
  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

 2023 – 2022السنة اجلامعية  تفويـج الطلبـة 
  ماسوــرأولــى  سنة سوو:  امل 

  أعمـــــالقانون    ختصص                         

 

         
 

    األولوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 سردوك   إيناس 21 بن عماره   عبد القادر

 2 دويم   عبد الرزاق 22 شيخة مبروك   أحمد

 3 عياشي   رمضان 23 عموري   وليد

 4 غربي   سليم 24 حيمر   انتصار

 لكحل   نرجس 25 بلول الناصر
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 6 غدير عمر   العربي 26 عمار عجيمي

 7 جوادي   إسماعيل 27 علي مسعودي

 8 عبد الجليل  عدائكة 28 خنوفه مديحه

 9 محمد قيطون 29 

 10 قريشة   محمد 30 
 

 11 فرج   عبد القادر 31

 12 يزيد   شيخة بلقاسم 32 

 13 سميحة طلحة 33 

 دحدي   رحمة 34 
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 15 عين   نور الدين 35 

 16 علوان   عبد السالم 36 
 

 17 مسغوني   ياسر 37
 

 18 بن عماره   سليمة 38
 

 19 عبد اللهوم   محمد حسام 39
 

 شوية   صالح الدين 40
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    الثانيوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 غربي   عبد المنعم 21 بالرمضان آية

 2 حوبه   كوثر 22 بوصبيع صالح ابتهاج

 3 رمضاني   توفيق 23 شليق   عبير

 4 عمراني   عبد الحميد 24 عمامره   خنساء

 5 صبتي   صخرية 25 تجاني جميلة

 6 شايع   عامر عبد المجيد 26 عبدالحميد تامه

 7 وبري   يسرى 27 سهام مالكي

 8 صوالح بدادي   شفاء 28 اسماء بن بعيط

 9 محيريق   األمين 29 طارق بن ضويو

 10 قابوسه   الزهره 30 عمر  بوخلط

 11 عدوكه   إكرام 31 وبري   منار

 12 غضبان   سلسبيل 32 شكيمة ربح

 13 هميسي   إيمان 33 

 14 عبان   فتحي 34 

 15 بن يامه   بالخير 35 

 16 شاوش   فاطمة الزهراء 36 

 17 عبيد   زوليخة 37 
 

 18 حريزي   مسعود 38
 

 19 فرج   محمد 39
 

 20 غريسي   نور اإليمان 40
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    الثـالــثوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 صنية   حريسي 21 سباق عبد القادر   حليمة

 2 وكواك   سندس 22 خلف   العربي

 3 عقبة   ندى 23 احميميد عمار

 4 مني   آمال 24 باسي   آسية

 5 حمادي   إزدهار 25 طيبي   حنان

 6 فارح   لبنى 26 جوادي سعاد

 7 لكموتة   إيمان 27 شيخة عمارة بالل

 8 سراوي   عبد اإلله 28 ناصر سهيلة

 9 عبادو   نورة 29 مالكي الزهرة

 10 بالمسعود   رميصاء 30 نصر الدين عوليلوش

 دعمش   عواطف 31 خلف عبد القادر
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 12 غزال   ضياء الدين 32 قيدوس   نوال

 13 بالكة   فائزة 33 عميشي   سمية

 14 بن موسى   علي 34 

 15 غيالني   عائشة 35 

 16 عطية   أميرة 36 

 17 إيمان عويطي   37 

 18 أحمودة   مبروكة 38 

 19 عبد الستار   آمنة 39 

 20 األطرش   إيناس 40 
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    الرابـــعوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 شيبة   صابرين 21 شاشه   رزيقه

 2 قادري   حبيبة 22 قديري   إلهام

 3 خديجةعطا اهلل    23 ذهبي   خولة

 4 أوبيرة   ندى 24 بوعزيز   عباس

 5 فالح   خديجة 25 بن قلية   سالفة

 6 عليان   مروة 26 عبابسة بريزة

 7 رزاق سالم   محمد العيد 27 عالق عالء

 8 بالقط   سارة 28 عقاب البشير

 9 حمادي   محمد 29 مختاري  عبد اهلل

 10 بالطيب  مباركة 30 قشوط محمود

 11 طريلي   مريم 31 عماري مسعود

 12 أخضر   العمري 32 مبروك بالهاني

 13 بوعزيز   نافع 33 مربوحة سعودي

 14 غريسي علوي   منير 34 احمد بن قانة

 15 عريف   عبد الحق 35 ناصر رمضاني

 16 برمكي   يسرى 36 تقار عمار

 17 بن ناجي   العطرة 37 صميدة اسمهان

 18 تجيني   مائسة 38 

 19 مصطفاوي   مريم 39 
 

 20 بريم   إيمان 40
 


