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

قسم علم النفس

ن1 ف16350945521,1العقون  نس
فة أحمد2 ف200950702731,1الع
ف16350960551,1بركة  رندة3

م4 ف16351100741,1لفار م

د  سم 5 اي ف201050833001,1بن 

راء6 ة فاطمة الز مة أم ف14350822021,1بن حل
ن7 ة نس دة  سعد ف2015350925811,1بن حم
ة8 ف15350916971,1بن صالح   سم
ف950709861,1بن طاطة خالد9
ب10 ف15351110331,1بوحملة  شع
دة11 ة  ف ف14350958311,1بوخرو
ف200751146741,1بوساق  دمحم12
ة13 ف16351002061,1جاب   سم
ف20024787751,1جعالب  نجاة14
ف200850989321,1حبتة  سارة15
يع16 ف200950706191,1حشا ال
ف16350970791,1حشفة  فاطنة17
اجر18 فة   ف16350927231,1حفا
اب19 ف14350929601,1حالب ر
ف640130251,1خضور نوال20

د القادر23 ف200850973522,1رداوي ع
مة24 ف16351092572,1ر  نس
اسمينة25 ف16350953302,1ر  
ز26 د الع ف16351074192,1سعدي  ع
اسم 27 ف16350971212,1سقاي  
ف1535096122,1سلي رحمة28
ف2001479382,1شال دمحم29
د   سعاد30 ف16350967072,1ص
ف200751162272,1طاج  عمر31
ف15350968612,1طامة حنان32
ب دمحم33 د ال ف14350883392,1ع
د34 د المج د   ع ف16351075112,1ع
مة35 ف16350907382,1عقو  ك
د36 ف20004797972,1فرجاوي  رش
ف16351027692,1قوران   فطوم37
ف20094760682,1مرزو  فارس38
م39 د الحل ف751163532,1معتوق ع
عة40 سات  ر ف16351059802,1م
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ج األول (ف1,1+ف2,1)       2020/2021 ه   الف ة ماس ارشاد وتوج السنة الثان

مالحظات رقم التسجیلاالسم واللقبالرقم 

مالحظاترقم التسجیلاالسم واللقبالرقم 



ة1 ف20004785381,2إبن روان حور
لة2 ات  فض ف20014919721,2بر
و فاطنة3 ف15350985751,2ب
ف16351004561,2لحاج  أحالم4

ف9626161,2لخ  دمحم رضا5

ة  حنان6 ف16350921241,2بن عل
اجر7 دة   ف16350927201,2بن قم
ة8 ة   أم ف16351113021,2بورا
اف نجاة9 ف15351033771,2بوض
ت  ل10 ف751125491,2توات
ف200640840691,2جملة الخ 11
اة12 ف200751155331,2حف ح
زة13 ف15351179271,2دحما  ع
ف16350926361,2دو  م 14
ة15 ل  حور ف690266271,2د
ظة16 اب  حف ف20024752981,2ذ
ة17 ف16350952951,2راجع  ناد
ق  عفاف18 ف16350891141,2رز

اح21 ط   ص ف16350996942,2ش
مان22 ف16351044452,2شع  إ
ة23 ف16350991432,2طي   سم
اجر24 ف15351074522,2عقاب  
ر25 ف200640845352,2عمرون  لز
ة26 ف15351059662,2عواج   حسي
ف200440943272,2غزال  مراد27
مة28 ف15351102502,2قاس  فه
ة29 ة  مهد ف15351061272,2ل
ظ  نوال30 ف15351201512,2لقل
ال31 ف16350968262,2لقوق  ف
راء32 مة الز ف16350994852,2مختاري  فط
ف200641022372,2مختاري عامر33
ون  خولة34 ف16351029952,2مر
دالفتاح35 ف15350918262,2معوش   ع

ف200641017292,2وضاح  حما 36
ف200440999042,2حواسي یمینة37
38
39
40
41
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ج الثا (ف1,2+ف2,2)       2020/2021 ه   الف ة ماس ارشاد وتوج السنة الثان
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لثوم1 ف16351083211,3الغر   
ا2 ف15351103761,3بن السعدي  دن
ف  نعناعة3 ف16350980671,3بن ش

ة4 ان العم ف641015091,3بن شع

ازاد5 ف19994690511,3بن ع دن

حة6 ة  سم ف16351124361,3بن عل
م7 ف16351034241,3تا  م
د الصمد8 ان ع ف20004796331,3حس
لة9 ف15351031651,3خفاق  سه
ة10 فة  عائشة أم ف16350867621,3خل
ف16351134911,3خ  م 11
زة12 ا   ل ف16350869351,3خ
قة13 ف200751134081,3رحما  رز
مة14 ف200751138201,3رن  ك
ى15 اش   ف16351029791,3رو
ى16 ف16351020511,3زرفاوي   
زة17 ف20004757401,3زرو ال
مة18 ان  ك ف14350881911,3ز
ماء19 ر  فاطمة ش ف16350868711,3شا

ة22 ي  السعد ف16350951012,3صغ
ة23 ف   سه ف15351093882,3ض
لة24 د الصمد  دل ف16351022152,3ع
ب  وفاء25 د ال ف15351105502,3ع
د الالوي  أمال26 ف16350980122,3ع
ة27 ف16350958762,3ع  
ة28 ف15351018052,3عشور  حبي
ماء29 ف15351105242,3علوا  ش
جة30 ة خد ف200751155492,3كبو
ف16350925942,3لزرق  مروة31
ة32 ف16351083752,3لعماري   ك
مان33 ار  إ ف16351044482,3م
ف16351019372,3مرزو   حنان34
ش  الصادق35 ف15351080562,3م
ف20014810112,3مناع  حنان36
ف200850828812,3وا  آمال37
مان38 ف200850828842,3حيتان  ا
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