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 2023 – 2022السنة اجلامعية  تفويـج الطلبـة 
 ماسوــر ثانية  سنة سوو:  امل 

 قانون إداري  ختصص     

 

         
 

    األولوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 األبيض  صالح 21 احميم  شهرزاد

 2 جروني  فارس 22 حسني هرشة السعيد

 3 هاله  أحمد 23 بسوس  طارق

 4 حشيفة علي 24 العمودي  علي

 5 وكواك  راوية 25 حامدي عصام

 6 بالمكي  عفاف 26 لغريب سارة

 7 خزاني محمد الهادي 27 برتيمة وفاء

 8 بروسي  الطيب 28 حريز بلقاسم هنية

 9 خزي صابرين 29 حرابي حفصية

 10 عزوز  عمار 30 شواكري عبد الرحيم

 11 خليل  عبد الجليل 31 نعمي  عبد الودود

 12 بوفروة  وجدان 32 رميثة أحمد

 13 كرثيو  خولة 33 مسيوغي  مروان

 14 مسعي  حياة 34 العوني  سعاد

 15 غمام نواس  علي 35 عقيب  عبدالحميد

 16 لبوز  عقيلة 36 

 17 طراد  سليم 37 

 18 قحام يمينة 38 
 

 19 بورابح  ربيعة 39
 

 20 قعيد شذى 40
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    الثــاتــيوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 جندي  ندير 21 صحراوي  محمد الناصر

 2 نوي  إبراهيم 22 حليمي  هادية

 3 بوجمعة  جميلة 23 دحة  سلسبيل

 4 ديدة  شيماء 24 شنة  عبد الوهاب

 5 تواتي  الهاشمي 25 ركيبتي  عبير

 6 سعيد  أيمن صابر 26 منصوري  إسماعيل

 7 قسوم  عبد المالك 27 جبالي عبد العالي

 8 خماس  عبد اهلل 28 بن عيسى  فاروق

 9 بن قدور  أم الخير 29 عون  محمد البشير  بن

 10 جديدي  ضياء الدين 30 رحال  خديجة

 11 حسينات  بوثينة 31 خالدي  آمال

 12 هبيته  عتيقه 32 سويسي  لمين

 13 ذويب  عبد الحميد 33 يوسفزاوي  

 14 بن يمينة  رضوان 34 حليس  السعيد

 15 بن عبد العزيز  عياش 35 بريبش  فاتح

 16 مسعي بلقاسم  رضا 36 

 17 فرج أماني ريان 37 

 18 منانه عبد الحكيم 38 
 

 19 خضير  هبة الرحمان 39
 

 كحي  عبد الحليم 40
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    الثالثوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 رزاق لبزه  منال 21 حسونه عقيلة

 2 غباش  مسعود 22 مهاجر  بالل

 3 مراح  محمد رياض 23 جاب اهلل  آمنة

 4 بولعراس  عبد الستار 24 زغوان  معاذ

 5 الذيب  محمد 25 العانز  نصر الدين

 6 قموله  إسماعيل 26 رزاق سالم  هاجر

 7 حمادو  عبد  الحق 27 كرام  قيس

 8 قمو  عبد الكريم 28 عازب عثمان  إنتصار

 9 كوت سليمة 29 بن عمر  سمر

 10 وناس مريم 30 حسيني  طارق

 11 بن موسى  كمال 31 زغيب  وجدان

 12 خدايش  مختار 32 صالحي مصباح

 زبيري  مريم
 

 13 ضو  سعد 33

 14 دنقو  عبد المنعم 34 فاطمة  دباخ

 15 بالراشد  فيصل 35 عزيز  حسين العيد

 16 شويرف  صهيب 36 

 17 حمادو  زهير 37 

 18 بكار عبد السالم 38 

 19 جديدي  عبد الحق 39 
 

 20 زالسي  خالد 40
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    الرابعوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 هباز  حفيزة 21 رحومه عبد الرؤوف

 2 عبيدي  محمد رائد 22 اإلمام  سمية

 3 دقيش  مديحة 23 غانية  العيد

 4 كريكب  العيد 24 جنحاني  ليلى

 5 بن ناصر  كنزة 25 عباس  حمزة

 6 دباب  راضية 26 رقيق  سليمان

 7 زغوان  وليد 27 حميدان أنغام

 8 األسود  فاطمة 28 جنيدي  نور اإلسالم

 9 موساوي  وئام 29 ميدون  حمزة

 شتحونة  عبد القادر 30 مرغني  البشير
 

10 

 بن صغير  مفيدة
 

 11 فائزي  أماني 31

 12 طالبي ديامنته 32 قديري  كلثوم

 13 عيساوي  نجاة 33 سعداهلل  زينب هندة

 14 بن خليفه الحبيب 34 بن موسى أنيس

 15 حسامهبيته   35 

 16 فدول  زياد 36 

 17 حشاشن  محمد الفاضل 37 
 

 18 صوالح  أبو بكر 38
 

 19 باسي  خليفة 39
 

 20 مرابط إيمان 40
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    اخلامسوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 صيد  اسماء 21 رحموني  خديجة

 2 البشيرمسعودي  محمد  22 بوحنيك  لقمان

 3 معنان  سليم 23 ورجاق  نزار

 4 بوزوايد  سعدية 24 ناب  عمارة

 5 جروني  العطافي 25 قدام  زهية

 6 قسوم  سعدية هناء 26 قنوني  مسعودة

 7 زاوي  محمد 27 براشد  مكرم

 8 عريبي  رانية 28 رحيم جميلة

 9 خريف  لمياء 29 صحراوي نافع

 10 برجوح  اية 30 دويم  ساره

 11 عشاب  خميسي 31 رحيم  عبد الكريم

 12 رحمون  رودينا 32 ضيف  عواطف

 13 بوسيف  هاجر 33 بده زكري صفاء

 هالة  عبد الحميد 34 
 

14 

 15 زوينة  فريدة 35 

 16 لمباركي  علي 36 

 17 بن سالم  علي 37 

 بن عمر  عبد المحسن 38 
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 19 عون ياسين 39
 

 20 الحاج  سالم ات 40
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    السادسوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 رزاق زوازي  نسرين 21 رمضاني  إلهام

 2 حميه  حليمة 22 منصر  هدى

 3 أحمدي  يحيى 23 ضريف  عادل

 4 حسيني  أحمد بالل 24 سعدية  عبد الحليم

 5 خاليفة  احمد توفيق 25 شطي  عثمان

 6 بسر  البشير 26 بن قطران  سفيان

 7 بحير  الساسي 27 بوقصبة  عيسى

 8 غرايسة يسرى 28 ديدي الحاج المشري

 9 حاج عمار  محسن 29 خالدي  مهدية

 10 سعداني سوسن 30 دهنون  يمينة

 11 بركات  سفيان 31 حركات  العيد

 12 الناصرجروني  عبد  32 حضري  رمزي

 13 سعيدالمرزوق   33 لعموري  علي

 قديري  عمار 34 
 

14 

 15 طول طول  اليمين 35 

 16 حاقة  البشير 36 

 17 رجيل  عبد الحميد 37 

 18 غومه  نصر الدين 38 

 19 سديرة  عمار 39 
 

 20 شيبة  علي 40
 


