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  مالحظات  رقم التسجیل االسم اللقب   الزقم

  9022/1409 دخوش  مبروك 1

  113051859 ربیعي  عفاف 2

  20085097352 رداوي عبد القادر 3

  1635109257 ریغي  نسیمة 4

  1635095330 ریغي  یاسمینة 5

  1635107419 سعدي  عبد العزیز 6

  1635097121 سقاي  یاسمین 7

  153509612 سلیني رحمة 8

  200147938 شاللي محمد 9

  1635096707 صید   سعاد 10

  20075116227 طاجین  عمر 11

  1535096861 طامة حنان 12

  1435088339 عبد الكبیر محمد 13

  1635107511 عبد هللا  عبد المجید 14

  1635090738 عقوني  كریمة 15

  1635102769 قوران   فطوم 16

  2009476068 رسمرزوقي  فا 17

  75116353 معتوق عبد الحلیم 18

  1635105980 مویسات  ربیعة 19

20    

   
 

  رئيس القسم                                                                                                               
  

                                                                                                                
 
 

 

 

 

  

  

 S09الممتحنین بالقاعة  األولى ماستر إرشاد وتوجیھالقائمة االسمیة لطلبة السنة 

00:09 – 30:10 



 2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                   لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة

                                                                     م النفسـقسم عل                                                ة                العلوم اإلنسانیة واالجتماعیكلیة 
        

                                                                                    
                                                                                        

 

  
  

                                                                                                                                                                                      
  

  مالحظات  التسجیلرقم  االسم واللقب  الرقم

  2000478538 إبن روان حوریة 1

  2001491972 بركات  فضیلة 2

  1535098575 بزیو فاطنة 3

  1635100456 بلحاج  أحالم 4

  962616 بلخضر  محمد رضا 5

  1635092124 بن علیة  حنان 6

  1635092720 بن قمیدة  ھاجر 7

  1635111302 بورایة   أمیرة 8

  1535103377 اةبوضیاف نج 9

  75112549 تواتیت  لیلى 10

  20064084069 جملة الخیر 11

  20075115533 حفصي حیاة 12

  1535117927 دحماني  عزیزة 13

  1635092636 دوفي  منى 14

  69026627 دیلمي  حوریة 15

  2002475298 ذیاب  حفیظة 16

  1635095295 راجع  نادیة 17

  1635089114 رزیق  عفاف 18

  1535116444 رزیق  نجاح 19

  1635098592 شرقي   أمیرة 20

 
 

  رئيس القسم                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S10الممتحنین بالقاعة  األولى ماستر إرشاد وتوجیھالقائمة االسمیة لطلبة السنة 

00:09 – 30:10 



 

 2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                      لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة

                                                                     م النفسـقسم عل                                                ة                العلوم اإلنسانیة واالجتماعیكلیة 
         

                                                                                     

 

  
                                                                                        

 

  
  

                                                                                                                                                                                      
  

  مالحظات  رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1635099694 شریط   صباح 1

  1635104445 شعبي  إیمان 2

  1635099143 طیبي   سمیة 3

  1535107452 عقاب  ھاجر 4

  20064084535 عمرون  لزھر 5

  1535105966 عواج   حسیبة 6

  20044094327 غزال  مراد 7

  1535110250 قاسمي  فھیمة 8

  1535106127 لبزة  مھدیة 9

  1535120151 لقلیظ  نوال 10

  1635096826 لقوق  فریال 11

  1635099485 مختاري  فطیمة الزھراء 12

  20064102237 مختاري عامر 13

  1635102995 مرھون  خولة 14

  1535091826 معوش   عبدالفتاح 15

  20064101729 وضاح  حماني 16

  1635108321 الغربي   كلثوم 17

  1535110376 بن السعدي  دنیا 18

  1635098067 بن شریف  نعناعة 19

  64101509 بن شعبان العمریة 20

 
 

  رئيس القسم                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 S11الممتحنین بالقاعة  األولى ماستر إرشاد وتوجیھالقائمة االسمیة لطلبة السنة 

00:09 – 30:10 



  2019/2020:    الموسم الجامعي                                                                                     المسیلة محمد بوضیاف جامعة

   م النفسـقسم عل                                                                                 ة  سانیة واالجتماعیالعلوم اإلنكلیة 

 

 

                                                                         
                                   

  مالحظات  رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1999469051 بن علي دنیازاد 1

  1635112436 بن علیة  سمیحة 2

  1635103424 تاھمي  مریم 3

  2000479633 حسیان عبد الصمد 4

  1535103165 خفاق  سھیلة 5

  1635086762 خلیفة  عائشة أمیرة 6

  1635113491 خیر  منى 7

  1635086935 خیراني   لویزة 8

  20075113408 قةرحماني  رزی 9

  20075113820 رنجي  كریمة 10

  1635102979 روباش  بشرى 11

  1635102051 زرفاوي   یسرى 12

  2000475740 زروخي الویزة 13

  1435088191 زیان  كریمة 14

  1635086871 شاكر  فاطمة شیماء 15

  20075116704 شریفي فطیمة 16

  1435094402 شیخاوي  رحیلة 17

  1635095101 صغیري  السعدیة 18

  1535109388 ضیف هللا  سھیة 19

  1635102215 عبد الصمد  دلیلة 20
  

   
 
 
 

    
  
 

 S12الممتحنین بالقاعة  األولى ماستر إرشاد وتوجیھالقائمة االسمیة لطلبة السنة 

00:09 – 30:10 



  2019/2020:    الموسم الجامعي                                                                                     المسیلة محمد بوضیاف جامعة

   م النفسـقسم عل                                                                                 ة  اإلنسانیة واالجتماعیالعلوم كلیة 

 

 

 

                                                                         
                                   

  مالحظات  لتسجیلرقم ا االسم واللقب  الرقم

  1535110550 عبد الكبیر  وفاء 1

  1635098012 عبد الالوي  أمال 2

  1635095876 عریبي  ھبة 3

  1535101805 عشور  حبیبة 4

  1535110524 علواني  شیماء 5

  20075115549 كبویة خدیجة 6

  1635092594 لزرق  مروة 7

  1635108375 لعماري   كنزة 8

  1635104448 یمانمباركي  إ 9

  1635101937 مرزوقي   حنان 10

  1535108056 مریش  الصادق 11

  2001481011 مناع  حنان 12

  20085082881 واھبي  آمال 13

  20085082884 یحیتان  ایمان 14

15    

16    

17    

18    

19    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 S13الممتحنین بالقاعة  األولى ماستر إرشاد وتوجیھسمیة لطلبة السنة القائمة اال

00:09 – 30:10 



  
  

  السنة الثانية شعبة 
  علوم التربية

  
  
  
  
  

    

  12:30--  11:00: التوقیت
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  



  
  

  2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                 لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة    
                                               ة                نیة واالجتماعیالعلوم اإلنساكلیة     

                                                                                  م النفسـقسم عل    
  
  

 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

 مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1835090166 باي  زینب 1

  1835085046 بشیري  ھجیرة 2

  1735092642 بلفار  إیمان  3

  1735080598 بلواضح  صبرینة 4

  1735085270 بوحسون  وفاء 5

  1835075678 بوسدرایة  مریم 6

  1835075429 تومي  نھلة 7

  1835093883 جاھل  أسماء 8

  1835075430 حسان بلیدي  نھلة أشواق 9

  1835084038 خبال  شیماء 10

  1835084074 دلھوم  فایزة 11

  1835074965 سعادة  ایمان 12

  1735091573 سعیداني  لبنى 13

  1635092701 شارف  نور الھدى  14

  1735088292 عبد الحفیظ   سمیة 15

  1835085353 عبد الوھاب  رومیصة 16

  1451858 عربي  دالل 17

  1835081848 غربي  سمیحة 18

  16335097005 قماري  المختار  19

  1835085989 قواریر  آمنة 20

  رئيس القسم                                                                                                               
 
  
  
  
  
  
  
 

 

  

  S12الممتحنین بالقاعة  علوم التربیةالقائمة االسمیة لطلبة السنة الثانیة  
11:00  --12:30  

 



  
  

   
  2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة    
                                               ة                ة واالجتماعیالعلوم اإلنسانیكلیة     

                                                                                   م النفسـقسم عل    
                                                                                      

                                                                                        
 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

 مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1635096638 لقریز  حسین  1

  1835078393 مزاري  زھور 2

  1535106370 مسعودي  فاطنة  3

  1835075150 میھوبي  سمیة 4

  1835077804 نواوي  عبیر 5

  1835087110 ولھة  سیف الدین 6

  1835079160 بغدادي  جھینة 7

  1735093482 دةبن الطاھر  ھنی 8

  1835082309 بن كیحول   زینب 9

  1835075679 بن یحي   مریم 10

  1835087677 بوحویتة   أسماء 11

  1835075994 بوسكرة   حنان 12

  1835087711 بوشمبة  ربیحة 13

  1535101449 بوطي   مروة  14

  1535108042 جعالب   إیمان 15

  1835081383 حریزي  شیماء 16

  1835075743 دبي  دنیا نریمان 17

  1835080933 ربیعي  نور الھدى 18

  1835079134 رقدي  بركاھم 19

  1835081410 زعیتر  عفاف 20

  رئيس القسم                                                                                                               
 
  

  

 

  

  

  

  S13الممتحنین بالقاعة  علوم التربیةالقائمة االسمیة لطلبة السنة الثانیة 
11:00 –12:30  

 

 



  

 

  

 2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                    لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة

                                                                     م النفسـقسم عل                                                 ة                العلوم اإلنسانیة واالجتماعیكلیة 
                                                                                       

                                                                                        
 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

 مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1835077747 سنینة  أسماء 1

  1635102043 شاللي   سامیة 2

  1835078301 شینون  نجاة 3

  1835080383 عبد الكریم  خولة 4

  1735086323 عقبة  سلیمة 5

  1835082622 عالل  نعمة 6

  1535108766 قاسمي  سارة 7

  115065899 منصوري  سناء 8

  1735104175 مھدي   نبیلة  9

  1835075799 موسعي   إنصاف 10

  1735085048 ھني  فاطمة الزھراء  11

  1835075030 بركة  حنان 12

  1735104326 بقاش  نورة 13

  1735093484 بقاش  وسیلة 14

  1835081483 بلحوت  سامیة 15

  1735085183 بن شارف   نبیلة 16

  1735081347 بن مختار  آمنة 17

  1835092680 بن معتوق  منى 18

  1635096957 بولنوار ایمان 19

  1535106174 جعیط  أحالم 20

  رئيس القسم                                                                                                               
 
  

  

  

  

  

  

   S14الممتحنین بالقاعة  علوم التربیةلطلبة السنة الثانیة  القائمة االسمیة
11:00 –12:30 

 



  

  

 
  

  2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                     لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة
                                               ة                العلوم اإلنسانیة واالجتماعیكلیة     

                                                                                   م النفسـقسم عل    
                                                                                      

                                                                                        

 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

مالحظا رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم
 ت

  1735080199 حجاب  كریمة 1

  1735086145 خارف  خدیجة 2

  1835084224 خریفي  أسماء 3

  1835085803 ذبیحي  أسماء 4

  1835065140 زعني  حنین 5

  1735091720 زوارق فطیمة 6

  1735075732 ساتة  امیرة 7

  1835075746 سبع  ریان صفاء 8

  185081640 شریف  دنیا 9

  1835081348 عاید  ایمان 10

  1835087408 غالب  میساء 11

  1835077830 قندوز  وداد 12

  1835085039 كشیدة  نادیة 13

  75097862 محواس  فاطمة الزھرة 14

  1835081503 مختاري  ھالة 15

  1835088064 مخلوف  زبیدة 16

  1735084906 مسعودي  سامیة 17

  1835081396 نطاح  عائشة 18

  رئيس القسم                                                                                                               
 
  

  

 

  

  

  

  S15الممتحنین بالقاعة  علوم التربیةالقائمة االسمیة لطلبة السنة الثانیة  
11:00 –12:30  

 



  

  

  

  : تخصص األولى ماستر السنة
   العيادي علم النفس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  30:10 – 00:09  التوقیت
  

  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 
 
 

  2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة    
                                             ة                لوم اإلنسانیة واالجتماعیالعكلیة     

                                                                                   م النفسـقسم عل    
                                                                                      

                                                                                        
 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

  مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1633072292 العیداني عاشور 1

  1635101069 بدار سعاد 2

  15104736 بوختالة عبیر 3

  1635088608 بوزید خولة 4

  1635090628 بوستة رحمة 5

  125073944 بوعزیز نور الھدى 6

  85035821  جغالف لیلى 7

  1935096687 خشاشي زھیة 8

  1935110193 دیلمي عبیر 9

  1635089390 دیلمي مریم 10

  1935100179 زھاني حفیظة 11

  1435105011 سعید سھام 12

  1935108971 شریف مالك 13

  1935095268 صغیور أسماء 14

  1635095268 صغیور مباركة 15

  1635094058 صیلع صبرینة 16

  1535108848 علیلي عبد الغاني 17

  1635113833 نة یاسمینعوی 18

  1635090416 فاطمي كریمة 19

  1535117147 قاقي سامیة 20

  رئيس القسم                                                                                                               
 
  
  
  
  
  
  
  

  S01علم النفس العیادي القاعة  ماستر األولىالقائمة االسمیة لطلبة السنة 
10 :30 – 09 :00  

 



  
  
  2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة   

                                             ة                العلوم اإلنسانیة واالجتماعیكلیة     

                                                                                   م النفسـقسم عل    
                                                                                      

                                                                                        
 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

  مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1483833 قویسي عبد الحفیظ 1

  380591  كسال بدر باسم 2

  1635097828 كالتمة شیماء 3

  1635086296 لعجال امنة 4

  1536043365 محمد السعید وردة  5

  1533076310 مراكشي عبد الرحیم 6

  98494741  مقران خیرة 7

  1635086686 میرة سھیلة 8

  1635086667 میھوبي سمیحة 9

  97454560 مطماطي السعدیة 10

  477262 قندوزي فتیحة 11

  1635086375 بركة اشرف 12

  1635086821 بلباي عالء الدین 13

  1635091852 بلطرش خولة 14

  1635088633 بلواضح دنیا 15

  1635106078 بلواضح رقیة 16

  1635092590 بن اعمر مروة 17

  1635086306 بن التومي امیرة 18

  1633069596 بن عباس أسماء 19

  1635086282 بن عمرة اكرم 20

  رئيس القسم                                                                                                               
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  S02علم النفس العیادي القاعة  األولى ماسترالقائمة االسمیة لطلبة السنة 
10 :30 – 09 :00  

  



 
 

  2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                مسیلةلا محمد بوضیاف جامعة   
                                             ة                العلوم اإلنسانیة واالجتماعیكلیة     

                                                                                   م النفسـقسم عل    
                                                                                      

                                                                                        
 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

  مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1635086293 بن عیسى اماني 1

  1635086883 بوخروبة فریال 2

  1633069662 بوسطارة سمیة 3

  1535095247 جریو عائشة 4

  1635091596 جناد منال 5

  64099688 حاجي لعمري  6

  1635086939 دحدوح  لیلة 7

  1635086994 دلوم مریم 8

  1635091874 زوارق ایة 9

  1635094859 سالمي امینة فرح 10

سعدي سلمى نور  11
 1635097528 الھدى

 

  1635093380 شمیمت اكرم 12

  1635102798 عبد الكبیر  رندة 13

  1535105531 عجالن  امال 14

  1635088874 عریوة سوسن 15

  1535110515 عالل  سمیرة 16

  1635089370 عمرون  مروة 17

  1635099501 عیساوي مروة 18

  1635111632 فضیل  امنة رشا 19

  1633064220 لكحل سلمى 20

  رئيس القسم                                                                                                               
 
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  

  S03علم النفس العیادي القاعة ماستراالولى القائمة االسمیة لطلبة السنة 
10 :30 – 09 :00  

  



  
  
  

  2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة   
                                             ة                العلوم اإلنسانیة واالجتماعیكلیة     

                                                                                   م النفسـقسم عل    
                                                                                      

                                                                                        
 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

  مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1533068028 مسعودي وئام 1

  1635088169 میھوبي امیرة 2

  1635086597 بتقة زھرة  3

  1635086630 بعلي سامیة 4

  1535092226 بلباي یمینة 5

  1633060678 بلعیالي نصر الدین 6

  33102183 بلقاضي نعناعة  7

  1633060681 بن شلوش نور الھدى 8

  1635087363 بوخالفة  منال 9

  1535111773 بوضیاف أسماء 10

  1535099968 بوقفالة زكیة 11

  1633060568 حوامد امینة 12

  1535111404 دحدوح فطیمة 13

  95076839 سقاي سامیة  14

  1633072298 سواعدیة عامر 15

  1635090277 شرقي نور الھدى 16

  1635091033 صید سارة 17

  1633070055 عشاشة سلمى 18

  1635096427 عكسة فردوس 19

  1433070736 عیدل سمیرة 20

  رئيس القسم                                                                                                               
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  S05علم النفس العیادي القاعة ماستراالولى القائمة االسمیة لطلبة السنة 
10 :30 – 09 :00  



  
  
  

  2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة   
                                             ة                العلوم اإلنسانیة واالجتماعیكلیة     

                                                                                   م النفسـقسم عل    
                                                                                     

                                                                                        
 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

  مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1635086555 غضبان راضیة 1

  1635091025 فرجاوي رقیة 2

  1635112579 كحل السنان شیماء 3

  1635087065  نویوة نسرین 4

  1635103467 یعقوب ابتسام 5

  1635092607 الشین مسعودة 6

  1635090615 العیدي خولة 7

  1635095482 بحاش عبد الكریم 8

  99467345 بختي إبراھیم  9

  1635098495 بركات صوریة 10

بقریش فاطمة  11
 1535111067 الزھراء

 

  1635109302 بن الذیب نعیمة 12

  1535107938 بن شویخ شیماء 13

  1633070742 بو دیسة حكیمة 14

  02476274 بوجمعة حافظ 15

  1535101652 بوساق عبد الفتاح 16

  1635089416 بوسكرة مصطفى 17

  1635087108 بوعویرة ھاجر 18

  1635114436 تناحي سعیدة 19

  1635113383 خضراوي مروة 20

  1635091986  اء فریاللحویشي اسم 21

  رئيس القسم                                                                                                               
 
  
  
  
  

  S06علم النفس العیادي القاعة ماستراالولى مة االسمیة لطلبة السنة القائ
10 :30 – 09 :00  



  
  2019/2020 :   عيالموسم الجام                                                                لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة   

                                             ة                العلوم اإلنسانیة واالجتماعیكلیة     

                                                                                   م النفسـقسم عل    
                                                                                      

                                                                                        
 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

  مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1535108664 ذبیح الھام 1

  1635105063 ساسي بسمة 2

  1635088715 ساسي زبیدة 3

  1635056092 سایب ھدى 4

  97458565 سعیدي فرید 5

  1635090749 صید لیلى 6

الوي  فاطمة عبد ال 7
 1635108043 الزھراء

 

  1633060298 علي مھني  ایمان 8

  1535087350  قانة مروة  9

  1535095230 لحرش سعیدة  10

  02354033 نكاع البشیر 11

  1633066534 واضح خلیصة 12

  1635101030 واضح وردة 13

  1635095230 عالل سمیة 14

  469058 حجاب سمیة 15

  1635087376 وبن جاوحد 16

  1635096880 قریمط مریم 17

  1635087465 غیاط فاطمة الزھراء 18

  75102824 طاھري عبد السالم 19

  1535098303 بن محجوبة سارة 20

  1635086721  بن جعفر شیماء 21

  رئيس القسم                                                                                                               
 
  
  
  
 

 

 

 
  

  S07علم النفس العیادي القاعة ماستراالولى القائمة االسمیة لطلبة السنة 
10 :30 – 09 :00  

  



  

  

  

  

  

 

  لثة عياديالسنة الثا

  
  
  

 00: 13 – 30: 14 :التوقیت
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                     لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة

                                                                     م النفسـقسم عل                                                 ة                ة واالجتماعیالعلوم اإلنسانیكلیة 
        

                                                                                      
                                                                                        

 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

 
  

  مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

احمد میلي مقدودة  1
 1635087358 سمیة

 

  1735092353 العلجي  إیمان 2

  1735098710 العمري فاطمة 3

  1635090025 برباش  أحالم 4

  153305 بلعمري أسامة 5

  1535111655 بن حلیمة آمنة 6

  1733060528 بن عطیة حنان 7

  1735080216 طیفةبن قونیة  ل 8

  1735093967 بوراس وسام 9

  1735095206 بوشریط  أحالم 10

  1735102054 بوشلیق  أحالم 11

  1735090934 بوغرارة  دنیا 12

  1735104279 جعالب  نور الھدى 13

  1735088002 جمیات  أیوب 14

  1735081359 حریزي  أحالم 15

  1735083109 حویسي  إیمان 16

  1735083838 حیسوس یاسمین 17

  1735080327 خلدون  منال 18

  1735080048 دحمون  شیماء 19

  1735079612 دھیمي  أحالم 20

 

 

 

 

  

  

  

 

  S01القاعة  علم النفس العیاديالثالثة القائمة االسمیة لطلبة السنة 
14 :30 – 13 :00 

  

 



 

 2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                     لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة

                                                                     م النفسـقسم عل                                                 ة                اإلنسانیة واالجتماعی العلومكلیة 
         

                                                                                      
                                                                                        

 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

 
  

  مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1635086945 زاوي ماریة 1

  1735088041 زنات  زكریاء 2

  1735103721 شریف  فریدة 3

  1735080424 شقلوفة  ھالة 4

  1735084626 عبد الحفیظ  أسماء 5

  1733027181 عزوز  أمینة 6

  1735091680 عقاب خولة 7

  1735099322 عمرون محمد  األمین 8

  1735079785 غذیفة  إیمان 9

  1735088076 غربي  فایزة 10

  1635102541 فضیلي سامیة 11

  1733068388 قماش مروى 12

  1735079727 كصبر  الخنساء 13

  1735098795 كمال  فتیحة 14

  1735088616 معیلبي طارق 15

  1735090324 مالك  وسیلة 16

  1735080674 ملوكي ھبة 17

  1735079692 منصور ایمان 18

  1735080536 میرة  خدیجة أمال 19

  1733055207 ھشیلي ھیثم  20

    

  

 

 

 

 

 

 

 

  S02الثالثة علم النفس العیادي القاعة القائمة االسمیة لطلبة السنة 
14 :30 – 13 :00 

  

 



 

 

 2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                     لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة

                                                                     م النفسـقسم عل                                                 ة                واالجتماعیالعلوم اإلنسانیة كلیة 
         

                                                                                      
                                                                                        

 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

 
  

  مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1735090164 ھمیسي  سعدیة 1

  1733056637 أقموم ندى  2

  1735103562 امغار  عمار 3

  1735096563 أوریدة  حوریة 4

  1733055040 بحري حنان  5

  1733055570 برنجي أمینة 6

  1735079660 بشیري آمینة 7

  1735098034 بعجي  عبد الرؤوف 8

  1735083590 بعزیز الھام 9

  1735088232 بكري  آمنة 10

  1735087434 بلحوت  ھدى 11

  1735104349 بلخیر ھاجر 12

  1735096401 بن الشیخ  حفیظة 13

بن الطیب  فطیمة  14
 1735083185 الزھراء

 

  1735080377 بن حمیدوش نسیمة 15

بن صوشة  ھاجر  16
 1735080422 الخامسة

 

  1635087058 بن عبد الرحیم ندى 17

بن عزیز شیماء  18
 1735103174 رمیسة

 

  1535112402 بن معتوق امال 19

  1735085059 بوتشیشة  فریال 20

  S03الثالثة علم النفس العیادي القاعة میة لطلبة السنة القائمة االس
14 :30 – 13 :00 

 



 
 2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                     لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة

                                                                     م النفسـقسم عل                                                 ة                العلوم اإلنسانیة واالجتماعیكلیة 
         

                                                                                      
                                                                                        

 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

 
  

  مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1735084761 بوتشیشة جمیلة 1

  1735080329 بوسعدیة منال 2

  1735083132 بوصالح خلود 3

  1735080354 جدي نجاة 4

  1735083778 حملة  نجاة 5

خطاف  فاطمة  6
 1735080164 الزھراء

 

  1735090609 زایدي ماریة 7

  1735098645 زلوف فایزة 8

  1735084913 زواي  سعیدة 9

  1735088728 سالمي نجاح 10

  1733064029 عویدات سمر  11

  1735082600 عوینة ھبة 12

  1735080192 لخنش فیروز 13

  1635087468 لعجال  كریمة 14

  1735098698 مبروكي أسیل 15

  1735079940 مجناح  زینة 16

محمدي فاطمة  17
 1735086523 الزاھراء

 

  1735083143 مساعدي  رزیقة 18

  1735080125 معاش عفاف 19

  1735097453 معروف  سمیة 20

  S05الثالثة علم النفس العیادي القاعة القائمة االسمیة لطلبة السنة 
14 :30 – 13 :00 

 



 2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                     لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة

                                                                     م النفسـقسم عل                                                          ة       العلوم اإلنسانیة واالجتماعیكلیة 
         

                                                                                      
                                                                                        

 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

 
  

  مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1735080212 بشیري  لدمیة 1

  1735101643 بن ریة  ھاجر 2

  1735096806 بوعافیة دالل 3

  1735085089 بوعجیلة  لیلى 4

  1735080451 بوعفاس  وفاء 5

  1735086637 بوقراب مباركة 6

  1735098572 بونشادة  عواطف 7

  1635103300 جباري أسیا 8

  1735093839 جعیجع  رشیقة 9

  1735080449 جغدالي وفاء 10

  1735099996 جالبي  نور الھدى 11

  1735080049 حجاب  شیماء 12

  1735087563 حروز  دالل 13

  1735079654 حریزي  أمیرة 14

  1735092039 دحدوح  شیماء 15

  1735083152 رباحي سماح 16

  1735092044 زاھراءرقیق  فاطمة ال 17

  1735085131 زمیت  مروة 18

  1735079850 سباع حنان 19

  97317707 شرابي  حوریة 20

  S06الثالثة علم النفس العیادي القاعة ائمة االسمیة لطلبة السنة الق
14 :30 – 13 :00 

 



 2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                     لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة

                                                                     م النفسـقسم عل                                                 ة                یالعلوم اإلنسانیة واالجتماعكلیة 
         

                                                                                      
                                                                                        

 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

 
  

  مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1735090169 شریف سناء 1

  1735080392 شیكوش  نوال 2

صغیري فاطمة  3
 1735087773 الزھراء

 

  1735094634 طیباوي  خولة 4

  1535120560 عبد هللا  لیلى عفاف 5

  1735087291 عدار  خولة 6

  1635090294 عرعار  أمال 7

  1635090408 عزوز  غنیة 8

  1735097403 عیش  سلیم 9

  1635105988 فریجة رحمة 10

  1735092052 قراب  نجمة 11

  1535092300 لبوازدة  ایمان 12

  1735079916 لعمارة  رقیة 13

  1535107929 مرزوقي  سامیة 14

  1735087754 مرسیس  سالف 15

  1635101435 مشیش  نادیة 16

  1735087432 مھني ھجیرة 17

  1635100152 مویسات اسیا 18

  1735079730 نعیجي الرمیصاء 19

  1635090383 نویري  شیماء 20

  S07الثالثة علم النفس العیادي القاعة القائمة االسمیة لطلبة السنة 
14 :30 – 13 :00 

 



 2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                     لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة

                                                                     م النفسـقسم عل                                                                ة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیكلیة 
         

                                                                                      
                                                                                        

 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

 
  

  مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1735093896 ھباش  بسمة 1

  1735080038 والي شیماء 2

  1733056230 بارة أمینة 3

  1735095866 باي  إلھام 4

  1735084197 بختي  رتیبة 5

  1735080162 براھیمي  فاطمة 6

  1735079661 بعلي امینة 7

بن حلیمة صالح  8
 1335076732 دینال

 

  1733064592 بن ھنایة اكرام 9

  1635094811 بن ریة  نبیلة 10

  1735094642 بن قسمیة  رانیة 11

  1735081840 بن نخلة  راویة 12

  1635110286 بورزق  أحمد لخضر 13

  1732046629 بیصار  زھرة 14

  1735080439 جعیجع ھند 15

  1735082335 خلفة  لندة 16

  1735085836 دحماني اماني 17

  114037347 دیب  حمزة 18

  1735087417 رحلي  نجاة 19

  1635091918 رقیق  آمنة 20

  S08الثالثة علم النفس العیادي القاعة القائمة االسمیة لطلبة السنة 
14 :30 – 13 :00 

 



 2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                     لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة

                                                                     م النفسـقسم عل                                                 ة                جتماعیالعلوم اإلنسانیة واالكلیة 
         

                                                                                      
                                                                                        

 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

 
  

  مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1735096758 زاھوي  خولة 1

زبیري  جیھان  2
 1735079826 عائشة

 

  1635089673 زوید  یامنة 3

  1535092573 شریفي رانیة 4

  1735086722 شنفاوي مسعودة 5

  1735084772 شیحي حسینة 6

  1635095691 صغیور  سماح 7

  1735085583 طیبي سعیدة 8

  1735085200 عبد الدایم نسرین 9

  1735094693 عبد الكریم  نورة 10

عبد اللطیف  منار  11
 1735086745 مرزاقة

 

  1735097093 فرزولي  زھیة 12

  1735084030 قریبیس  نسرین 13

  1633069347 لعیادي فایزة 14

  1735088553 لفرید  زوبیدة 15

  1735086182 ي  دنیالقو 16

  1735087252 مخالفیة حیاة 17

  1733060484 مخوخ احالم 18

  1735087400 مرزوقي محمد 19

  1735086869 مرھون أسماء 20

    

  S09الثالثة علم النفس العیادي القاعة نة القائمة االسمیة لطلبة الس
14 :30 – 13 :00 

 



 2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                     لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة

                                                                     م النفسـقسم عل                                                 ة                العلوم اإلنسانیة واالجتماعیكلیة 
         

                                                                                      
                                                                                        

 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

 
  

  مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1735086869 نویبات  ھناء 1

  1635101376 العایب  عفاف 2

  1535105746 بركاتي سلسبیل 3

  1735079718 بالعدة اشراق 4

  1735104192 بلحوت  نجالء العرب 5

  1735080301 بن تومي  مریم 6

  1735088025 بن صوشة  خدیجة 7

  1735083124 بوجملین  حبیبة 8

  1735079766 بوخالفة  آمنة 9

  1735080047 بوراس  شیماء 10

  1735083202 بوزیدي  مریم 11

  1735092662 بوسعدیة حنان 12

  1735085637 بونصلة  عبیر 13

  1635101355 ثابتي  عباس 14

  1735084378 ادیةجزولي  ن 15

  1635090845 جزولي ایة 16

  1735087273 جالل  آمال 17

  1635087362 حجاب منال 18

  1735079606 حساني  آیة 19

  1735083131 خاوي  خدیجة 20

  1735089264 یحیاوي  نسیبة 21

  S10الثالثة علم النفس العیادي القاعة القائمة االسمیة لطلبة السنة 
14 :30 – 13 :00 

  

 



 2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                     لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة

                                                                     م النفسـقسم عل                                                 ة                العلوم اإلنسانیة واالجتماعیكلیة 
         

                                                                                      
                                                                                        

 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

 
  

  مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1735084028 خدیجي  نجوى 1

  1735096395 خضراوي حسینة 2

  1735080401 دھیمي  نور الھدى 3

  1735080012 دیلمي سھیر 4

  1735080190 فوزیة دیلمي 5

  1735095953 زروتي ایوب 6

  1735096691 زوارق خدیجة 7

  1735088821 سعدي  خدیجة 8

  1535102024 سمان  مسعودة 9

  1535107933 طرشي  سماح 10

  1635095147 عبد الكبیر  خلود 11

  1735093831 عبد الكبیر بركاھم 12

  1735093823 عشور  آیة 13

  1635101064 رزیقة  قادري 14

  1735079963 كعیش سامیة 15

  1735088510 لوطیة  حمیدة 16

  1635103300 مرزوق سھام 17

  1735080512 مطبوع  إكرام 18

  1635087212 ملیاني ایمان  19

  1735070821 ملیاني دنیا 20

  1735096909 ھمیسي  رحیمة 21

 

  

  

  

  

  

  

  S11الثالثة علم النفس العیادي القاعة القائمة االسمیة لطلبة السنة 
14 :30 – 13 :00 

 



  

  
  
  
  

  لثة عياديالسنة الثا

  
  
  

 00: 13 – 30: 14 :التوقیت
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

 2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                     لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة

                                                                     م النفسـقسم عل                                                 ة                ة واالجتماعیالعلوم اإلنسانیكلیة 
        

                                                                                      
                                                                                        

 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

 
  

  مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

احمد میلي مقدودة  1
 1635087358 سمیة

 

  1735092353 العلجي  إیمان 2

  1735098710 العمري فاطمة 3

  1635090025 برباش  أحالم 4

  153305 بلعمري أسامة 5

  1535111655 بن حلیمة آمنة 6

  1733060528 بن عطیة حنان 7

  1735080216 طیفةبن قونیة  ل 8

  1735093967 بوراس وسام 9

  1735095206 بوشریط  أحالم 10

  1735102054 بوشلیق  أحالم 11

  1735090934 بوغرارة  دنیا 12

  1735104279 جعالب  نور الھدى 13

  1735088002 جمیات  أیوب 14

  1735081359 حریزي  أحالم 15

  1735083109 حویسي  إیمان 16

  1735083838 حیسوس یاسمین 17

  1735080327 خلدون  منال 18

  1735080048 دحمون  شیماء 19

  1735079612 دھیمي  أحالم 20

 

 

 

 

  

  S01القاعة  علم النفس العیاديالثالثة القائمة االسمیة لطلبة السنة 
14 :30 – 13 :00 

  

 



  

  

 

 

 2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                     لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة

                                                                     م النفسـقسم عل                                                 ة                اإلنسانیة واالجتماعی العلومكلیة 
         

                                                                                      
                                                                                        

 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

 
  

  مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1635086945 زاوي ماریة 1

  1735088041 زنات  زكریاء 2

  1735103721 شریف  فریدة 3

  1735080424 شقلوفة  ھالة 4

  1735084626 عبد الحفیظ  أسماء 5

  1733027181 عزوز  أمینة 6

  1735091680 عقاب خولة 7

  1735099322 عمرون محمد  األمین 8

  1735079785 غذیفة  إیمان 9

  1735088076 غربي  فایزة 10

  1635102541 فضیلي سامیة 11

  1733068388 قماش مروى 12

  1735079727 كصبر  الخنساء 13

  1735098795 كمال  فتیحة 14

  1735088616 معیلبي طارق 15

  1735090324 مالك  وسیلة 16

  1735080674 ملوكي ھبة 17

  1735079692 منصور ایمان 18

  1735080536 میرة  خدیجة أمال 19

  1733055207 ھشیلي ھیثم  20

    

  

 

 

 

 

  S02الثالثة علم النفس العیادي القاعة القائمة االسمیة لطلبة السنة 
14 :30 – 13 :00 

  

 



 

 

 

 

 

 2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                     لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة

                                                                     م النفسـقسم عل                                                 ة                واالجتماعیالعلوم اإلنسانیة كلیة 
         

                                                                                      
                                                                                        

 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

 
  

  مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1735090164 ھمیسي  سعدیة 1

  1733056637 أقموم ندى  2

  1735103562 امغار  عمار 3

  1735096563 أوریدة  حوریة 4

  1733055040 بحري حنان  5

  1733055570 برنجي أمینة 6

  1735079660 بشیري آمینة 7

  1735098034 بعجي  عبد الرؤوف 8

  1735083590 بعزیز الھام 9

  1735088232 بكري  آمنة 10

  1735087434 بلحوت  ھدى 11

  1735104349 بلخیر ھاجر 12

  1735096401 بن الشیخ  حفیظة 13

بن الطیب  فطیمة  14
 1735083185 الزھراء

 

  1735080377 بن حمیدوش نسیمة 15

بن صوشة  ھاجر  16
 1735080422 الخامسة

 

  1635087058 بن عبد الرحیم ندى 17

بن عزیز شیماء  18
 1735103174 رمیسة

 

  1535112402 بن معتوق امال 19

  1735085059 بوتشیشة  فریال 20

  S03الثالثة علم النفس العیادي القاعة میة لطلبة السنة القائمة االس
14 :30 – 13 :00 

 



 
 2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                     لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة

                                                                     م النفسـقسم عل                                                 ة                العلوم اإلنسانیة واالجتماعیكلیة 
         

                                                                                      
                                                                                        

 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

 
  

  مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1735084761 بوتشیشة جمیلة 1

  1735080329 بوسعدیة منال 2

  1735083132 بوصالح خلود 3

  1735080354 جدي نجاة 4

  1735083778 حملة  نجاة 5

خطاف  فاطمة  6
 1735080164 الزھراء

 

  1735090609 زایدي ماریة 7

  1735098645 زلوف فایزة 8

  1735084913 زواي  سعیدة 9

  1735088728 سالمي نجاح 10

  1733064029 عویدات سمر  11

  1735082600 عوینة ھبة 12

  1735080192 لخنش فیروز 13

  1635087468 لعجال  كریمة 14

  1735098698 مبروكي أسیل 15

  1735079940 مجناح  زینة 16

محمدي فاطمة  17
 1735086523 الزاھراء

 

  1735083143 مساعدي  رزیقة 18

  1735080125 معاش عفاف 19

  1735097453 معروف  سمیة 20

  S05الثالثة علم النفس العیادي القاعة القائمة االسمیة لطلبة السنة 
14 :30 – 13 :00 

 



 2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                     لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة

                                                                     م النفسـقسم عل                                                          ة       العلوم اإلنسانیة واالجتماعیكلیة 
         

                                                                                      
                                                                                        

 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

 
  

  مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1735080212 بشیري  لدمیة 1

  1735101643 بن ریة  ھاجر 2

  1735096806 بوعافیة دالل 3

  1735085089 بوعجیلة  لیلى 4

  1735080451 بوعفاس  وفاء 5

  1735086637 بوقراب مباركة 6

  1735098572 بونشادة  عواطف 7

  1635103300 جباري أسیا 8

  1735093839 جعیجع  رشیقة 9

  1735080449 جغدالي وفاء 10

  1735099996 جالبي  نور الھدى 11

  1735080049 حجاب  شیماء 12

  1735087563 حروز  دالل 13

  1735079654 حریزي  أمیرة 14

  1735092039 دحدوح  شیماء 15

  1735083152 رباحي سماح 16

  1735092044 زاھراءرقیق  فاطمة ال 17

  1735085131 زمیت  مروة 18

  1735079850 سباع حنان 19

  97317707 شرابي  حوریة 20

  S06الثالثة علم النفس العیادي القاعة ائمة االسمیة لطلبة السنة الق
14 :30 – 13 :00 

 



 2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                     لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة

                                                                     م النفسـقسم عل                                                 ة                یالعلوم اإلنسانیة واالجتماعكلیة 
         

                                                                                      
                                                                                        

 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

 
  

  مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1735090169 شریف سناء 1

  1735080392 شیكوش  نوال 2

صغیري فاطمة  3
 1735087773 الزھراء

 

  1735094634 طیباوي  خولة 4

  1535120560 عبد هللا  لیلى عفاف 5

  1735087291 عدار  خولة 6

  1635090294 عرعار  أمال 7

  1635090408 عزوز  غنیة 8

  1735097403 عیش  سلیم 9

  1635105988 فریجة رحمة 10

  1735092052 قراب  نجمة 11

  1535092300 لبوازدة  ایمان 12

  1735079916 لعمارة  رقیة 13

  1535107929 مرزوقي  سامیة 14

  1735087754 مرسیس  سالف 15

  1635101435 مشیش  نادیة 16

  1735087432 مھني ھجیرة 17

  1635100152 مویسات اسیا 18

  1735079730 نعیجي الرمیصاء 19

  1635090383 نویري  شیماء 20

  S07الثالثة علم النفس العیادي القاعة القائمة االسمیة لطلبة السنة 
14 :30 – 13 :00 

 



 2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                     لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة

                                                                     م النفسـقسم عل                                                                ة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیكلیة 
         

                                                                                      
                                                                                        

 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

 
  

  مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1735093896 ھباش  بسمة 1

  1735080038 والي شیماء 2

  1733056230 بارة أمینة 3

  1735095866 باي  إلھام 4

  1735084197 بختي  رتیبة 5

  1735080162 براھیمي  فاطمة 6

  1735079661 بعلي امینة 7

بن حلیمة صالح  8
 1335076732 دینال

 

  1733064592 بن ھنایة اكرام 9

  1635094811 بن ریة  نبیلة 10

  1735094642 بن قسمیة  رانیة 11

  1735081840 بن نخلة  راویة 12

  1635110286 بورزق  أحمد لخضر 13

  1732046629 بیصار  زھرة 14

  1735080439 جعیجع ھند 15

  1735082335 خلفة  لندة 16

  1735085836 دحماني اماني 17

  114037347 دیب  حمزة 18

  1735087417 رحلي  نجاة 19

  1635091918 رقیق  آمنة 20

  S08الثالثة علم النفس العیادي القاعة القائمة االسمیة لطلبة السنة 
14 :30 – 13 :00 

 



 2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                     لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة

                                                                     م النفسـقسم عل                                                 ة                جتماعیالعلوم اإلنسانیة واالكلیة 
         

                                                                                      
                                                                                        

 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

 
  

  مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1735096758 زاھوي  خولة 1

زبیري  جیھان  2
 1735079826 عائشة

 

  1635089673 زوید  یامنة 3

  1535092573 شریفي رانیة 4

  1735086722 شنفاوي مسعودة 5

  1735084772 شیحي حسینة 6

  1635095691 صغیور  سماح 7

  1735085583 طیبي سعیدة 8

  1735085200 عبد الدایم نسرین 9

  1735094693 عبد الكریم  نورة 10

عبد اللطیف  منار  11
 1735086745 مرزاقة

 

  1735097093 فرزولي  زھیة 12

  1735084030 قریبیس  نسرین 13

  1633069347 لعیادي فایزة 14

  1735088553 لفرید  زوبیدة 15

  1735086182 ي  دنیالقو 16

  1735087252 مخالفیة حیاة 17

  1733060484 مخوخ احالم 18

  1735087400 مرزوقي محمد 19

  1735086869 مرھون أسماء 20

    

  S09الثالثة علم النفس العیادي القاعة نة القائمة االسمیة لطلبة الس
14 :30 – 13 :00 

 



 2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                     لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة

                                                                     م النفسـقسم عل                                                 ة                العلوم اإلنسانیة واالجتماعیكلیة 
         

                                                                                      
                                                                                        

 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

 
  

  مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1735086869 نویبات  ھناء 1

  1635101376 العایب  عفاف 2

  1535105746 بركاتي سلسبیل 3

  1735079718 بالعدة اشراق 4

  1735104192 بلحوت  نجالء العرب 5

  1735080301 بن تومي  مریم 6

  1735088025 بن صوشة  خدیجة 7

  1735083124 بوجملین  حبیبة 8

  1735079766 بوخالفة  آمنة 9

  1735080047 بوراس  شیماء 10

  1735083202 بوزیدي  مریم 11

  1735092662 بوسعدیة حنان 12

  1735085637 بونصلة  عبیر 13

  1635101355 ثابتي  عباس 14

  1735084378 ادیةجزولي  ن 15

  1635090845 جزولي ایة 16

  1735087273 جالل  آمال 17

  1635087362 حجاب منال 18

  1735079606 حساني  آیة 19

  1735083131 خاوي  خدیجة 20

  1735089264 یحیاوي  نسیبة 21

  S10الثالثة علم النفس العیادي القاعة القائمة االسمیة لطلبة السنة 
14 :30 – 13 :00 

  

 



 2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                     لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة

                                                                     م النفسـقسم عل                                                 ة                العلوم اإلنسانیة واالجتماعیكلیة 
         

                                                                                      
                                                                                        

 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

 
  

  مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1735084028 خدیجي  نجوى 1

  1735096395 خضراوي حسینة 2

  1735080401 دھیمي  نور الھدى 3

  1735080012 دیلمي سھیر 4

  1735080190 فوزیة دیلمي 5

  1735095953 زروتي ایوب 6

  1735096691 زوارق خدیجة 7

  1735088821 سعدي  خدیجة 8

  1535102024 سمان  مسعودة 9

  1535107933 طرشي  سماح 10

  1635095147 عبد الكبیر  خلود 11

  1735093831 عبد الكبیر بركاھم 12

  1735093823 عشور  آیة 13

  1635101064 رزیقة  قادري 14

  1735079963 كعیش سامیة 15

  1735088510 لوطیة  حمیدة 16

  1635103300 مرزوق سھام 17

  1735080512 مطبوع  إكرام 18

  1635087212 ملیاني ایمان  19

  1735070821 ملیاني دنیا 20

  1735096909 ھمیسي  رحیمة 21

 

  

  

  

  

  

  

  S11الثالثة علم النفس العیادي القاعة القائمة االسمیة لطلبة السنة 
14 :30 – 13 :00 

 



 

 

  
  
  
  

  السنة الثانية شعبة 
  علم النفس

  
  
  
  

  12 :30 – 11 :00 :التوقیت
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة    
                                             ة                واالجتماعی انیةاإلنسالعلوم كلیة     

                                                                                   م النفسـقسم عل    
                                                                                      

                                                                                        
 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

  مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1835075263 بایزید فاطمة 1

  1835075147 براح سمیة 2

  1735099378 بغدادي عالء الدین 3

  1835086527 بلي فاطمة الزھراء 4

  18355078222 بن عیسى حنان 5

  1835077920 بوجملین سمیرة 6

  1835091845 بورزق فتیحة  7

  1835075089 یةبوساق ران 8

  1835075500 بیرم یسرى 9

  1835085479 تیطراوي سلسبیل 10

  1735080020 جلید شروق 11

  1735080020 جمعي ھیثم 12

  1835083713 جناوي رانیة 13

  1835083623 دحماني مروة 14

  1835081486 راجعي شیماء 15

  1835100349 ربعي  امیرة  16

  1835007523 زكور لبنى 17

  1835075496 سواعدیة یاسمین 18

  1835082302 شحیمة ریحانة 19

  1835083926 شریك ھدیل 20

  1735079932  بوشاللق زھرة 21

  رئيس القسم                                                                                                               
 
  
  
  
  
  
  

   S01القائمة االسمیة لطلبة السنة الثانیة علم النفس الممتحنین بالقاعة  
12:30  11:00  - 

 



  
  
  
  

   
  2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                 لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة    
                                              ة                العلوم اإلنسانیة واالجتماعیكلیة     

                                                                                  م النفسـقسم عل    
                                                                                      

                                                                                        
 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

              

  مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1835075052 صواش خلود راویة 1

  1735081200 طلة لبنى 2

  1835086031 طوینة لیندة 3

  1835084133 عبد الالوي وسام  4

  1735097137 عبد المومن زینب 5

  1835077876 عماري اسمھان 6

  1635110463 فضیلي جازیة 7

  1735093613 قراري فاطمة 8

  1735080111 كحول عبد الناصر 9

  1835085352 كودري رندة 10

  1835083288 لعیطر یاسر 11

  1835087383 مسقم سارة 12

  1835080094 مفتاح ایمن 13

  1835091473 نایلي علي 14

ھمیسي فاطمة  15
 1835083754 الزھرة

 

  1835091746 بدیرة فاطمة 16

  1835081748 براھیمي أماني 17

  1735087567 بن حلیمة راضیة 18

  1835082062 بن حمیدة سلمى 19

  1835084651 بن لقریشي نصیر 20

  18.35082281  بولنوار خولة 21

                                                                                                    
  

 رئيس القسم
  
  
  
  

   S02تحنین بالقاعة القائمة االسمیة لطلبة السنة الثانیة علم النفس المم
12:30  11:00  - 

 



 
  

  

  

  

 

  

 2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                    لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة 

                                                                     م النفسـقسم عل                                                ة                العلوم اإلنسانیة واالجتماعیكلیة 
           

                                                                                      
                                                                                        

 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

 

  مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1835082362 بن نوي صفاء 1

  1735094013 بوراس مریم 2

  1835075199 بوطیبة شیماء 3

  1735083229 حدیدي أسماء 4

  1835075826 حویشي صفاء 5

  1835095918 خلفات رشید 6

  1735089667 خیر الدین وھیبة 7

  1835075003 ربعي تسنیم 8

  1735070579 رقیق برة جمال الدین 9

  1835075682 زغبة منار 10

  1835075442 زكار نور الھدى 11

  1835085036 زلوف منال 12

  1835080924 سدي نفیسة 13

  1735079795 شبیكة بایة 14

  1835083926 شریك دعاء 15

  1835085127 شني مروة 16

  1835076690 شیداي راضیة 17

  1835089584 جي حنانعل 18

علي عریوة حلیمة  19
 السعدیة

1835075811 
 

  1735096681 عمرون خالد 20

  1835085669  واضح لیلیا 21

  

 

 

   S03م النفس الممتحنین بالقاعة القائمة االسمیة لطلبة السنة الثانیة عل
12:30  11:00  - 

 



  

  
                                    2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                    لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة

                                                                                      م النفسـقسم عل               
  

                                                                                      
 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

 
  

  مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1735081992 عوینة سھیر 1

  1735096117 فیشوش بلقیس 2

  1635088261 قادري إیمان 3

  1835088537 كشرود إیمان 4

  173508773 لماني شھرة 5

  1835080076 مبروكي أمیرة 6

  1735085371 مدور ھاجر 7

  1735080362 مشروق نریمان 8

  1835085287 معیوف رمیساء 9

  1635087218 ملوكي اكرام 10

  1835075592 میرة ریان یاسمین 11

  1835075387 والي منال 12

  1735086165 الباھي خولة 13

  1835093229 ببون ولید 14

  1735087238 بحاش أكرم 15

  1633066094 بركات شیماء 16

  1735102235 بن الصدیق أمیرة 17

  1735098974 بن یونس كریمة 18

  1735094013 بوراس أسماء 19

  1835075012 بورزق جنات 20

  1835087693  سلمىوالي  21

  

 

 

 

 

 

 

   S05القائمة االسمیة لطلبة السنة الثانیة علم النفس الممتحنین بالقاعة 
12:30  11:00  - 

  



 

 

                                 2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                     لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة
                                                                                       م النفسـقسم عل                  

                                                                                      
                                                                                        

 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

                                                                        
 

  مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1635092595 بونشادة مروة 1

  1835085837 جعالب خولة 2

  1535092562 حاج حفصي یاسمین 3

  75121709 حلیتیم عادل 4

  1335073586 خوني أسماء 5

  1835079444 داودي مروة 6

  1635089517 سویح نسیمة 7

  1734019320 شنة صابر 8

  1735087254 لحي أحالمصا 9

  1835075545 صغیر بیرم باتول 10

  1835082282 صید خولة 11

  1735087557 طابي حنان 12

  1735090009 عبد الرزاق فطیمة 13

  1635097910 علوي لیلى 14

  1835074878 عمرون علیة 15

  1835083807 عیالن اسماء 16

  1635102541 فوضیلي سامیة 17

  1835093760 ش خدیجةقحیو 18

  1632000923 قماري سھیلة 19

  1735080791 لعایزي رندة 20

  1835075484  وضاح وردة 21

 

 

 

 

 

 

 

 

   S06القائمة االسمیة لطلبة السنة الثانیة علم النفس الممتحنین بالقاعة 
12:30  11:00  - 

 
 



 

 

  

                                   2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                    لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة 
                                                                                       م النفسـقسم عل                  

                                                                                      
                                                                                        

 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

 
  

  
  لرقم

 رقم التسجیل سم واللقباال
  مالحظات

  1735086295 مجیدي سعاد 1

  1835092249 معوش محمد 2

  1835081318 مقران أمیمة 3

  1735091749 مویسات وھیبة 4

  1835083814 میھوبي خولة 5

  1735080622 برة فاطمة الزھرة 6

  1735105297 بركات اسماء 7

  1735087567 بن حلیمة فتیحة 8

  1735091966 بن شویخ رحاب 9

  1835081870 بن صوشة فتیحة 10

  1835083411 بن فرحات آسیا 11

  1635099530 بن یطو ھدى 12

  1735102650 بوخلط خولة 13

  1835075500 بیرم أمینة رحاب 14

  1835089993 جعرون رقیة  15

  1835081384 حریزي شیماء 16

  1835092657 دبش ملیكة 17

  1735086565 دفي فریال 18

  1835079362 زین عمر 19

  1735086407 سحوان عائشة  20

  1735102165  لھاللي الشیماء 21

  

 

 

 

 

 

   S07حنین بالقاعة القائمة االسمیة لطلبة السنة الثانیة علم النفس الممت
12:30  11:00  - 

  

 



 

 

 2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                     لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة

                                                                     م النفسـقسم عل                                                 ة                سانیة واالجتماعیالعلوم اإلنكلیة 
         

                                                                                      
                                                                                        

 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

 

  مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1835086298 سعد ابراھیم 1

  1835092032 سعیدي زینب 2

  1835077753 سالمة امیرة 3

  1835092972 سماعیني نوة 4

  1335087419 شبابحي رندة 5

  1835079448 طرافي ماریة 6

  1835086411 عبد السالم ایمان 7

  1835075204 عریوة صبرینة 8

  1835075283 عالل فریال 9

  1835087594 غربي سماح یسرى 10

  1735097675 فلتان شیماء 11

  1835079366 فوضیلي عیسى 12

  1835092542 قرین مریم 13

  1835087550 قلمین ولید 14

  1635088965لدغم شیكوش  صفیة     15

  1735103073 لكحالي سھام 16

  1735090463 معمري اشواق 17

  1735080696 معیوف ابتسام 18

  1835081790 ناصري مروة 19

  1835088522 واضح الیاس  20

  1835087972  ناقص مروة 21

  

  

 

 

 

 

 

 

   S08القائمة االسمیة لطلبة السنة الثانیة علم النفس الممتحنین بالقاعة 
12:30  11:00  - 

 



 

 

 

 2019/2020 :   سم الجامعيالمو                                                                     لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة

                                                                     م النفسـقسم عل                                                 ة                العلوم اإلنسانیة واالجتماعیكلیة 
         

                                                                                      
                                                                                        

 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

 
  

  مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1835084030 یوسفي سمیرة 1

  1635098563 العیاشي سعیدة 2

  1735087095 النیة مروة 3

  1635098765 بركاتي نسرین 4

  1435101411 بسكر فاطمة الزھراء 5

  1835081885 بعجي ھاجر 6

  1835075279 بعیرة فتیحة 7

  1735088753 بقیرة ھند 8

  1735092246 بكاي عیسى 9

  1835074966 بن الضیف ایمان 10

  1835079066 بن جفال أیمن 11

  1835075106 بن حلیمة ریاض 12

  1735099898 بن كروش نصیرة 13

  1835079582 بن مھیریس زبیدة 14

  1835087931 وخالفة بایةب 15

  1835085686 جوبر نور الھدى 16

  1835085605 حاجي ایمن 17

  1835078178 خریفي احالم 18

  1835093223 خشاب ولید 19

  1635103717 دحدوح خلیدة 20

  1635095756  یطو عالء الدین 21

  

  

 

 

 

   S09القائمة االسمیة لطلبة السنة الثانیة علم النفس الممتحنین بالقاعة 
12:30  11:00  - 

  

 



 

  

 

 2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                     لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة

                                                                     م النفسـقسم عل                                                 ة                العلوم اإلنسانیة واالجتماعیكلیة 
         

                                                                                      
                                                                                        

 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

 
  

  مالحظات رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1835091812 دحماني فایزة  1

  1835084004 دلھوم دنیا 2

  1835074842 دھمش احالم 3

  1835077780 سالمي خولة 4

  1835085308 سویسي عبد الحكیم 5

  1735102680 شبلي دنیا 6

  1735083182 شریف فتیحة 7

  1835074949 شنان امال 8

  1735085095 شني مباركة 9

  1735085261 شني وئام انتصار 10

  1835081455 عشور یوسف 11

  1635109865 عمرون اسماء 12

  1835075543 عیاد اسماء 13

قاسمي فاطمة  14
 1635091502 الزھراء

 

  1835093760 قدول دنیا 15

  1835074838 قرباص آیة  16

  1635100373 قمراس شافیة 17

  1835087999 لعجال لیندة 18

  1839084571 لفرید جمیلة 19

  1835075374 لمونس مریم 20

 

 

 

   S10النفس الممتحنین بالقاعة القائمة االسمیة لطلبة السنة الثانیة علم 
12:30  11:00  - 

 



   لثةالسنة الثا
  ارشاد وتوجيه

  
  
  
  
  

    

  14:30 – 13:00: التوقیت
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  

  2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                   لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة
                                                  ة                العلوم اإلنسانیة واالجتماعیكلیة 

                                                                                      م النفسـقسم عل
                                                                                      

                                                                                        
 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

  مالحظات  رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1735083885 اوكالي  ھدى 1

 S12الممتحنین بالقاعة  إرشاد وتوجیھالثالثة قائمة طلبة السنة 
13:00 – 14:30  

 



  1535107435 بركة  مریم 2

  1735090931 بن حامد  خولة 3

  1735086127 بن عیسى  حنین 4

  1735091216 بن قینة عبیر 5

  1735101122 بن كروش  حمیدة 6

  1635098876 بن یوسف  توفیق 7

  1735104985 بوخاتم مختار 8

  1735094898 بوزید رندة 9

  1735085052 جاب   فاطنة 10

  1735098618 حمیدي  عیشوش 11

  1735088645 خیذري  علي 12

  1735087826 دغفل  كریمة 13

  1735079977 روان سكینة 14

  1735091678 زرواق  خضراء 15

  1735090830 زروقي  عمر 16

  1735092919 سعد  إلھام 17

  1735083090 سعداوي  أماني 18

  1735083121 سعداوي  تھاني 19

  1635101221 سعیدي  آمنة 20

  رئيس القسم                                                                                                               
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  



 
  

  2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة    
                                              ة                العلوم اإلنسانیة واالجتماعیكلیة     

                                                                                 م النفسـقسم عل    
                                                                                      

                                                                                        

 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

  مالحظات  رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1735099897 سعیدي  نصیرة 1

  1735088641 طیبة  عز الدین 2

  1735085202 عقون  نسرین 3

  1735080667 علواني  نسرین سارة 4

  1735099095 فاید  لیلى 5

  1735099801 قریقیط  نجاة 6

  1635087123 قصري ھدى 7

  1735095891 مختاري  امال 8

  1735080632 مقورة  لمیاء 9

  1735097076 مكتوت  زھرة 10

  1735080393 مناصري  نوال 11

  1735082635 میھوبي  وداد 12

  1735102490 ناجم  حلیمة 13

  1735099445 ھادي  مرزاقة 14

  1735080117 یوسفي  عبیر 15

  1735089060 براھیمي  زیان 16

  1635106088 بن قسمیة  رقیة 17

  1735091015 بوعافیة  لیندة 18

  1735087645 حفصي  أشواق 19

  1735080142 حموش  عیدة 20

  رئيس القسم                                                                                                               
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 S13الممتحنین بالقاعة  إرشاد وتوجیھثالثة القائمة طلبة السنة 
13:00 – 14:30  

 



  

  2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                   لةلمسیا محمد بوضیاف جامعة
                                                                     م النفسـقسم عل                                                ة                العلوم اإلنسانیة واالجتماعیكلیة 

           
                                                                                      

                                                                                        
 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

  

  
  
  
  

  رئيس القسم                                                                                                               
 
 

 

  

 

 

  مالحظات  رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1735091895 ھدى  خلفھ 1

  1735080467 زرقین  یاسمین 2

  1635108848 زروقي  مروان 3

  1735089428 سعدي احالم 4

  1735095331 سعیدي أم ھاني 5

  1735087261 سفاري  إكرام 6

  1735080208 شویة  كوثر 7

  1535101969 صغیرو فاطمة 8

  1735090959 عبدلي  سارة 9

  1735094657 عز الدین  شیماء 10

  1635097857 عقوني عبد القادر 11

  1635088381 عالل  امیرة 12

  1635087386 عمرون  نور الھدى 13

  1535111780 غرس هللا أسماء 14

  1635095399 فاید  مایسة 15

  1735087847 فاید  منال 16

  1635098553 قرقب  دلیلة 17

  1735088732 قطش  نسیمة 18

  1635103479 لبقع  بركاھم 19

  1535113590 لسلت زیان 20

  1735088104 مجناح  نورة 21

 S14الممتحنین بالقاعة  إرشاد وتوجیھالثالثة قائمة طلبة السنة 
13:00 – 14:30  

 



 

  
  2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                    لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة
                                                                     م النفسـقسم عل                                                ة                العلوم اإلنسانیة واالجتماعیكلیة 

         
                                                                                      

                                                                                        
 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

  مالحظات  رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  1735083875 لونیس  لیلى 1

  1735093452 مام  لیلى 2

  1735080270 مخلوفي  مروة 3

  1735091366 مداس  فتیحة 4

  1635099023 معمري لمیاء 5

  1535108312 مالح ھاجر 6

  1735091897 مویسات  وردة 7

  1735093779 میمون یاسمین 8

  1635104157 ناجي  أحالم 9

  1735090958 نقبیل  سارة 10

  1535102444 بركات شیماء 11

  1535106968 ي محمدبشیر 12

  1735084604 بلمختار آمنة 13

  1535106088 بن حامد قدور 14

  1735083962 بن صالح  شھرة 15

  1735085072 بن مخلوف  كلثوم 16

  1735084797 بوبكریة  حیاة 17

  1735094653 بوشمبة  سھام 18

  1735092339 بوعافیة ھدى 19

  1735089588 خیر الدین  فریدة 20

  1535108312 مالح ھاجر 21

  
  
  
  

   رئيس القسم                                                                                                               
  
  
  
  
  
  
  

 S15الممتحنین بالقاعة  إرشاد وتوجیھالثالثة قائمة طلبة السنة 
13:00 – 14:30  

 



  
  
  
  
 

  2019/2020 :   الموسم الجامعي                                                                    لمسیلةا محمد بوضیاف جامعة
                                                                     م النفسـقسم عل                                                ة                العلوم اإلنسانیة واالجتماعیكلیة 

         
                                                                                      

                                                                                        
 

  
  

                                                                                                                                                                                     
  

  مالحظات  رقم التسجیل االسم واللقب  الرقم

  105065261 دحدوح محمد 1

  1735093943 رغدي  فتیحة 2

  1635093505 زرقانة اسیا 3

  1735084869 زوارق  زلیخة 4

  1735096764 سعیدي  خولة 5

  1735093231 لي  صبرینةشال 6

  1635105360 صالحي  جمیلة 7

  1735093505 طاھري  حنان 8

  1735093448 طاھري  فایزة 9

  1735088280 عبد الحفیظ سارة 10

  1735084655 عبد العزیز  إلھام 11

  1735080280 عطایت هللا  مروة 12

  1735100068 عماري  ھاجر 13

  1735093948 عویجي  المیة 14

  1635095218 فقریش صوریة 15

  1735115332 فقریش فاطمة الزھراء 16

  1635099680 فیجل سعاد 17

  1735091163 قدیري  خولة 18

  1735091211 قطوش  عامر 19

  1735092680 لعرابة  سعدیة 20

  1735087296 نطاح  خولة 21

  
                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 S16الممتحنین بالقاعة  إرشاد وتوجیھالثالثة طلبة السنة قائمة 
13:00 – 14:30  

  

 



  
  


