
قسم علم النفس

دا عاشور1 ف16330722921,1الع
ف16351010691,1دار سعاد2
ف151047361,1بوختالة عب 3
د خولة4 ف16350886081,1بوز
ف16350906281,1بوستة رحمة5
ز نور الهدى6 ف1250739441,1بوع
ف1,1/جغالف ل7
ة8 ف19350966871,1خشا ز
مة9 ف15351114041,1دحدوح  فط
مة10 ف16350919861,1دحدوح  فط
ل عب 11 ف19351101931,1د
م12 ل م ف16350893901,1د
ظة13 ا حف ف19351001791,1ز
د سهام14 ف14351050111,1سع
ف مالك15 ف19351089711,1ش
ف19350952681,1صغيور أسماء16

د الغا 19 ف15351088482,1عل ع
اسم 20 نة  ف16351138332,1ع
مة21 ف16350904162,1فاط ك
ة22 ف15351171472,1قا سام
ظ23 د الحف ف14838332,1ق ع
اسم24 در  ف2,1/كسال 
ماء25 ف16350978282,1التمة ش
ف16350862962,1لعجال امنة26
د وردة 27 ف15360433652,1دمحم السع
م28 د الرح ف15330763102,1مرا ع
ة29 ف2,1/مقران خ
لة30 ة سه ف16350866862,1م
حة31 ف16350866672,1ميهو سم
ة32 ف974545602,1مطما السعد
حة33 ف4772622,1قندوزي فت
34
35
36

لة  المس اف  جـــــــامعة دمحم بوض
ة  ة واالجتماع سان ة العلوم اال ل

قسم علم النفس

مالحظاترقم التسجیلاالسم واللقبالرقم 

ج األول (ف1,1+ف2,1)   2020/2021 ادي الف ة ماس علم النفس الع السنة الثان

مالحظاترقم التسجیل

لة  المس اف  جـــــــامعة دمحم بوض
ة  ة واالجتماع سان ة العلوم اال ل

االسم واللقب الرقم 



ف1 ف16350863751,2بركة ا
اي عالء الدين2 ف16350868211,2ل
ف16350918521,2لطرش خولة3
ا4 ف16350886331,2لواضح دن
ة5 ف16351060781,2لواضح رق
ف16350925901,2بن اعمر مروة6

ة7 س القسم:ف16350863061,2بن التو ام رئ
اس أسماء8 ف16330695961,2بن ع
رم9 ف16350862821,2بن عمرة ا
ف16350862931,2بن ع اما 10
ال11 ة ف ف16350868831,2بوخرو
ة12 ف16330696621,2بوسطارة سم
و عائشة13 ف15350952471,2ج
ف16350915961,2جناد منال14
ف640996881,2حا لعمري 15

ة18 ف16350918742,2زوارق ا
ح19 ف16350948592,2سال امينة ف
ف16350975282,2سعدي سل نور الهدى20
رم21 مت ا ف16350933802,2شم
د السالم22 ري ع ف2,2طا
ب  رندة23 د ال ف16351027982,2ع
ف15351055312,2عجالن  امال24
وة سوسن25 ف16350888742,2ع
ة26 ف15351105152,2عالل  سم
ف16350893702,2عمرون  مروة27
ساوي مروة28 ف16350995012,2ع
ل  امنة رشا29 ف16351116322,2فض
حل سل30 ف16330642202,2ل
ف15330680282,2مسعودي وئام31
ة32 ف16350881692,2ميهو ام
33
34
35
36

لة  المس اف  جـــــــامعة دمحم بوض
ة  ة واالجتماع سان ة العلوم اال ل

س القسم:قسم علم النفس رئ

مالحظاتاالسم واللقب

ج الثا (ف1,2+ف2,2)   2020/2021 ادي الف ة  ماس علم النفس الع السنة الثان

ج الثالث (ف1,3+ف2,3)   2020/2021 ادي الف ة  ماس علم النفس الع السنة الثان
الرقم 

مالحظاترقم التسجیلاالسم واللقبالرقم 

االسم واللقبالرقم 

رقم التسجیل

مالحظاترقم التسجیل



رة 1 ف16350865971,3بتقة ز
ة2 ف16350866301,3ع سام
مينة3 اي  ف15350922261,3ل
ا ن الدين4 ف16330606781,3لع
ف331021831,3لقا نعناعة 5
ف16330606811,3بن شلوش نور الهدى6
ف16350873631,3بوخالفة  منال7
اف أسماء8 ف15351117731,3بوض
ة9 ف15350999681,3بوقفالة زك
ف640996881,3حا العمري 10
ف16330605681,3حوامد امينة11
مة12 ف15351114041,3دحدوح فط
ة 13 ف950768391,3سقاي سام

د سارة16 ف16350910331,3ص
ف16330700551,3عشاشة سل17
ف16350964271,3عكسة فردوس18
ة19 دل سم ف14330707361,3ع
ة20 ان راض ف16350865551,3غض
ة21 ف16350910251,3فرجاوي رق
م22 مط م ف16350968801,3ق
ماء23 ف16351125791,3كحل السنان ش
ف15330680281,3مسعودي وئام24
ف16351034671,3عقوب ابتسام25
26
27
28
29
30

س القسم رئ

لة  المس اف  جـــــــامعة دمحم بوض
ة  ة واالجتماع سان ة العلوم اال ل

قسم علم النفس

ف16350926071,4الش مسعودة1
دي خولة2 ف16350906151,4الع

مالحظاتاالسم واللقب

االسم واللقب

ج الرابع (ف1,4+ف2,4)   2020/2021 ادي الف ة  ماس علم النفس الع السنة الثان

الرقم 

مالحظات لالرقم  رقم التسج

رقم التسجیل

مالحظاترقم التسجیلاالسم واللقبالرقم 



م3 د ال ف16350954821,4حاش ع
م 4 ف994673451,4خ إبرا
ة5 ات صور ف16350984951,4بر
راء6 ش فاطمة الز ف15351110671,4ق
مة7 ب نع ف16351093021,4بن الذ
ماء8 ــــخ ش ف15351079381,4بن ش
مة9 سة حك ف16330707421,4بو د
ف024762741,4بوجمعة حافظ10
د الفتاح11 ف15351016521,4بوساق ع
ف16350894161,4بوسكرة مصط 12
اجر13 رة  ف16350871081,4بوع

مالحظاترقم التسجیلاالسم واللقبالرقم 
دة14 ف16351144362,4تنا سع
اوي مروة15 ف16351133832,4خ
ف15351086642,4ذبيح الهام16
سمة17 ف16351050632,4سا 
دة18 ف16350887152,4سا ز
دى19 ب  ف16350560922,4سا
د20 دي ف ف974585652,4سع
د ل21 ف16350907492,4ص
راء22 د الالوي  فاطمة الز ف16351080432,4ع
مان23 ف16330602982,4ع مه  ا
ش 24 اع ال ف974545602,4ن
صة25 ف16330665342,4واضح خل
ف16351010302,4واضح وردة26
ة27 ف2,4حجاب سام
28
29


