2
إكرام بوزناده3
إيمان عطية4
أروى كرام5
آمنة قدور6
آية بالقط7
بوغزالة محمد صفاء 8
جياد لبزة 9
حفوظة لطيفة10
خديجة  عطاء اهلل 11
خياري بثينة12
رحمة لعويني13
رميصاء رزقة14
ريحانة قرايفة15
سندس االسود16
شعباني فاتن 17
شييره حاج عمار18
صفاء شنوف19
صفاء صحراوي 20
عائشة سعدون21
عبير بتو22
عبير عثماني 23
عثماني عبير 25
عزي ريم26
عماري طارق27
غدير ابراىيم ظريفة28
غريب ماريو29
قاسمي منار30
كشحة اليام31
لينة بمي32
مبارك رشدان33
محمد غبش34
محمودي كنزة 35
منال مباركي36
منال محده37
نزيية بريبش 38
ىادية شمسو39
ىناء دريدي40


