
طعون فرتة ما بعد ال ني يف ال طلبة املقبول -قامئة ال

رمق  تسجيلال ز ال برم لق مسال دالا يال فاترخي امل صن ؤسسة ال سرتامل ا وع امل تكوينن رار جلنة ال ق

1D201332013728saiah kouchihfatima12/12/1993Aف شل امعة ال ويج نفس الرتب مل ال مقبولع

2D2012330475BougandouraAbdelhalim26/04/1979Aف سطي امعة  ويج نفس الرتب مل ال مقبولع

3D20134111996azizisarah19/07/1987Aنطينة امعة قس  ةج ي مقبولعلوم الرتب

4D201336027392MENASRINesrine30/07/1994Aة ناب امعة ع ويج نفس الرتب مل ال مقبولع

5D201333043898ZamoucheSouhila27/12/1993Aامعة جيجل ة ج ي مقبولعلوم الرتب

6D20089051886benbordisouad16/11/1989Aي واد امعة ال ةج ي ه)علوم الرتب وجي مقبول(ارشاد وت

7D20089059268SalhiFatma07/01/1990Aي واد امعة ال ة ج ي ه)علوم الرتب وجي مقبولارشاد وت

8D20089062544ZEGUEBMEBROUKA16/11/1986Aي واد امعة ال ةج ي تعمل)علوم الرتب مقبول(صعوابت ال

9D198878810djeradabdelkhalek31/12/1969Aي واد امعة ال ةج ي تعمل)علوم الرتب مقبول(صعوابت ال

10D20113042829FEKRACHEKarima02/09/1990A امعة جيجل ةج ي ويج)علوم الرتب داغ بي مقبول(الادارة والارشاف ال

11D20106023913MerezguiAmani27/09/1989Aة ناب امعة ع ة ج ي يس)علوم الرتب ه وارشاد نف وجي مقبول(ت

12D20126013557BOUCHAREBSELMA02/01/1988Aدة سكيك امعة  تعملج دريس وصعوابت ال نفس امل مل ال مقبولع

13D20084016232bouzghaiakawter01/01/1991A وايق ب امعة أ م ال ةج ي ة)علوم الرتب ي يري الرتب مقبول(ادارة وتس 

14D20126026866seghairimohamed11/04/1978Aة ناب امعة ع ةج ي وي)علوم الرتب نفس الرتب مل ال مقبول(ع

15D201333039883benayechemanal15/06/1992Bامعة جيجل ة ج ي مقبولعلوم الرتب

16D20119040057TEDJANIRADJA05/07/1991Bي واد امعة ال ةج ي مقبولعلوم الرتب
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ونيا      وف رتبية و ال رط نفس وعلوم ال  قسم عمل ال



17D20096000544OUERZGUIWafa07/01/1989Bدة سكيك امعة  تعملج دريس وصعوابت ال نفس امل مل ال مقبولع

18D20126009146sebbaghali04/07/1993Bدة سكيك امعة  تعملج دريس وصعوابت ال نفس امل مل ال مقبولع

19D201336019313BELKACEM AMEUR LOUBNA01/03/1993B ة ناب امعة ع ةج ي وي)علوم الرتب نفس الرتب مل ال مقبول(ع

20D20076037555diafzaid el melle16/12/1978B ة ناب امعة ع ةج ي ه)علوم الرتب توجي مقبول(الارشاد وال

21D201335053891guellatiouafa11/02/1994Bف سطي امعة  ويج نفس الرتب مل ال مقبولع

22D199586955fridjatnadira03/06/1976Bي واد امعة ال ة ج ي ه)علوم الرتب توجي مقبول(الارشاد وال

23D20089050835louhidizohra20/06/1989Bي واد امعة ال ة ج ي مقبولعلوم الرتب

24D20042078249haidsouad14/02/1985Bر زائ امعة اجل ة)02ج ي ة)علوم الرتب درس ي ناجه امل ة وامل تعلميي ة ال ظم مقبول(ال ن

25D20099039328DhifHana15/03/1991Bي واد امعة ال ةج ي تعمل)علوم الرتب مقبول(صعوابت ال

26D20076043147BouchamiKarima11/03/1975Bة ناب امعة ع ةج ي ه)علوم الرتب توجي مقبول(الارشاد وال

27D20075115146bakriahmed06/03/1963Bر زائ امعة اجل ة)02ج ي وي)علوم الرتب تقومي الرتب مقبول(القياس وال

28D20126023105MERDACIOUISSEM30/01/1993B ة ناب امعة ع ةج ي وي)علوم الرتب نفس الرتب مل ال مقبول(ع

29D201333041919HANOUNESOUMAYA12/02/1991Bامعة جيجل ةج ي ه)علوم الرتب توجي مقبول(الارشاد وال

30D20066080264redjaibiamohamed30/11/1984B ة ناب امعة ع ة ج ي وي)علوم الرتب نفس الرتب مل ال مقبول(ع

31D20096021331bouhafssoraya07/07/1964B ة ناب امعة ع ةج ي وي)علوم الرتب رب يس وت رشاد نف ه وا  وجي مقبولت

32D201160192013bouhachemaneboutaina17/11/1992B ة ناب امعة ع ةج ي وي)علوم الرتب رب يس وت رشاد نف ه وا  وجي مقبولت



33D20079078650habitasofia04/05/1981Bي واد امعة ال ةج ي ه)علوم الرتب توجي مقبول(الارشاد وال

34D201334070071BOUKERRACHENESRINE16/07/1992Bنطينة امعة قس  ة02ج ي مقبولعلوم الرتب

35D20106018406benkhelifselma23/03/1992B ة ناب امعة ع ةج ي وي)علوم الرتب نفس الرتب مل ال مقبول(ع

36D20109041078AHMADISOUHEILA06/07/1988Cي واد امعة ال ةج ي ه)علوم الرتب توجي مقبول(الارشاد وال

37D20106007050BOUABDAREKIA03/10/1991Cدة سكيك امعة  تعملج دريس  وصعوابت ال نفس امل مل ال مقبولع

38D20079016369djeribiefadila05/05/1987Cلفة امعة اجل ةج ي وي)علوم الرتب نفس الرتب مل ال مقبول(ع

39D20076024706BENAMIRAHOUDA06/11/1986Cة ناب امعة ع ويج رب يس وت ه وارشاد نف وجي مقبولت

40D201336023352senhadjisana14/08/1994Cة ناب امعة ع ةج ي وي)علوم الرتب نفس الرتب مل ال مقبول(ع

41D20123042882BOUZERAIBILHAM27/06/1991Cامعة جيجل ةج ي ة)علوم الرتب ي يري الرتب مقبول(ادارة وتس 

42D20094005966HOBARLEILA23/02/1989C وايق ب امعة أ م ال ة ج ي ة)علوم الرتب ي يري الرتب مقبول(ادارة وتس 

43D20086005050menadjelimanel04/05/1988Cة ناب امعة ع ةج ي وي)علوم الرتب نفس الرتب مل ال مقبول(ع

44D20104018243messaisomia03/07/1990C نة امعة ابت ة01ج ي ه)علوم الرتب وجي مقبول(ارشاد وت

45D20085101105CHEHILITAHACENE05/01/1986Cر زائ امعة اجل ة)02ج ي وي)علوم الرتب تقومي الرتب يس و ال نف مقبول(القيايس ال

46D20116020251RAHMANIBesma29/01/1993Cة ناب امعة ع ةج ي ه)علوم الرتب وجي مقبول(ارشاد وت

47D20074081137AIBECHEZINA30/05/1987Cنطينة امعة قس  ة02ج ي مقبولعلوم الرتب

48D20124035601taoucheissam12/01/1993Cنطينة امعة قس  ة 02ج ي مقبولعلوم الرتب



49D20125035218SAKHRIZAHIA18/03/1992Cامعة بسكرة يسج در نفس امل مل ال مقبولع

50
D20076070940BELHOUCHETNASER EDDIN03/10/1989C ة ناب امعة ع ةج ي ه)علوم الرتب توجي مقبول(الارشاد وال

51D20076030033ben chaouchnassima02/06/1988Cة ناب امعة ع ةج ي ه)علوم الرتب توجي مقبول(الارشاد وال

52D201336012198ABOUBOUSIHEM16/08/1992C امعة جيجل ةج ي يس)علوم الرتب در ه امل توجي مقبول (الارشاد وال

53D20106028569MessaadiFayrouz25/10/1991C ة ناب امعة ع ةج ي ه)علوم الرتب توجي مقبول(الارشاد وال

العميدمسؤول الشعبة



طعون ني ما بعد ال غري مقبول طلبة ال قامئة ال

رمق  تسجيلال ز ال برم لق مسال دالا يال فاترخي امل صن ؤسسة ال سرتامل ا وع امل تكوينن رار جلنة ال ق

54D201336005121biroukmouna01/11/1993Aدة سكيك امعة  ة ج امتعي غري مقبولالعلوم الاج

55D201334011344habbazamarwa05/09/1989A وايق ب امعة أ م ال ة ج امتعي غري مقبولالعلوم الاج

56D20126042781GHEZALBESMA11/11/1992Aطارف امعة ال ة ج امتعي غري مقبولعلوم اج

57D201334013020ASSALSassia13/12/1994Bامعة تبسة ة ج امتعي غري مقبولعلوم اج

58D20129059201LOGHRABIMENE13/08/1993Bة رداي امعة غ امتعج مل الاج غري مقبولع

59D20126041983TACHOUCHEAMIRA30/05/1993Bطارف امعة ال ة ج امتعي غري مقبولعلوم اج

60D20104001570bouzidrahma28/05/1992B وايق ب امعة أ م ال ة ج امتعي غري مقبولالعلوم الاج

61D20106002734ZAIERAmal01/11/1989Cدة سكيك امعة  ة ج امتعي غري مقبولعلوم اج

62D20104017003djefninoureddine10/10/1991D ة ناب امعة ع ةج ي وي)علوم الرتب نفس الرتب مل ال غري مقبول(ع

63D201336026232khadraouibesma15/03/1994D ة ناب امعة ع ةج ي وي)علوم الرتب نفس الرتب مل ال غري مقبول(ع

64D20121841guiatninoudjoud22/07/1990Dامعة جيجل ةج ي ويج)علوم الرتب داغ ي غري مقبول(ادارة وتعلمي ب

تخصص    وي:   ال رتب نفس ال عمل ال

ة جامعة ابيج خمتار، عناب

امتعية علوم الانسانية و الاج لكية الآداب و ال

ية ارج عالقات اخل عليا و ال سات ال دلرا عامدة ل ة ال نياب

ونيا      وف رتبية و ال رط نفس وعلوم ال  قسم عمل ال
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شعبة      رتبية: ال علوم ال



65D20136019402KHAOUCHAOUAHIBA17/06/1991Dة ناب امعة ع ةج ي ه)علوم الرتب توجي غري مقبولالارشاد وال

66D20115058970BOUTIBBACHIR11/05/1966Dف سطي امعة  ة02ج ي وي)علوم الرتب نفس الرتب مل ال غري مقبول(ع

67D20104054760BENKHELLAFNADHIRA14/03/1988Dنطينة امعة قس  ة02ج ي غري مقبولعلوم الرتب

68D201336007939talhimanal09/07/1994Dامعة جيجل ةج ي ه)علوم الرتب توجي غري مقبول(الارشاد وال

69D20089065350largotthouraya27/05/1987Dي واد امعة ال ةج ي ه)علوم الرتب توجي غري مقبول(الارشاد وال

70D20126021572guouasmiasalima15/05/1988D ة ناب امعة ع ةج ي وي)علوم الرتب نفس الرتب مل ال غري مقبول(ع

71D20125006037LebraraChohra28/12/1992Dنة امعة ابت ة01ج ي ه)علوم الرتب توجي غري مقبول(الارشاد وال

72D20106022860boukhamlameriem07/04/1991D ة ناب امعة ع ةج ي وي)علوم الرتب رب يس وت رشاد نف ه وا  وجي غري مقبولت

73D20085085600benouaretomar14/06/1987Dر زائ امعة اجل ة02ج ي وي)علوم الرتب تقومي الرتب غري مقبول(القياس وال

74D20104012926DridChadia20/01/1990Dامعة تبسة ة ج امتعي ة)علوم اج ي مل اج الرتب غري مقبول(ع

75D2002920926belakhitdjamel11/02/1963/لفة امعة اجل ةج ي وي)علوم الرتب نفس الرتب مل ال غري مقبول(ع

76D20061073800guehlouzmounir05/07/1983/ر زائ امعة اجل ة02ج ي ة)علوم الرتب اص ة اخل ي غري مقبول(الرتب

77D201330951345jablonchkikiokio19/09/2084Dغري مقبول/03قسنطينة جامعة

العميدالشعبة مسؤول


