
  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

 2023 – 2022السنة اجلامعية  تفويـج الطلبـة 
 ليسانس أولــى  سنة سوو:  امل 

 ( أ  )  الدفعــة     

 

         
 

    األولوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 معلول  آمال 21 كشيدة يونس

 2 جويدة احمد جمال 22 بعطوط صبرينة

 3 بدير صالح 23 حشفة إكرام

 4 سعيدي أمال 24 قاسمي إلهام

 5 قاسمي نور الدين 25 فتاح عيسى رميسة

 6 مراكشي ضياء الدين 26 بن علي  اسماء

 7 ونيسي يوسف 27 عبد السالم ريان

 8 والبي وردة 28 سعيدي فاطمة

 9 حدانه شريفة 29 مرغني أحمد

 10 بده عبد الحميد 30 لخويمس إيمان

 11 فاضل نعيمة 31 سعدون محمد

 12 لشلح يوسف 32 حميدي لينا

 13 قسومة مروة 33 جويدة أحمد فتيحة

 14 زين عبد الجبار 34 ناصر الخنساء

 15 قماري لينه 35 العبيد نورة

 16 نصير ياسمين 36 زاوي بلسم

 17 فادعي بلقيس 37 برجوح يسرى

 18 زرود داوود 38 مسيوغي محمد

 19 عشور سليمة 39 عطية أحمد شرف الدين

حمزةعروة   20 معلول آمال 40 
 

 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

 2023 – 2022السنة اجلامعية  تفويـج الطلبـة 
 ليسانس أولــى  سنة سوو:  امل 

 ( أ  )  الدفعــة     

 

         

    الثانـــيوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 بصباص غنية 21 لقميري إكرام

 2 بوغزاله نور الهدى 22 غدير أحمد الجيالني

 3 طريلي سوسن 23 عبيدلي مريم

 4 عطية سومية 24 كركوبي محمد الصغير

 5 قاسمي عزيزة 25 بلول سعيدة

 6 شوشاني عبيدي شهيره 26 طالبي ماريه

 7 بن ياية جمانه 27 ناصي وصال

 8 مراد أحمد فارس 28 مرخي هاجر

 9 مسعودي ابتهاج 29 غدير ابراهيم عرفات

 10 بوستهة ريان 30 لعروسي شرف الدين

 11 زبيدي انتصار 31 علوان يحي

 12 عيساوي مروى 32 علوان عبد الباري

 13 تجاني نورالهدى 33 ناني حنان

 14 أبيش مليكة 34 شكيمة بالل

 15 عبد الالوي منار 35 كهمان فخر الدين

 16 مشري ابراهيم الشريف 36 وكواك حبيب شريف

 17 ناصر غزالن 37 سيد مليكة

شفاءقماري   18 درويش خوله 38 

 19 زروق منصور 39 بن عمر هاني

 20 إيناس آيةقاسم  40 
 

 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

 2023 – 2022السنة اجلامعية  تفويـج الطلبـة 
 ليسانس أولــى  سنة سوو:  امل 

 ( أ  )  الدفعــة     

 

         

    الثالــثوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 حضري تونس 21 العرشي نور الهدى

 2 فاضل صفاء 22 رقيعه سعاد

 3 باي األخضر 23 دردور رندة

 4 بلحسن آمنه 24 لوحيدي عبد السالم

 5 حوامد منال 25 بنين ريان

 6 عويمر أحمد 26 رقاب نجاة

 7 عويش قصي 27 عزي منال

 8 لخياري هنيه 28 العياضي يوسف

 9 صحراوي سناء 29 سويد نسرين

 10 كربي خلود 30 قعار عماد الدين

 11 قاسمي سندس 31 هارون كاظم

 12 سعد اهلل عبد الرحمان 32 عادل محمد

 13 ناصري وفاء 33 عقاب موسى

 14 ياسمين بعطوط 34 بن صميدة هديل

 15 صحراوي أميره 35 جوادي الحسين

 16 بلقاضي آية الرحمان 36 رزقه فاطمة الزهره

 17 محيريق السايح 37 البشير العايب

 18 دادي فارس 38 حابي لينه

 19 سخري رونق 39 رياض االسالم لعويد

 20 ميم محمد 40 شيبات نبيلة
 

 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

 2023 – 2022السنة اجلامعية  تفويـج الطلبـة 
 ليسانس أولــى  سنة سوو:  امل 

 ( أ  )  الدفعــة     

 

         

    الرابــعوج ــــــالف

 الرقم االسم اللقب و
 الرقم اللقب و االسم 

 1 حليس خديجة 21 غنادرة أنفال

 2 تلية يوسف 22 قادير إيناس

 3 بن ربح جميله 23 عريف السعيد

 4 حليالت رقية 24 بالعيد عبد الجبار

 5 زرود داوود 25 تركي دعاء

 6 مناعي مباركه 26 بالعيد رونق

 7 ضيف اسامة 27 العايب شفاء

 8 هميسي محمد الفاتح 28 غنية بهى

 9 هبية خديجة 29 لعبيدي مريم

 10 بن عبد اهلل مروة 30 دويس مرتضى

 11 قديري جهاد 31 اليمان عبد الفتاح

 12 زيدي حمزة 32 هيشار عبد الرؤوف

 13 حوري سهام 33 منيعي محمد ياسين

 14 العوني إكرام 34 غميمة خالد

 15 نور الدينمعيزه  35 بكوش عبلة

 16 تجاني سندس مالك 36 معامره سامي

 17 باعيسى كوثر 37 قنوعة حسين

 18 معمري  مليكه 38 عماري رضا

 19 خماس عبد اهلل 39 العبادي سعد الدين

 20 بوطمينة فوزية 40 حنيش صهيب
 

 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

 2023 – 2022السنة اجلامعية  تفويـج الطلبـة 
 ليسانس أولــى  سنة سوو:  امل 

 ( أ  )  الدفعــة     

 

         

    اخلامـــسوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 بكري سلسبيل 21 شويرف صباح

 2 عرباوي عبد الحميد 22 شريط شهره

 3 ذهب إيناس 23 بالعيد محمد األمين

 4 ميده الشيماء 24 فراجي عبد الحق

 5 خضير صفاء 25 حوري أسامه

 6 ضو علي 26 قواسم سهيلة

 7 صوالح عليلة مريم 27 مراح  ثوريه

 8 خاوه فايز 28 زكور فرحات فاطمة

 9 بوخزة متولي الشعراوي 29 نعيمة نائلة

 10 بن أحمد سمير 30 عبد الستار منال

 11 دبش فاطمة 31 مباركية عالء

 12 صياغ إكرام 32 براهمي سيف الدين

 13 جورني خديجة 33 عبابه مروة

 14 ديدي ريحانة 34 حدد ساره

 15 عزوز إسراء 35 بلقاضي خيرة

 16 قطار لؤي 36 حويذق مريم

 17 سعدون آيه 37 العابد خليفة

 18 العياضي ميسان 38 دردوري بسمة

 19 نوير أحمد 39 صادقي حسن

 20 خالد أحمد 40 ضو نصر
 

 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

 2023 – 2022السنة اجلامعية  تفويـج الطلبـة 
 ليسانس أولــى  سنة سوو:  امل 

 ( أ  )  الدفعــة     

 

         

    الســادسوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 بن جدو فيروز 21 بوشاش اروى

 2 نبيل دويم 22 بن علي أمين

 3 ميهي سليمه 23 بيطه آمال

 4 شرفي منال 24 شارف جميله

 5 فرحات حسناء 25 بريكي آية الرحمان

 6 سوالمي سيف الدين 26 ممي فطيمة

 7 هاني زكرياء 27 رحومة أميمة

 8 بوشوشة مريم 28 رزاق لبزة إيمان

 9 دريدي وصال 29 بوغزاله محمد بثينه

 10 بالرمضان إسراء 30 مكي ياسين

 11 حمي نفيسة 31 قيطوبي براءة

 12 خليل حسام الدين 32 شادو يوسف

 13 عوينات سليمة 33 رضوان صابر

 14 بوخالفة مالك 34 طبة مراد

 15 طراد منال 35 مقدم عبد النور

 16 بن يامه المولدي 36 معلم هيثم

 17 دويم وداد 37 بلخير آية

 18 ديه ضياء الدين 38 إلياسعبد المالك 

 19 بن حسين زينب 39 خنوفة أسيل

 20 بن علي مالك 40 عطيلي اسماعيل
 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

 2023 – 2022السنة اجلامعية  الطلبـةتفويـج  
 ليسانس أولــى  سنة سوو:  امل 

 (   ب)  الدفعــة     

 

         

 

    الســابعوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 صغير شيماء 21 كوكه آية

 2 حمادي جويريه 22 حواس جهينة

 3 مدخل أسامة 23 هزبري مروة

 4 بن يسعد عمار 24 مادي آيه

 5 قنوعه فاطمه 25 بالراشد حليمة

 6 بلعيد إخالص 26 بسوس حنان

 7 موساوي جوهر 27 مراح هاجر

 8 مدني أيوب 28 مختاري رائد

 9 قسيبه حسين 29 بوليفة فدوى

 10 فارح محمد العرابي 30 رميثة آمال

 11 نزلي مالك 31 ميده عاصم

 12 فوحمة عمر 32 خضره هيثم

 13 زغدي سندس 33 نوبلي وجدان

 14 ميلي صالح الدين 34 لخذاري عبد اهلل

 15 دريس هديل 35 والبي نور الهدى

 16 شايب آمنة 36 مشري شعبان

 17 حوري خولة 37 التجاني فاطمة الزهرة

 18 قعيد خديجة 38 معطاهلل محمد الطاهر

 19 شطي خالد 39 براهمية عبد الحميد

 20 شايب عبد اهلل 40 
 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

 2023 – 2022السنة اجلامعية  الطلبـةتفويـج  
 ليسانس أولــى  سنة سوو:  امل 

 (   ب)  الدفعــة     

 

         

 

    الثامــــنوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 خاليفه عبد الكريم 21 ميلودي هيثم

 2 صحراوي عبد العالي 22 بيطه عبد الحميد

 3 رشدان البشير 23 تي عبد المالك

 4 مسعودي بحريه 24 العيفاوي فلاير

 5 ضيات جهيده 25 زعبوب محمد إسالم

 6 علي مصطفى 26 دهنون عائشة مالك

 7 برير زهية 27 نصري ميلود

 8 زربيط جواهر 28 سليماني سماح

 9 بالتومي جهاد 29 مسغوني إبراهيم

 10 مناوي ياسمين 30 بن يامة أسماء

 11 عريف حنان 31 شية ريان

 12 بشيري أحمد 32 بلول يوسف

 13 تامه عبد الحكم 33 بن درويش دنيا

 14 عاد إشراق 34 دو محمد اكرم

 15 زلومة خديجة 35 تيته عبد القادر

 16 ديدي خيام 36 تيته عبد القادر

 17 جوادي زينب 37 سلمي عبد الناصر

 18 عبابسة سميحة 38 قديري عمر

 19 زروق يوسف 39 قيطوبي عثمان
 

 20 رزيق ناديه 40
 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

 2023 – 2022السنة اجلامعية  الطلبـةتفويـج  
 ليسانس أولــى  سنة سوو:  امل 

 (   ب)  الدفعــة     

 

         
 

 

    الواسعوج ــــــالف

 الرقم االسماللقب و 
 الرقم اللقب و االسم 

 1 رحماني أيمن 21 الورقي هاجر

 2 خضره حوريه 22 بكاري  سعيده

 3 كروش سعيده 23 مصطفاوي عقلية

 4 طيباني الطيب 24 زريبيط شيماء

 5 حامد شوميسه 25 بكاري مندر

 6 فريوة حياة 26 زيد منار

 7 برجوح عبد الوهاب 27 األسود محمد

 8 قعبي الجموعي 28 زاوي نور

 9 بن الشهب عبير 29 جديدي بشير

 10 سلمي محمد لؤي 30 ذهبي كوثر

 11 بالطاهر تركية 31 تماسيني نبيل

 12 سويسي زين الدين 32 عمريوي ريم

 13 دقعة مبروكة 33 صالحي عبد المولوي

 14 عبد الستار صدام حسين 34 بقع جمال

 15 شكيمة إيمان 35 بن دويم أماني

 16 العمامره محمد الهادي 36 بكوش خير الدين

 17 فزاعي خديجة 37 شتيوي عمر

 18 قدادرة محمد عمران 38 ثامر محمد العربي

 19 غنابزيه أيمن 39 غزال عبد القادر

 20 ناصري أصالة 40 هبال أشرف
 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

 2023 – 2022السنة اجلامعية  الطلبـةتفويـج  
 ليسانس أولــى  سنة سوو:  امل 

 (   ب)  الدفعــة     

 

         
 

    العاشـــروج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم و االسم اللقب 

 1 بوزقاق أيمن 21 قعار أحالم

 2 مساعدي عنتر 22 كينه آية

 3 تجاني الطيب 23 األشهب أحمد

 4 مسعودي سليمان 24 العايب عيسى

 5 عواج شعيب 25 مسعودي مروه

 6 تريعه ريم 26 زيد ايناس

 7 حسيان كهينة 27 مداس محمد بدر الدين

 8 بوقفة هبة الرحمان 28 مبروك محمد نسيم

 9 دويس نور الهدى 29 لحلوح محمد الخزاني

 10 تامة علي محسن 30 النوراني ريان

 11 مداسي مبروكه صبرين 31 بوذينة ريان

 12 غريبي حمزة 32 بلكحل حدة

 13 بوجلخة فيصل 33 بوقنور إكرام

 14 نصيب نصر الدين 34 شمسة اسماعيل

 15 ربيعدبش  35 قريرة سمية

 16 مسعودي انتصار 36 بوزوايد عبدالرحمان

 17 زوايد بشير سيف اهلل 37 بن شرودة بلقاسم

 18 بجاق بشرى 38 فرجاني فهيمة

 19 قحف ايناس 39 تجيني محمد زكرياء

 20 غريب نسيبة 40 
 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

 2023 – 2022السنة اجلامعية  الطلبـةتفويـج  
 ليسانس أولــى  سنة سوو:  امل 

 (   ب)  الدفعــة     

 

         

 

    احلادي عشــروج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 حواس إلهام 21 فرج تسنيم

 2 تومي عبير 22 بلبشير نور الدين

 3 شلغوم نذيرة 23 مصباحي  ريان

 4 صالحي حيدر علي عبد الصمد 24 خلف محمد

 5 االخوص منار 25 قريرح نجاح

 6 عطية عبد الحميد 26 حميداتو جهاد

 7 مجيدي أحمد ياسين 27 دويم عبد الحافظ

 8 حمي عبد الناصر 28 شعباني بسمه

 9 قحف ايناس 29 األعور وداد

 10 بن الصغير فاطمة 30 رحماني عبد المالك

 11 مناصر السعيد 31 فروج الطيب

 12 بن كانون عبد النافع 32 يعقوب الشريف

 13 العبيد دعاء 33 عبيد الطيب

 14 ربيعي حنين 34 رحماني نور الدين

 15 عبد السالم كنيوه 35 عراوبية محمد

 16 ذياب منار 36 األخوص سندس

 17 قدري عبد القادر 37 بلقليلة لميس

 18 لعويد سماح 38 حرز اهلل عصام نصر الدين

 19 شيخة بلقاسم 39 قاسمي محمد علي

 20 ظهراوي منيرة 40 
 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

 2023 – 2022السنة اجلامعية  الطلبـةتفويـج  
 ليسانس أولــى  سنة سوو:  امل 

 (   ب)  الدفعــة     

 

         

 

    الثاني عشــروج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 مومني مروان 21 غدير عمر الساسي

 2 مردف مريم 22 زبيدي كوكب

 3 ذيب سارة 23 دقه عبد العالي

 4 بن شروده حمزه 24 سعيدي وهيبة

 5 معمرين أريام 25 سويسي ناصر

 6 حشفة عبير 26 ميلودة محمد

 7 وعه محمد األشرف 27 حامدي الصادق

 8 برحمون إيناس 28 قوران تسابيح

 9 مريقه العيد 29 مسعودي أحمد

 10 مسعي عون إبراهيم 30 دكمة كمال

 11 حذيق خديجة 31 عتقي وئام

 12 مية نعيمة 32 غندير كمال

 13 خلف أحمد 33 رابحي عبد الرحمان

 14 بوعبد اهلل صالح 34 خالدي عبد الجبار

 15 خليل حسني 35 لبسيس أحمد

 16 صبرينةقشاب  36 بوقرينات يوسف

 17 عليوة فواز 37 دحدي أحمد

 18 بوقطة عبد الرؤوف 38 غدير أحمد الهادي

 19 بن مبروك حنين 39 جابر نور الدين
 

 20 قاسمي يعقوب 40
 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

 (   ج)  الدفعــة     

 

         
 

    الثالث عشروج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 بوطيب دالل 21 زيدي وليد

 2 دربالي أسامة 22 نجعي ريان

 3 دويم محمد األزهر 23 العلمي الحاج

 4 بوته زكرياء 24 مشارة إبراهيم

 5 دريش عبد الحكيم 25 سبع سمية

 6 بن فرحات صفاء 26 كير امال

 7 محسن مليكه 27 الوثري هناء خديجة

 8 شعيب محمد 28 عون محمد الهاشمي

 9 شاوش لمياء 29 بن عبد الصادق آية

 10 مسيوغي عبد الجبار 30 زالسي خيرة

 11 جعفر وفاء 31 العقون رشيدة

 12 قابوسه عبد الحميد 32 العايب إناس

 13 بوعشة حدة 33 حداد فادية

 14 بلهادف أحمد اسماعيل 34 مهدي نصير

 15 بن بردي عبد الباسط 35 ستو مباركة مسعودة

 16 مناعي التجاني 36 كير بلقاسم

 بن عماره حسين
 

 17 ديده نبيل 37

 بن قانة سليمة
 

 18 ذهبي وليد 38

 19 طاهر حاتم 39 اهلل الهاديضيف 

 20 ميه رانيا 40 دواشي أيوب
 

 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

 (   ج)  الدفعــة     

 

         
 

    الرابع عشروج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 تواتي هدير 21 بلول محمد

 2 قادي زكرياء 22 بوصبيع ابراهيم سارة

 3 غزال عادل 23 لمادي سليم

 4 ياسين مقيرحي 24 فطحيزه سعد عادل

 5 باي مالك 25 دويس رياض

 6 بن خليفه عيسى 26 مسغوني ياسين

 7 الشعوبي مبروك 27 لعويد دنيا

 8 بالعيد شيماء 28 منصر غنية

 9 قادير عبد الجليل 29 بنين سناء

 10 سعدون عبد الرزاق 30 ميمون سوسن

 11 مسعي وئام 31 مسعودي اية الرحمان

 12 حاج زين حمزة 32 بالطاهر عفاف

 13 صياد فارس 33 الصديقي الميه

 14 بوقصة السعيد 34 بن عشورة محمد الطيب

 15 شهوية  35 جابر ابراهيم

 16 جديدي كريمة 36 حفار دعاء

 17 كوير توفيق 37 هويدي ريان

 18 ببوخه الطاهر 38 قزي محمد

 19 جديع مجدة 39 العمامره ياسر

 20 البشيربن  علي  40 كمال أحمادي محمود
 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

 (   ج)  الدفعــة     

 

         

 

    اخلامس عشروج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 جديد راضية 21 بوحمده وفاء

 2 العايب أكرم 22 فايزي ايمان

 3 ابا ابراهيم 23 غيالني إنتصار

 4 دودي عبير 24 بجاق الهام

 5 هالة عبد الواحد 25 نسيب هدى

 6 بورقعة الصارة 26 قاطر فاطمة

 7 بن علي علي 27 حمادي نهاد

 8 حمادي مداني 28 والبي كوثر

 9 بوزيان لمين 29 بوزيد محمد نجيب

 10 باسي راضية 30 حريز بكار زياد الدين

 11 بولحية وديع 31 حساني مروة

 12 برجوح خالد 32 صحراوي عبير

 13 بن عمارة  ميدة 33 مريقة عثمان

 14 ضو عبد الكريم 34 صالح الدين بن زعبار

 15 رمضاني  عبد النور 35 عويني صبرين

 16 صمامه يوسف 36 صحراوي سناء

 17 بن مبارك فتحي 37 أنيس سالمي

 18 غنام محمد 38 بالرابح أيمن

 19 غومه سكينة 39 طواهرية إكرام

 20 بن بردي هالة 40 شيحي عبد السالم
 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

 (   ج)  الدفعــة     

 

         
 

    السادس عشروج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 بوهالل عبد المنعم 21 دريهم سالمة

 2 شايع كوثر 22 رزيق فائزة

 3 صوالح بالل 23 محيريق آدم

 4 حنيش صهيب 24 بن دبكة نور الهدى

 5 األسود محمد 25 باري كوثر

 6 بن دويم عبد العزيز 26 مسعودي شمس األصيل

 7 شقرة ميسون 27 بن حمدي عبير

 8 بن بردي صهيب 28 خالدي رانيا

 9 مدلل نسرين 29 العايز محمد االمير

 10 دقعه زينب 30 داهم مصباح

 11 قدور صارة 31 رزاق لبزة نجم الدين

 12 دشري سميرة 32 بالحاج مصباح

 13 بلعروسي  محمود 33 سوفي الزهرة

 14 بن قدور هندة 34 يحي عاتقة

 15 بوجملين  مريم 35 لجدل علي  سعد

 16 رجب ازدهار 36 بن عرفة أيمن

 17 األشراف  إلياس 37 بن ناجي سيف الدين

 18 رحومه حسينة 38 آمال عبسة

 19 خالوي نصيرة 39 مامون مريم

 20 غدير احمد بالقيس 40 شيبة اشواق
 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

 (   ج)  الدفعــة     

 

         
 

    السابع عشروج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 العايب السعيد 21 فطحيزه علي راضيه

 2 حوامدي أحمد 22 منصوري رانيا

 3 حسين لعروسي 23 بوصبيع العايش ريان

 4 يمبوعي عبد اهلل 24 بلعيد نور االسالم

 5 كينه يونس 25 خنوفه أسيل

 6 عيساوي عمر 26 سوايعية عبد النور

 7 زيادعقبة  27 عزوز سفيان

 8 العكروش العربي 28 بن غريبي ابراهيم

 9 حمودي ساره 29 بن بردي شروق

 10 مزيو فطيمة 30 كزوز وليد

 11 نصير مريم 31 مزار اسماعيل

 12 قديري محمد تميم 32 لكحل نصيرة

 13 محي الدينل بلو  33 واكواك حياة

 14 نصر اهلل صونيا 34 رملي اسالم 

 15 كمرشو  اسماعيل 35 محمد الصادق بوديار

 16 جويدة مبروك هنية 36 صحراوي سميح

 17 قسوم ريان 37 بن مبارك شيماء

 18 العايبي سندس 38 الحاج أحمد وفاء

 19 فرجاني فاطمة الزهرة 39 كريزي عبد الرؤوف

 20 مرزوق كوثر 40 زغوان رضا
 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

 (   ج)  الدفعــة     

 

         
 

    الثامن عشروج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 رزيق الحاج عبد القادر 21 نوالبن عمر 

 2 عكاشة توفيق 22 رميلي أم الهناء

 3 عوينات أحمد 23 مدلل سهام

 4 كريم ريحانة 24 نقازي خلود

 5 قاسمي لطيفة 25 عماري ضحى

 6 تواتي سيليا 26 زكور فرحات شيماء

 7 زنينة جميلة 27 شيحاني يوسف

 8 رزوق آية 28 شايب رضا

 9 براهيمي عبد اهلل 29 عمار  زين الدين فطحيزه

 10 مرغني ماجدة 30 بن قلية شهيناز

 11 جحش نورة 31 شيبات نبيلة

 12 ديدي دالل 32 رملي شاكر

 13 العايب وصال  33 شيخة  محمد األبشر

 14 تواتي طليبة أنفال 34 عرعار محمد عماد

 15 ساري  عادل 35 مسعود خليل

 16 شنيتي  ليلى 36 الدينميسة صالح 

 17 محمودي منار 37 دربالي صفاء

 18 حنكه نور االيمان          38 تقار عقبة عبد الناصر

 19 بن ناجي بحرية 39 بن طالب هنيةى

 20 نصيب حسين 40 ميده خليل
 


