
ونيا وف رتبية و الأرط لوم ال قسم عمل النفس وع

السببقرار جلنة التكويننوع املاسترياملؤسسةالصنفاتريخ امليالداالسماللقبرمز التسجيلالرقم 
1D20119077544NessrineSoualah Mohamed01/10/1934Aمقبولالرتبية ال والتعليم املكيف جامعة الوادي
2D20086019390KhelifiAmina25/03/1990Aمقبولارشاد نفسي وتوجيه مدرسي جامعة عنابة
3D20113042962BOUMELTAAMMAR03/02/1991Aمقبولادارة واشراف بيداغوجيجامعة جيجل
4D20124071831ZAIDINASSIMA13/02/1986Bمقبولعلوم الرتبية جامعة قسنطينة
5D20046027824kamelboughareb08/05/1983Bمقبولارشاد وتوجيهجامعة عنابة
6D20041036977DerdoukhAicha28/03/1985Bمقبولعلم النفس املدرسيجامةعة البوير
7D20106026220boumazasouad13/11/1987Bمقبولاالرشاد والتوجيهجامعة عنابة
8D20106016540DibHalla06/10/1988Bمقبولعلوم الرتبية جامعة عنابة
9D20089049756missadjamila25/01/1988Bمقبولالرتبية اخلاصة جامعة الوادي
10D20119040470abdallaouiassia08/10/1992Bمقبولعلوم الرتبية جامعة الوادي
11D20089064986BEKKOUCHEKARIMA05/07/1987Bمقبولتربية خاصةجامعة الوادي
12D20089065161MEBARKIAFRA23/11/1986Bمقبولتربية خاصةجامعة الوادي
13D20109051975CheggouriNaziha01/04/1985Cمقبولتربية خاصةجامعة الوادي
14D20099049549dhifmohammed01/04/1979Cمقبولالتأهيل يف  الرتبية اخلاصة جامعة الوادي
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15D20106022428benyaghlatakieddine28/06/1988Cمقبولعلم النفس الرتبويجامعة عنابة
16D20139065406Rezzag LebzaSamira06/10/1989Cمقبولتربية خاصةجامعة الوادي
17D20075027452ouazaniimane02/09/1985Cمقبولاالرشاد والتوجيهجامعة ابتنة
18D20139052477bouzennaboubaker10/02/1978Cمقبولتربية خاصةجامعة الوادي
19D20099046595soufiasaid07/12/1968Cمقبولالتأهيل يف  الرتبية اخلاصة جامعة الوادي
20D20086061773HERISSIWIDED15/12/1987Dمقبولاالرشاد والتوجيهجامعة عنابة
21D20099048787meneceurkhalifa28/04/1977Dمقبولتربية خاصةجامعة الوادي
22D201339046778DOUDIIMANE24/12/1994Dمقبولتربية خاصةجامعة الوادي 
23D20097038344salimmansouri08/11/1977Dمقبولاالرشاد والتوجيهجامعة وهران
24D20089061856DAHA MOHAMMED TAYEB17/06/1986Dمقبولتربية خاصةجامعة الوادي
25D20115013162barrousarra10/11/1992Dمقبولاالرشاد والتوجيهجامعة ابتنة
26D20119044294kerrouchesoumaia13/06/1991Dمقبولتربية خاصةجامعة الوادي
27D20106027457sehailiasaida18/12/1988Dمقبولعلوم الرتبية جامعة عنابة
28D20094054414merrouchesoulef08/11/1984Dمقبولعلوم الرتبية جامعة سطيف

العميدمسؤول الشعبة



ونيا وف رتبية و الأرط لوم ال قسم عمل النفس وع

السببقرار جلنة التكويننوع املاسترياملؤسسةالصنفاتريخ امليالداالسماللقبرمز التسجيلالرقم 
29D20114010700GHRIEBBASMA21/12/1991B خارج الشعبة غري مقبولعلوم اجتماعيةجامعة تبسة
30D20119045265necirouarda09/12/1992Bخارج الشعبة غري مقبولعلم اجتماع الرتبية جامعة الوادي
31D20135062190boucharebmeriem20/09/1982Bخارج الشعبة غري مقبولعلوم اجتماعية جامعة سطيف
32D201334020508SEDIRALEILA19/03/1993C خارج الشعبة غري مقبولعلوم اجتماعيةجامعة تبسة
33D20124057473DjeraimiRoqia23/10/1992Cخارج الشعبة غري مقبول علم اجتماع التنظيمات جامعة قسنطينة

العميدالشعبة مسؤول

ة امعة ابيج خمتار، عناب ج

امتعية ية و الاج علوم الانسان ية الآداب و ال لك

ية ارج ات اخل عالق عليا و ال سات ال دلرا عامدة ل ة ال ياب ن

توراه  ن يف ادلك تكوي دلخول يف مسابقة ال هنائية ل نتاجئ ال توراه ل)ال امعية  (د.م.دك نة اجل ا بعد الطعون-2019/2018بعنوان الس  فرتة م قبولني يف ال ة الطلبة غري امل امئ -ق
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