
-1-جامعة الحاج لخضر باتنة 

ي تخصص علم النفس نحو التخصصات األخرى مقبولة مهما كان المعدل والتخصص- 1
 
.الطعون المقدمة ف

قرار المجشةالتهجيو.مالتخرص السرغهبالتهجيو. مالتخرص السهجو إليواالسم و المقبالرقم
مقبهل13.50عمم الشفس11.12عمهم التربيةأبركان ىذام1
مرفهض11.35عمم الشفس11.10فمدفةاحالم كريم2
مرفهض10.06عمم االجتساع12.68ديسهغرافياإسساعيل امال3
مرفهض11.53عمم الشفس10.65عمم االجتساعالعايب شيساء4
مرفهض10.11عمهم التربية10.61ديسهغرافياالعباسي كتيبة5
مرفهض9.58عمم االجتساع12.21فمدفةالعذراء بهعزيز6
مرفهض10.04عمم االجتساع11.54ديسهغرافياالعسري مروى7
مرفهض11.78عمم الشفس11.53عمم االجتساعاليام بن عمجية8
مرفهض10.43عمم  االجتساع12.43فمدفةالياس عقهن9

مرفهض10.55ارطهفهنيا15.42ديسهغرافيااورار سفيان10
مرفهض10.21عمم الشفس11.21عمم االجتساعأوشن اميسة11
مرفهض9.28عمم االجتساع9.03فمدفةايسن داودي12
مرفهض10.08ارطفهنيا10.71فمدفةبادق سعاد13
مرفهض8.70عمم االجتساع11.58فمدقةباده أكرم14
مقبهل11.12عمهم التربية11.55عمم االجتساعباي سمهى15
مرفهض9.48عمهم التربية11.86عمم االجتساعبتيرة سمسى16
مرفهض9.55عمم االجتساع10.68فمدفةبخهش تيساء17
مرفهض10.17عمم االجتساع10.55عمهم التربيةبراجل اميرة18
مرفهض10.98عمم الشفس10.85عمم االجتساعبرحايل صابر19
مقبهل10.89عمم االجتساع12.39عمم الشفسبذرى بهتايدة20
مرفهض11.68عمم الشفس13.05ديسهغرافيابعزيز أم الدعد21
مرفهض10.26عمم االجتساع11.14ديسهغرافيابعيطي ذكرى22
مقبهل10.49عمم االجتساع12.11عمهم التربيةبكهش خهلة23
مرفهض10.33عمم االجتساع12.02عمهم التربيةبمخذارية زيشب24
مرفهض10.81عمم الشفس11.30ارطهفهنيابمخيري سارة25
مرفهض9.98ارطفهنيا11.42عمم االجتساع18بمخيري سارة ف 26
مرفهض11.37عمم الشفس11.12عمهم التربيةبمقاسسي فؤاد27
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مرفهض11.63عمم الشفس8.88فمدفةبمقاسسي لحدن28
مرفهض11.15عمم الشفس9.28فمدفةبميادي كهثر29
مرفهض11.72عمم الشفس12.22عمم االجتساعبميل كريسة30
مرفهض10.41عمم االجتساع9.59فمدفةبن الطيب اية31
مقبهل13.20عمم الشفس10.83عمهم التربيةبن بهزة رميداء32
مرفهض10.51عمم الشفس10.89عمم االجتساعبن تريكي دمحم نبيل33
مرفهض11.89عمم الشفس11.26عمم االجتساعبن حداد سميسة34
مرفهض8.39عمم االجتساع9.52ديسهغرافيابن دايخة بثيشة35
مرفهض8.40عمم الشفس10.53ديسهغرافيابن درييم وصال36
مرفهض9.69عمم االجتساع11.31ديسهغرافيابن دشاش عيدى37
مرفهض9.93عمهم التربية10.30فمدفةبن دعاس ميداء38
مقبهل11.81عمم االجتساع12.56ديسهغرافيابن سراي سارة39
مرفهض10.35عمم االجتساع11.92عمهم التربيةبن عباس شبيمة40
مرفهض11.40عمم الشفس11.27ارطهفهنيابن عبد الحفيظ يهسف41
مرفهض9.86ارطهفهنيا9.36فمدفةبن عبد العزيز ليام42
مرفهض10.41عمم االجتساع9.91فمدفةبن عكذة مروة43
مرفهض10.74عمم الشفس10.85عمهم التربيةبن عسر ىاجر44
مرفهض11.86عمم الشفس11.86عمم االجتساعبن عسهمة أسساء45
مرفهض11.35عمم الشفس10.58عمهم التربيةبن فيفي نجيب46
مرفهض10.04ارطهفهنيا10.66عمم االجتساعبن قربع نهر اليدى47
مرفهض11.62عمم الشفس11.75عمم االجتساعبن كرامة صميحة48
مرفهض10.08عمم الشفس10.83فمدفةبن محسهد شروق49

مقبهل11.96عمم الشفس11.21عمم االجتساعبن مزيان زيشب50

مقبهل10.67عمم االجتساع12.79عمم الشفسبن مدعهد لبشى51
مقبهل11.08ارطفهنيا11.58عمم االجتساعبن مشرهر اميسة52
مرفهض9.80ارطهفهنيا12.67فمدفةبن ميدي  رحسة53
مقبهل11.96عمم الشفس11.46عمهم التربيةبن ميدي مشال54
مرفهض10.68ارطهفهنيا13.18ديسهغراقيابن نرر جسيمة55
مقبهل10.77ارطهفهنيا13.40عمم الشفسبن يهسف روميداء56
مرفهض9.57ارطهفهنيا11.57عمم االجتساعبهتغرارروميداء57
مرفهض10.53عمم الشفس11.85عمهم التربيةبهتغرين مالك58
مرفهض8.74عمهم التربية12.87ديسهغرافيابهتشهن امشة59
مقبهل10.45عمم االجتساع11.83عمهم التربيةبهجالل شسس60



مرفهض11.76عمم الشفس11.76عمم االجتساعبهجالل المية61
مرفهض11.15عمم الشفس11.65عمهم التربيةبهخالفة ريان62
مقبهل10.95عمم االجتساع11.20عمهم التربيةبهخرص سارة63
مرفهض10.95عمم الشفس11.51عمهم التربيةبهخمهف سارة64
مرفهض10.60عمم الشفس13.10فمدفةبهخيرة ايسان65
مرفهض11.88عمم الشفس12.50عمم االحتساعبهدماغ سرفيشة66
مرفهض8.86ارطهفهنيا10.74عمهم التربيةبهدىان أسساء67
مرفهض10.68عمم الشفس11.68عمهم التربيةبهذراع انراف زيشة68
مرفهض10.11عمم االجتساع10.86عمهم التربيةبهذراع يعقهب69
مرفهض11.55عمم الشفس11.80عمهم التربيةبهذلبة حكيسة70
مرفهض8.84ارطهفهنيا9.97فمدفةبهراضي اماني71
مقبهل10.48عمم االجتساع9.36فمدفةبهزيد مريم72
مرفهض10.32عمم الشفس9.82فمدفةبهشارب ميداء73
مقبهل12.03عمم الشفس11.03عمم االجتساعبهشعير مالك74
مقبهل10.89عمم االجتساع13.39ديسهغرافيابهصهردي مريم75
مرفهض11.81عمم الشفس11.43عمم االجتساعبهضياف ايسن76
مقبهل13.10عمم الشفس11.98عمهم التربيةبهطارن زويشة77
مرفهض10.22عمهم التربية10.10ديسهغرافيابهطيرة سمدبيل78
مرفهض9.34عمم الشفس10.22فمدفةبهعافية سارة79
مرفهض11.71عمم الشفس12.21ديسهغرافيابهعزة رحسة80
مرفهض10.41عمم الشفس12.79ديسهغرافيابهعالق رانيا81
مرفهض11.15عمم الشفس10.65عمم االجتساعبهقربة جياد82
مرفهض11.87عمم الشفس11.62عمهم التربيةبهقشة صالح الدين83
مقبهل10.60ارطهفهنيا12.41عمم الشفسبهلكيس مالك84
مقبهل11.96عمم الشفس11.08عمم االجتساعبهمزراق ندرين85
مرفهض10.73عمم الشفس11.54عمهم التربيةبهمعراف خهلة86
مقبهل10.90ديسهغرافيا9.90فمدفةبهمعراف شكيب87
مرفهض10.43عمم االجتساع11.43ديسهغرافيابهىزة يهنس88
مقبهل6.85فمدفة9.85ديسهغرافيابهيمي رانيا89
مرفهض9.43عمم االجتساع10.18ديسهغرافيابيطام اكرم90
مرفهض10.49عمم الشفس10.99عمم االجتساعبيطام رندة91
مرفهض10.40عمم االجتساع9.40فمدفةتريكي زكرياء92
مرفهض10.66عمم الشفس12.41عمهم التربيةتهاتي مروى93



مقبهل11.97عمم الشفس12.22عمهم التربيةتهاتيت ىديل94
مقبهل11.99عمم الشفس10.99عمهم التربيةتهمي آية95
مقبهل10.30عمم االجتساع12.05عمم الشفسجاري مريم96
مرفهض11.25عمم الشفس12.50عمهم التربيةجاري ىالة أسساء97
مرفهض10.58عمم الشفس12.33ديسهغرافياجبالي كهثر98
مرفهض10.09عمم االجتساع11.21عمهم التربيةجراف تقهى99

مقبهل11.35ديسهغرافيا10.98فمدفةجسادي نهر االسالم100
مرفهض10.64ارطهفهنيا11.55عمم االجتساعجيارة جسانة101
مرفهض11.25عمم الشفس12.00عمم االجتساعجوهللا مشال102
مقبهل11.98عمم الشفس12.48عمهم التربيةجهزة أميرة103
مقبهل10.74عمهم التربية10.92عمم االجتساعحبيبة فاتح104
مرفهض10.37عمم االجتساع1.25عمهم التربيةحجيرة سارة105
مرفهض10.91عمم الشفس11.66عمهم التربيةحداد اليام106
مقبهل15.07عمم الشفس11.07عمهم التربيةحداد صميحة107
مرفهض10.80عمم الشفس11.30عمهم التربيةحدودة عطية108
مرفهض8.75عمم االجتساع8.38فمدقةحربهش سعدية أم الخير109
مقبهل12.79عمم الشفس12.04عمم االجتساعحربهش كمثهم110
مرفهض10.28عمم الشفس8.63فمدفةحرشاش رجاء111
مرفهض11.23عمم الشفس12.23عمهم التربية191935015883حريقة خديجة112
مرفهض10.00ارطهفهنيا10.75عمهم التربيةحريقة خهلة113
مرفهض10.33عمهم التربية10.33فمدفةحداني  خهلة114
مرفهض11.70عمم الشفس13.20عمم االجتساعحداني نجهد115
مرفهض11.89عمم الشفس11.64عمهم التربيةحذاني لبشى116
مرفهض10.05عمم االجتساع11.80قمدفةحالسة شيساء117
مرفهض9.58عمهم التربية9.83ديسهغرافياحساتة سالف118
مقبهل11.01عمم االجتساع11.32عمهم التربيةحساد ايسن119
مقبهل11.97عمم الشفس10.22فمدفةحسادي حديبة120
مقبهل10.49عمهم التربية9.99فمدفةحسيد اوجانة سمدبيل121
مقبهل10.61عمهم التربية12.11عمم االجتساعحسيزي نجسة122
مقبهل11.95عمم الشفس11.70عمم االجتساعحشاشي اريج123
مرفهض10.38عمم االجتساع10.38فمدفةحشيش ايشاس124
مرفهض7.60عمهم التربية11.10فمدفةحشين قراح125
مرفهض9.24ارطهفهنيا11.11عمم االجتساعحيدوسي اليام126



مرفهض8.15ارطهفهنيا9.78ديسهغرافياخبرارة ريان127
مرفهض9.74عمم االجتساع11.36عمهم التربيةختاش سساح128
مقبهل12.26ديسهغرافيا10.63عمهم التربيةخاللفة صبريشة129
مرفهض10.14عمم االجتساع10.39فمدفةخميف مشا ل130
مرفهض11.64عمم الشفس10.64عمم االجتساعخميفة فريال ليام131
مقبهل10.83عمم االجتساع13.08ديسهغرافياخساري جيان132
مرفهض11.14عمم الشفس10.89فمدفةخهالد اية133
مرفهض9.69عمم االجتساع10.56ديسهغرافياخهالد وىيبة134
مرفهض10.34ارطفهنيا9.14ديسهغرافياخهجة سفيان135

مرفهض10.01عمم االجتساع11.01عمهم التربية191935008153خهلة قاسسي 136
مرفهض11.78عمم الشفس9.91فمدفةدباش ايسان137
مرفهض10.01عمم الشفس11.01عمم االجتساعدرامشة خديجة138
مرفهض10.61ارطهفهنيا10.61عمهم التربيةدوشسان لطيفة139
مرفهض10.42عمم االجتساع10.67عمهم التربيةرابح ىيثم140
مرفهض10.81عمم الشفس10.56ديسهغرافيارباش اعتدال141
مقبهل10.74عمم االجتساع10.74عمهم التربيةرحساني وفاء142
مقبهل10.46عمم االجتساع11.46عمهم التربيةرحسهني ليديا143
مرفهض10.03عمهم التربية12.91ديسهغرافيارحسهني مفيدة144
مرفهض9.69عمم االجتساع10.81فمدفةرمزي شطيبة145
مرفهض9.83عمم االجتساع15.58ديسهغرافياروابح ىديل146
مرفهض9.62عمم االجتساع11.12فمدفةريسة حبان147
مرفهض9.52عمم االجتساع8.02فمدفةزادم ايسان148
مرفهض11.18عمم الشفس10.56عمم االجتساعزايري فهزية149
مرفهض7.45عمم االجتساع10.45ديسهغرافيازرفاوي زكرياء150
مرفهض9.68عمم  االجتساع9.68فمدفةزرقين يهسف151
مرفهض11.32عمم الشفس11.95فمدفةزروال صبريشة152
مرفهض11.03عمم الشفس1.53عمم االجتساعزعرات اصالة153
مقبهل11.96عمم الشفس11.08عمم االجتساعزغيشة آسيا154
مرفهض10.70عمم الشفس11.51عمهم التربيةزغيشة ىديل155
مرفهض10.90عمم الشفس10.90عمهم التربيةزقاغ رانية156
مرفهض9.24عمم الشفس6.61فمدفةزكري غشية157
مقبهل12.01عمم االجتساع11.76عمهم التربيةزيان نديسة158
مرفهض11.66عمم الشفس11.03فمدفةساسي حشين159



مرفهض10.72عمم الشفس11.47عمم االجتساعساسية نهر اليقين160
مرفهض10.40عمم الشفس11.90عمم االجتساعسامعي فريال161
مرفهض8.91عمم االجتساع3.66فمدفةسامعي وداد162
مرفهض10.89عمم الشفس10.64عمهم التربيةسرار سييمة163
مرفهض10.81عمم الشفس11.81فمدفةسعدون خير الدين164
مرفهض8.77عمم االجتساع9.52فمدفةسعهدي مبروك مداني165
مرفهض10.64عمم الشفس13.14ديسهغرافياسعيدي اية166
مرفهض11.46عمم الشفس10.71عمم االجتساعسعيدي جسعة167
مقبهل10.45عمهم التربية11.08فمدفةسعيدي خالد168
مرفهض9.49عمم االجتساع10.49فمدفةسعيدي سمسى169
مرفهض10.11عمم االجتساع10.74فمدفةسفاري أنيس170
مقبهل10.59عمهم التربية11.28عمم االجتساعسالف بهمذاش171
مرفهض10.42عمم الشفس11.17ديسهغرافياسمطان ريم172
مرفهض10.54عمم الشفس10.17فمدفةسمطان سسية173
مرفهض8.04عمهم التربية12.17ديسهغرافياسميسة مدور174
مرفهض11.12عمم الشفس11.99عمهم التربيةسسية مباركي175
مرفهض11.73عمم الشفس11.10عمهم التربيةسشاء شايب راسه176
مقبهل10.46عمهم التربية10.83عمم االجتساعشافعي روميداء177
مرفهض9.15عمم االجتساع12.27فمدفةشاوش اكرم178
مرفهض11.36عمم الشفس10.98عمم االجتساعشبهكي مروة179
مقبهل10.61عمم االجتساع10.86عمهم التربيةشرقي سسية180
مرفهض10.13عمم االجتساع11.75عمهم التربيةشعبان ميداء181
مقبهل10.49عمم االجتساع9.11فمدفةششهف وفاء182
مرفهض9.68ارطهفهنيا11.62عمم االجتساعششهفي خهلة183
مقبهل10.92ديسهغرافيا11.17فمدفةششيخر الياس184
مرفهض10.41عمهم التربية10.16فمدفةشييمي ىاجر185
مرفهض8.92عمم االجتساع10.05ديسهغرافياشهيست ايسن186
مقبهل11.98عمم الشفس11.55ارطفهنياشيبة مريم187
مرفهض9.76عمهم التربية13.38ديسهغرافياشيساء خدة188
مقبهل10.47ارطهفهنيا12.34عمم الشفسشيساء نزار189
مقبهل10.72عمهم التربية11.59عمم االجتساعصالحي وصال190
مرفهض4.78عمم االجتساع8.16فمدفةصبيحي ندرين191
مقبهل10.94عمم االجتساع10.19قمدفةصحراوي شيراز192



مرفهض10.00عمم االجتساع10.75عمهم التربيةصحراوي عسار193
مرفهض9.39عمم الشفس10.39فمدفةصغير روميداء194
مرفهض8.00عمم االجتساع9.52فمدفةصييب فرطاس195
مرفهض11.78عمم الشفس11.03عمم االجتساعطارق عيدى196
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