
  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

  خـــاصقانون    

 

         
 

    األولوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 فضل   منال 21 هادفي   رزان

 2 عباسي   هيبه الرحمان 22 أبركان   نزهة

 3 فارورو   زهرة 23 مصطفاوي   منى

 4 بقاص   جمانة 24 محمدي   زكية

 5 غطاس   السعيد 25 دريدي   ابراهيم

 6 عزوز   فوزية 26 دربال   بلخير

 7 تومي   اكرام 27 التجاني   بدره

 8 تريكي   زينة 28 بن خيره   عادل

 9 لبوز   محمد 29 مهري   إسالم

 10 جروني أميرة 30 بالبل محمد العربي

 11 مسلم   صحر 31  زكور فرحات   أسامة

 12 تابعي   الميه 32 جواد   نوره

 13 لخشاخش   نور الهدى 33 حورية   اهلل عطا

 14 جالبي   سميه 34 بن خيرة حسن

 15 يوسف   ايمان 35 تركي ابراهيم

 16 سعد اهلل   عبد الحميد 36 خالد   ربيعة

 17 جنيدي   خليفة 37 معمري   هدى

 18 محمد الصديق   هقي 38 فرحات سفيان

 19 خنوفة   رحاب 39 بوطيب   دنيا

نغنديرمح محمد تقي الدي  20 سالمي   وسام 40 
 

 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

  خـــاصقانون    

 

         

 

    الثانــيوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 شعبان عبد الكريم 21 ثليب   مراد

 2 قلبو   سارة 22 شاوش   يوسف

 3 شاهد   ريم 23 بوزيدي   وفاء سارة

 4 دويس   مارية 24 بلول   الهام

 5 برحومة   سارة 25 بالعيد   آية

 6 كوت   مريم 26 حامد   قاديرو

 7 بوسنينه   خوله 27 دريش   سليم

 8 بوطي   ايمان 28 درداخ أيمن

 9 قدوري   كلثوم 29 مسغوني   منار

 10 صمامة   إكرام 30 باشي بلقاسم

 11 مستور   كوثر 31 آمنة قديري  

 12 فرج   ندى الريحان 32 بالحاج حسيبة

 13 رحالي   خولة 33 صغير   منى

 14 بن ناجي   ريان 34 مهرية   ريان

 15 رحيم   وفاء 35 سالمي ميمونة

 16 بن قطاية   أم الخير 36 عوين عادل

 17 سوداء   منار 37 زوايد رضا

 18 بسمله   محمد ياسين 38 سديرة   صالح

 19 شنوف   صورية 39 مكناسي   دالل

 20 جويدة مبروك   مريم 40 
 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

  خـــاصقانون    

 

         

 

    الثالـثوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 منيعي  عبد اللطيف 21 عريف   خولة

 2 عطا اهلل   خولة 22 بوصبيع صالح   يسرى

 3 نجاح  مشري  23 قرفي   إيمان

 4 غريسي  عبد الكامل 24 ضو   خليفة

 5 حسين  شيماء 25 نسيب   أنور

 6 بن قانة  مسعودة 26 شبرو   نهال

 7 ميسه  إيناس 27 برحومة   محمد رائد

 8 بوذينة  بدر الدين 28 قزي   منى

 9 إخناش لميس 29 قدة   عبد الحق

 10 بوحمدة كريمة 30 صماري   خولة

 11 غولي   عبد الرزاق 31 بوعافية سليمة

 12 بوالشعير   جابر 32 بن شعبانة   وهيبة

 13 سالمي   جهينة 33 احفوظة سالم

 14 ترشه   مسعودة 34 حرابي شعيب

 15 بن عمر   أحالم 35 مهري نور الدين

رالتجتني قم  16 العابد   أميرة 36 

 17 نصري   رميصاء 37 نينة قدور شيكة

 18 مدلل   الشيماء 38 بن عط اهلل يوسف

 19 ميم   يسمين 39 بن ناصر   خليفه

 20 وقادي   سليمة 40 طراد   أنس
 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

  خـــاصقانون    

 

         

 

    الرابـــعوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 سعيدي   هناء 21 العبيدي   مريم

 2 فريوة   توفيق 22 دبار   سفيان

 3 سالطنية   نورس 23 دعاء   هيمه

 4 بن غريبي رضا 24 سالمي   حنين

 5 رحماني فوزي 25 شعباني   منال

 6 بهانة   آية 26 شنوف   شهيناز

 7 بوزيد   محمد 27 عباسي   نسيبة

 8 شليق   صابر 28 بن عمر   ريان

 9 زواري أحمد   وجدان رانية 29 عماري عبد الجبار الشريف

 10 بقاص   نجاة 30 بالحسروف   كلثوم

 11 العمامره   الشيماء 31 حسين   شهيناز

 12 عسيله   وصال 32 حفار   سلمى

 13 مقدم   داليا 33 ضريف   عبير

 14 بوشول   زينب 34 سعداني أدم

 15 غدير أحمد   رانيا 35 ونيس هناء

 16 سعيد   رتيبه 36 لسود   طه

 17 غانم   احالم 37 ديده   إلهام
 18 هويدي   آية 38 حمادي خليدة

 19 قاسمي   عبير 39 حشفة   يوسف

 20 ساري   خديجة 40 هبيتة   مالك
 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

  خـــاصقانون    

 

         

 

    اخلامــسوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 جويده احمد   جبارية 21 بوالل   فريدة

 2 صفاء رويحه 22 رزازقة   رجوة

 3 محده   رانيا 23 بن كدة   هيثم

 4 قويدري   حليمه 24 قدور   شروق

 5 الزايز   صفاء مروى 25 سخري   محمد الصغير

 6 هاني   فاطمة الزهراء 26 مقيرحي   صهيب

 7 بدادي   يسرى 27 زروق   إسالم

 8 عروه   وحيد 28 معامير خليفة

 9 سيف الدين   شالوة 29 شتحونه   نجاح

 10 بركات   رقية 30 بكار   هشام

 11 وكواك   رانية لينة 31 زمازي   عبير

 12 بوفروة   صبرين 32 سايح   عثمان

 13 غريرة   رحاب 33 فضل   هناء

 14 عطا اهلل   عبد العالي 34 فرحات   وفاء

 15 صحراوي   حذيفة 35 غربي   عبد العالي

 16 دوغة   الهام 36 هناءشيخة بلقاسم 

 17 صحراوي   نصر الدين 37 سعدوني   زوبيدة

 18 عثماني   إسالم 38 
 

 19 خلوط   هناء 39
 

40  20 
 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

  خـــاصقانون    

 

         

 

    الســـادسوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 فرج   جمانة 21 مسعودي   عصام

 2 بوطيب حواء 22 معمري   ليليا

 3 رحال   عالء الدين 23 بن عائشة   نادية

 4 بن علي   أمال 24 يومبعي   روأى

 5 ميلودي   دنيا 25 زايد عبد الكريم وضاح

 6 حميد   محمد الحبيب 26 منصر   زهيرة

 7 حروش   عبد الوهاب 27 رويحة   هنية

 8 شاللبة   وصال 28 حوامدي   تهاني

 9 عقبة   ترشة 29 حمدي   مالك

 10 بن علي   عبير 30 اسماعيلية رفيدة

 11 حوري   صفاء 31 لغريب   مريم مايا

 12 داسي   إيمان 32 عزوز أحمد سليم

 13 بن عزه  أحمد امين 33 بلمسعود   الحاج العربي

 14 حداد   بلقيس 34 بواالنوار   نسيبة

 15 كيحلي   مالك 35 لخويمس بسمة

 16 ايمانخزان    36 

 17 طلحة   دنيا زاد 37 

 18 مهاوات   فلاير 38 
 

 19 قديري   والء 39
 

 20 هويدي   حسام الدين 40
 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

  خـــاصقانون    

 

         

 

    السابــعوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 االشعري   سيف الدين 21 هزلة   مالك

 2 مجول   إسراء 22 قده   نريمان

 3 نعيمه   سفيان 23 مروةميده 

 4 األسود   راضية 24 حفيان   أغنية

 5 خالدي   محمد األمين 25 جغبالة   أمال

 6 بالقاسمي خلود 26 بركة   عفاف

 7 عبابسة   اكرام 27 بن عطا اهلل   نزار

 منقر   محمد البشير
 

 8 بن موسى نصر الدين 28

 9 سايح   يوسف 29 حاجي   غفران

 10 بشيري   سمية 30 صوالح عماره محمود

 11 زغدي   تيسير 31 بروكش   حنان

 12 عيشاوي   هاجر 32 دروة   بشرى

 13 موفق   سارة 33 

 14 ثامر   أشواق 34 

 15 لمحنط   محمد محسن 35 

 16 فلايربولعراس    36 

 17 قصبه   عبد اهلل 37 
 

 18 العايبي   ياسمين 38
 

 19 دربال   فارس 39
 

 20 بن حميده   اسحاق 40
 


