
ه ة السنة الثالثة تخصص االرشاد والتوج كشف حضور لطل
ج األول الف

أ4أ3أ2أ 1
نب1 1835090166اي  ز
ة2 ي  هج 1835085046ش
مان 3 1735092642لفار  إ
نة4 1735080598لواضح  ص
1735085270بوحسون  وفاء5
م6 ة  م 1835075678بوسدرا
1835075429تو  نهلة7
1835093883جاهل  أسماء8
دي  نهلة أشواق9 ل 1835075430حسان 
ماء10 ال  ش 1835084038خ
1835084074دلهوم  فايزة11
مان12 1835074965سعادة  ا
دا  لب 13 1735091573سع
صة14 د الوهاب  روم 1835085353ع
1451858عر  دالل15
حة16 1835081848غر  سم
16335097005قماري  المختار 17
ر  آمنة18 1835085989قوار
ز  حس 19 1635096638لق
1835078393مزاري  زهور20
ة21 1835075150ميهو  سم
1835077804نواوي  عب 22
ف الدين23 1835087110ولهة  س

شهر ...........

لة اف. المس جامعة دمحم بوض
ة  ة واالجتماع سان ة العلوم اال ل

قسم علم النفس

لاالسم واللقبالرقم  رقم التسج



ه ة السنة الثالثة تخصص االرشاد والتوج كشف حضور لطل
ج الثا  الف

أ4أ3أ2أ 1
1835079160غدادي  جهينة1
دة2 1735093482بن الطاهر  هن
ب3 حول   ز 1835082309بن ك
م4 1835075679بن    م
1835075994بوسكرة   حنان5
حة6 ة  ر 1835087711بوشم
مان7 1535108042جعالب   إ
ماء8 زي  ش 1835081383ح
مان9 ا ن 1835075743د  دن
1835080933ر  نور الهدى10
اهم11 1835079134رقدي  بر
1835081410زعي  عفاف12
1835077747سنينة  أسماء13
1835078301شينون  نجاة14
م  خولة15 د ال 1835080383ع
مة16 ة  سل 1735086323عق
1835082622عالل  نعمة17
1535108766قاس  سارة18
لة19 1635098553قرقب  دل
ان20 1535113590لسلت ز
1535108312مالح هاجر21
115065899منصوري  سناء22
لة 23 1735104175مهدي   نب
1835075799موس   إنصاف24
1735085048 ه  فاطمة الزهراء25

شهر ...........

لة اف. المس جامعة دمحم بوض
ة  ة واالجتماع سان ة العلوم اال ل

قسم علم النفس

لاالسم واللقبالرقم  رقم التسج



ه ة السنة الثالثة تخصص االرشاد والتوج كشف حضور لطل
ج الثالث الف

أ4أ3أ2أ 1
1835075030بركة  حنان1
1735104326قاش  نورة2
لة3 1735093484قاش  وس
ة4 1835081483لحوت  سام
لة5 1735085183بن شارف   نب
1735083962بن صالح  شهرة6
1735081347بن مختار  آمنة7
1835092680بن معتوق  م 8
مان9 1635096957بولنوار ا
ط  أحالم10 1535106174جع
مة11 1735080199حجاب  ك
جة12 1735086145خارف  خد
1835084224خ  أسماء13
1835085803ذب  أسماء14
خة15 1735084869زوارق  زل
مة16 1735091720زوارق فط
ة17 1735075732ساتة  ام
ان صفاء18 1835075746سبع  ر
ا19 185081640ف  دن
مان20 د  ا 1835081348عا
ساء21 1835087408غالب  م
ة22 ش صور 1635095218فق
ش فاطمة الزهراء23 1535115332فق
1835077830قندوز  وداد24
ة25 دة  ناد 1835085039كش
75097862محواس  فاطمة الزهرة26
1835081503مختاري  هالة27
دة28 1835088064مخلوف  ز
1835081396نطاح  عائشة29

لة اف. المس جامعة دمحم بوض
ة  ة واالجتماع سان ة العلوم اال ل

قسم علم النفس

لاالسم واللقبالرقم  رقم التسج
شهر ...........




















