
جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي

كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية 

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

1:الفوج

اللقب و اإلسمرقم التسجيلالرقم
اليذبة عموش1
إسراء قريشة2
إيناس كراسع3
آية بريبش 4
بريم رشاد 5
بن ناجي عائشة 6
حانوتي اية الرحمان 7
حسام الدين بوخالفة 8
حميالت مالك9
حميمة نمسي10
حميده الشيماء11
حنين حامدي12
خديجة تجاني13
خمف بمقيس14
خمف سمية 15
خولو مومن مسعود16
رزان جرو17
رزيقة تركي18
رشاء بميمة19
ريان ورجاق 20
سارة خشانة21
سماح حواس22
شكيمة ايمان23
طويل ايمان 24
عثماني حميمة25
عطية انتصار26
غنبازي القائمة27
غيالني دعاء28
كوثر موساوي 29
منار بن عمر 30
موساوي سييمة31
نجاح شبرو 32
نريمان دريس 33
نسرين دردوري34
ىديل عياشي عمر 35
وصال طريمي36
العايب شفاء37
قدور عفاف38
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2:الفوج

اللقب و اإلسمرقم التسجيلالرقم
وكواك ايناس1
أمينة قسوم2
آية فرطاس3
بالرحال إسراء4
براىمي نور اليدى 5
بشرى صيفي 6
بشيرة معامرة 7
بن سعود حنان8
بوثينة جابر9
تجيني نجالء10
جابر سامي11
حميد محمد12
حوري سميمة13
خديجة نصبة14
خديجو حمدي15
زنقي  مبروكة16
سارة درام17
ستو سيرين18
سعاد مكي19
سمية بن ساعد20
سميرة بوليفة21
صابرين براح22
عبد الغاني بحري23
غربي وردة 25
فارس فائزة26
فاطمة الزىراء ميم27
فاطمة جويده 28
فايزه خاوه29
قعري شيفاء30
مسعودي أميمة 31
معمول نور اليدى32
ميدة الرميساء 33
نسرين بريبش 34
نور اليدى غنايم35
زاوي غنية36
بن يامة صفاء37
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3:الفوج

اللقب و اإلسمرقم التسجيلالرقم
انصاف مصباحي1
أحمد الصالح صفاء2
أشواق بالرابح 3
أمل العابد 4
بثينة رحومو 5
بحري وصال 6
جيينة واغد7
جويدة أحمد إكرام8
حمادي ريان 9
حمصي سارة 10
حوامد حميمة السعدية 11
خالدي اسالم12
خياري راضية 13
دالل وصيف بميمة 14
دنيا زاد زغيدي 15
رحال كوثر16
زبدي العطرة 17
زكورفرحات نيى18
زينب ثامر 19
سيام دامون 20
شروق جورني21
شيماء تامو22
صفاء قزي23
عائشة دحة24
عمية سارة25
كوثر غنابزية26
ليندا زغبيب27
مروة برجوح28
مسعي بمقاسم ايمان33
معمول حواء34
ميسون مسعودي35
نوال عاشور 36


