
  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

 قانون إداري  ختصص     

 

         
 

    األولوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 رزوق   فطيمة الزهرة 21 بن عماره   خديجة

 2 سعداوي   فواز 22 بوترعة   زكريا

 3 بن ساسي   أمينة 23 خذران   صالح

 4 حميد   توفيق 24 بوعون   عمار

 5 سعد اهلل   إبراهيم 25 مناعي   زهيرة

 6 مزار   عبد الهادي 26 قادري  عبد السالم

 7 بدة زكري   صبرينة 27 بعضي   مراد

 8 بن الشايب   أحمد 28 تريكي   ليلى

 9 عريبي  محمد ضياء الدين 29 جاللي   هشام

 10 لسعد   بوحفص 30 بن هنية سعدية

 11 قويدري   محمد 31 دو ميلود

 12 قاضي   أسماء 32 

 13 غدير أحمد   جباري 33 

 14 حماده   عثمان 34 

 15 األبرش   سليمان 35 

 16 سبوعي   شهيره 36 

 17 درويش محمد 37 

 18 دويم عمران 38 

 19 لموشي   خميس 39 

 20 رضواني   نسرين 40 
 

 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

 قانون إداري  ختصص     

 

         

 

    الثــانيوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 فرحات علي 21 عمير لحسن   عبد الكريم

 2 جعفر   سارة 22 بوغنامه   يوسف

 3 عدايكه   فاروق 23 بالمسعود   آمال

 4 بوخزنه   منصف 24 التجاني   سندس

 5 كية   محمد السعيد 25 بلحوت   عفاف

 6 مصباحي اسكندر 26 التجاني   فاطمة فطحيزة

 7 ناوي   عبد النور 27 دوبة سليمان

 8 بن علي   عبد السالم 28 دويم  حسن

 9 عمراني   عبد اهلل 29 قادري  سهيل

 10 يوسف   طارق 30 لعيس زياد

 هزلة   محمد
 

 11 مباركي   أكرم 31

 12 سالمي   ياسين 32 

 13 دهنون   هاجر 33 

 14 ترشة   ميدة 34 

 15 فطحيزة علي   عبد الحق 35 

 16 بالحسن   الزهرة 36 

 17 بدرة معمر 37 

 18 العايب عالء الدين 38 

 19 دريسي فتحي 39 

 20 مكي أحمد سعيد 40 
 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

 قانون إداري  ختصص     

 

         

 

    الثـالــثوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 ناصري   عبد الحميد 21 بلحاج   حكيمة

 2 فاضلي   عبد اللطيف 22 لعبيدي   سهام

 3 سلطاني   عبد العالي 23 مرزوق   هاني

 4 نعمي   خير الدين 24 خالدي عبد الحاكم

 5 بالهاني   إبراهيم 25 بن عبداهلل سليمان

 مسعودي   عبد العزيز 26 خلفاوي محمد
 

6 

 7 عبد العاليوطواطي    27 بن عماره حنان

 8 داسي   عبد الحميد 28 دريدي خليفة

 9 دباشي   حسين 29 ربيحة فزاعي

 10 بديده   مروه 30 بالحشاني طالل

 11 بالهادي   أحمد البشير 31 نصبه منير

 12 مساعيد   عبد الغني 32 صياد صليحة

 13 بدرة   فارس 33 لعيس حسناء

 14 سيدي علي   عدايكه 34 تشو وهيبة

 15 بن عماره   الناصر 35 غدير أحمد هاجر

 16 طاهر   طارق 36 صماري عبد الحق

 17 خضراوي عماد الدين 37 محمد الطيبجويحيف  

 18 غمام عماره محمد األمين 38 عبد السالمحدد 

 19 ميسة أسماء 39 عائشةديدي 

 20 دويم خديجة 40 
 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية
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 قانون إداري  ختصص     

 

         

 

    الرابـــعوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 مبروكي سوسن 21 شفيقة زيناي

 2 عباد  إبن هاشم 22 نجاة بن هنية

 3 بن دويم  عادل 23 ياسين تامة

 4 ميده  عبد العالي 24 عامر مسعي

 5 حجايجي عبير 25 نصر الدين موالي

 6 فطيمةهويدي  26 محمد عبد الباسط  حمرهم

 7 مشري عبد الوهاب 27 ناجية  حيزي 

 8 سعداني هدى 28 سمية مسعودي

 9 محمد  الحادة يمسع 29 تجيني خولة

 10 األسود عبد الكريم 30 الصغير احمد

 11 زغوان سليمة 31 غطاس عبد الوهاب
 12 مزار يوسف 32 بوزوايد حسام الدين

 13 فرحاتي نبيل 33 تومي مصطفى
 14 لعويني التجاني 34 بردي شعيببن 

 15 قيطوبي فائزة 35 بوراس   يوسف

 16 جليلة يوسف 36 بره   عماره

 17 وصيف عثامين عبد القادر 37 
 18 عماري صابر 38 
 19 أمال بن حرزهللا 39 
 20 نصر الدين مصباحي 40 

 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية
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    اخلامسوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم االسماللقب و  

 1 غدير عمر   شيماء 21 عوين يوسف

 2 بوعسرية فاطمة الزهرة 22 دركوش عبد الحميد

 3 بوزقاق الربيع 23 سديرة عمار

 4 نعمي هجيرة 24 حامدي عصام

 5 بن عيسى   مصطفى 25 تواتي   عمار

 6 هداج   فؤاد 26 عطا اهلل أيمن

 7 مجيدي   يحي 27 

 8 عبد الجليل   عمامرة 28 

 9 اإلسيود   سهيلة 29 

 10 بن سعد   منصور 30 

 11 بن علي   مراد 31 

 12 مكاوي   إنتصار 32 
 

 13 مختاري   إسماعيل 33
 

 14 عشور   يوسف 34
 

 15 طليبة   سميرة 35
 

 16 منصوري   سومية 36
 

 17 بن ضويو   هاني 37
 

 18 حمودي   فاتح 38
 

 19 وفاء ديدة 39
 

 20 سلطاني عاطف 40
 


