
  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 احلقوق والعلوم السياسية كلية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

 ( أ  )  الدفعــة     

 

         
 

    األولوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 صحراوي ميلود 21 صالحي عبد المؤمن

 2 التجاني رقية 22 بالل مستور

 3 شبايكي ريهام 23 رزازقه ميادة

 4 حمزةمعو  24 دحه رياض

 5 أوبيري محمد زياد 25 الدين بصغير ضياء

 6 تماسيني عايدة 26 حسينات زكرياء

 7 قسوم أحمد سعيد 27 القمي خير الدين

 8 دباخ منال 28 البار عبد الغني

 9 ابراهيمي رضا 29 بن صغير نعيم الرحمان

 10 وصيف فائزة رحمة 30 صالحي علي

 11 قويدري سليمة 31 شاوي كوثر

 12 العجيمي الطيب 32 لعويرة نبيل

 13 البار منذر 33 باوية منال

 14 حمادي مسعودة 34 رضوان ريحانة

 15 حميه  حمزه 35 نقطي سهى

 16 العمامره ياسر 36 بن قلية شهيناز

 نصر اهلل  دنيا 37 سويد الشيماء
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 18 جغوبي لخضر 38 شطي عباس

 سارة خالدي 39 طلحة نعيم
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 20 خليل نهاد 40 سماته زينب
 

 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 احلقوق والعلوم السياسية كلية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

 ( أ  )  الدفعــة     

 

         
 

    الثانـــيوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 براهمي نور الهدى 21 بن الصغير لخضر

 2 زائري عبد الحليم 22 سليم كريمة

 3 بالطيب فهيمة 23 بجور آسيا

 4 شبابي اسامة 24 براهمي أحمد

 5 صحراوي مسعود 25 ابراهيم أم الخيرغدير 

 6 عقاب عيسى 26 خيشة لطفي

 7 غربي محمد الطاهر 27 ونيس هاجر

 8 ميلودي إيمان           28 بالراشد زينب

 9 بوضيفه عبد النور          29 عمر رميسة

 10 عازب عثمان ياسمين 30 بلحاج إبتهال

 11 تواتي رمضان 31 قزي محمد

 12 سماري الجموعي 32 شايع عايشه

 13 هارون  رضا 33 دريدي صبرين

 باحمد السعيد 34 عريف عيسى
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 15 شتيوي ايناس 35 عاللقة اكرام

 16 موساوي صليحة 36 غربي خديجة

 17 بن شيخه خالد           37 فدول نبيلة

 18 سليماني هديل 38 فريجات العروسي

 19 زواد مديحة 39 فريجات المكي

 20 طالبي مريم 40 
 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 احلقوق والعلوم السياسية كلية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

 ( أ  )  الدفعــة     

 

         

 

    الثالثوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 بليله شيماء 21 دوقات مراد

 2 باحمي بشرى 22 فاجي مروان

 3 ترعة سليمة 23 دقه إيمان

 4 بوغزالة حمد آمال 24 نيد جمانة

 5 بوغزالة فاطمة 25 طلحه حفصية

 6 بن عمر وجيه 26 كشيدة هند صابرينة

 7 رميثة عائشة 27 حضري منار

 8 حوامدي عبد القادر 28 بوزيان ابتهال

 9 شخاب شيماء 29 ه دويم 

 10 كوس يسرى 30 زتون آمنه

 11 غربي محمد االمين 31 زويزية مروة

 12 سعيد أنور 32 الصايم سهيلة

 13 بالقط وفاء 33 بركه سعيدة

 14 حمي أحمد 34 عتيق بن عمر آية

 15 عالق  منار 35 سعداني  نادر

 16 زبيدي ام الهناء 36 فريد حمزة

 17 ديدي فاطمة الزهرة 37 قاسمي آية

 18 كرثيو وليد 38 زينب لبيك

 داسي  عماره 39 مسعي نها
 

19 

 20 عباس عبد اهلل 40 نفنوف أنور
 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 احلقوق والعلوم السياسية كلية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

 ( أ  )  الدفعــة     

 

         
 

    الرابـــعوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 نوادرية بلقيس 21 االطرش علي

 2 عبد الالوي االء 22 تامه نور الهدى

 3 خالدي مالك 23 مسعودي خالد

 4 بن خليفة حنين 24 بشيري الحاجه مروى

 5 حمودي فاتح 25 شيبة اشواق

 6 بن عدي أمير شازيل 26 تامه علي محسن

 7 مومني شعيب 27 محمد العيدبالعيد 

 8 حساني رحمه 28 زربيط حنان

 9 عقاب عليه 29 مخلوفي تقوى

 10 جويدة محمد علي 30 فوده دنيا

 11 قدادره يوسف 31 لبيهي عائشة

 12 المعه محمد البشير 32 فقيري فلاير

 13 خنوفة عبد الحميد 33 شالبي رماح

 14 دقعة محمود 34 واده حياة

 15 بن خليفة هالة 35 عربية  محمد

 دقعة أحمد 36 لغريب عصام
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 17 هامل السايح 37 مديني محمد البشير

 18 بوفنار بالل 38 مراد بلقيس

 مناصر يوسف
 

 19 تجيني شهيناز 39

 20 بالمزوزي يوسف 40 جوادي  محمد االسالم
 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 احلقوق والعلوم السياسية كلية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

 ( أ  )  الدفعــة     

 

         
 

    اخلامــسوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 بن عمر علي 21 بشيري الهام

 2 بوغزالة شهيناز 22 التجاني ام الخير

 3 تليلي شيماء 23 بشيري خيرة

 4 عريف زياد 24 شتحونه أميره

 5 تواتي محمد 25 بن الصغير يعقوب

 6 حاشي نورالدين 26 عي كوثر

 7 مجماج عبد الحليم 27 مهدي إيناس

 8 عويني منال 28 مريمحمي 

 9 رقاب حنان 29 سويد عبد اهلل

 10 قاسمي يمينة 30 بن الزاوي هبة الرحمان

 11 صوالح بدادي سالم 31 قديري نصيرة

 12 الوثري عبد الوهاب 32 عاد عبير

 13 بوسليماني مسعود 33 بروبه سهيله

 14 بكاري بالل 34 بالمسعود  آيه

 15 قدور  كميلية 35 بجوطي أحمد

 16 طلحة  امال 36 قعر المثرد بشير

 17 مومن بكوش عمر 37 بن موسى بشير

 18 شكيمة إكرام 38 ميسه حمزه

 19 قعر المثرد بشير 39 عاشور شعيب

 20 بن موسى بشير 40 بن الصغير بلقاسم
 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 احلقوق والعلوم السياسية كلية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

 ( أ  )  الدفعــة     

 

         
 

    السادسوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 بالحشاني عبد الحميد 21 حبة رفيق

 2 جوادي أصيل 22 معوش هدى

 بن حضرية  فيصل 23 بوزوايد محمد عبد المؤمن
 

3 

 4 دريدي نورهان 24 مصباحي عبدالمالك

 5 صالحي منال 25 بن قدور فضيلة

 6 بن يامه ريان 26 ميهوبي خليل رائد

 7 عطية صبرين 27 هومه بهاء الدين

 8 مولودي محمد علي 28 محاوشة محمد الطاهر

 9 زين زياد 29 عماري نور االيمان

 10 غبني إسماعيل 30 العربي يمنى

 11 جبريط مليكه 31 فرحات الرميصاء

 12 بوغزالة لؤي 32 رمضاني سميه

 13 طواهرية  معمر 33 أحمودة  نور االيمان

 14 طبال بسام محمد عدنان 34 ريغي  تقاء

 15 باهي نرجس 35 ملوكه هنيه

 16 قادري مروة 36 نصير ريتاج

 17 بوخزنة رامي 37 نعمي أسماء

 18 فرحات يسرى 38 نيد أيمن

 19 شاهد محمد لطفي 39 هراوة محمد رياض

 20 قريشي إيمان 40 غمام عماره سمير
 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

 (   ب)  الدفعــة     

 

         
 

    السابعوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 بنين عبير 21 عويسي صفاء

 2 نعمي ربيعة 22 زغيدي وفاء

 3 تواتي ماجده 23 بن خليفة حنين بنت حسين

 4 خوله محبوب 24 مقدم أسماء

 زقب  محمد البشير 25 قحف بوبكر الصديق
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 6 االخوه صفاء 26 خزان محمد رشدي

 7 رزقة حنان 27 بكاري نجيب

 8 سعدون علي 28 حرزولي عبد الرحمان

 9 زوزو أميرة 29 مسماري ميلود

 10 العبسي سميرة 30 حنانشه كوثر

 11 قديري سليمة 31 عميره مارية

 12 رابحي فاطمة الزهرة 32 علوش كملية

 13 لخويمس مراد 33 نصرات أميرة

 14 مصدق  لبنى 34 بن داود حدي

 15 ميسه زوبيدة 35 عثماني  الساسي

 16 بن خلبفة حنين 36 عبد الملك  إلياس

 17 بن موسى هناء 37 الزين حافظ ابراهيم

 18 العلمي عالء الدين 38 العابد إيمان

 19 العايب نصر الدين 39 السعيد مرابط

 20 وائل نور برقيقة 40 طبه توفيق
 

 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

 (   ب)  الدفعــة     

 

         
 

    الثامنوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 نفطية ابراهيم 21 حماني عمر

 2 رحماني ايناس 22 نصيب جهيدة

 3 رحومه إسراء 23 ضو يوسف

 4 عطااهلل حنان 24 يوسف بن عيسى

 5 بقاص العربي 25 أحمد رمزيالحاج 

 6 باي وجدان 26 بريكي محمد الهادي

 7 بلقاسمي أسماء 27 زياد فاتن

 8 بن عبد اهلل مصباح 28 بقوزي هالل

 9 قاسمي عدنان 29 بوحفص عبد الرؤوف

 بالي عالء
 

 10 بوقرانه محمد الشريف 30

 11 سليماني ياسمين 31 مزوار خليفة

 12 قدة كمال الدين 32 رحال صالح الدين

 13 أحمودة  عادل 33 جعفر آية

 14 رفيق  محمد الصالح 34 نعيمة  حمزة

 15 العقون فلاير 35 غندير رمزي

 16 زوايمية أحمد 36 مختاري توفيق

 17 تميم سعدوني  37 الوردي محمد نعيم

 18 صوادقية عبد القادر 38 خته عبد الحق

 19 الحبيب ميمونةبن  39 تواتي آيه

 20 الصغير عبد الرحمان 40 أنيس سالمي
 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

 (   ب)  الدفعــة     

 

         

 

    الواسعوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 خزازنة الزهرة 21 خلفاوي مفتاح

 2 عماري رحمة اهلل 22 البار عبد الغني

 3 سعيدي لوجين شهرزاد 23 قروي الميه

 4 شيخه بالقاسم زهيره 24 بن داود نجاة

 5 محلو السعيد 25 موالتي مصعب

 6 مرغني نعيمة 26 سخري أسامة

 7 ميعادي منال 27 نعرورة الياس

 8 بلول   فاطمة 28 حريزي زياد عمر

 9 الشين  أحمد 29 برجوح خالد

 10 عمراني رحاب جهينة 30 عطية ضياء

 11 معاش سارة 31 منتصر سميره

 12 لعرامي يوسف 32 محلو طارق

 13 عثماني كوثر 33 سعود عبد الحميد

 14 الجيالني عبد القادر 34 محلو سعيدة

 15 خيرواني سفيان            35 بريق   هاجر

 16 سعاده فاطمة              36 عبد ربه ريحانة

 17 بن العمودي هاجر 37 حميد عزقا 

 18 العرشي أميرة 38 قاسمي إنصاف

 19 خنوفه عبد الحميد 39 بوصبيع صالح البشير

 20 بن نوح  محمد الصغير 40 سوفيه نورمان عائشه
 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

 (   ب)  الدفعــة     

 

         
 

    العاشروج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 عباس عبدالقادر 21 عوادي سالفة

 2 زوينة حسنى نورهان 22 بشيري إيناس

 3 إيناس النوراني 23 العويني أميمة

 4 توايتية جهينة 24 يحياوي فاطمه

 5 قصبة يوسف 25 جنيدي عبد الفتاح

 6 سلمي القائمة 26 زبير نجالء

 7 برجوح حسين 27 عجيبة دعاء

 8 طلحة عمار 28 بروك رانية

 9 تليه صفي الرحمان 29 الصيفي أحالم

 10 هبيتة ربيع 30 نفطي شهرزاد

 11 شيماءعريبي  31 قيطوبي ريان

 12 ميم رميصاء 32 تلية هندة

 13 دادة أسماء 33 حفوظة بدر الدين

 بن نجاعي  شيرين
 

 14 شوقر  ايمن 34

 بوزيدي  ابراهيم
 

 15 جوادي أيمن 35

 16 بالعمري محفوظ ياسين 36 تومي السعيد

 17 بن دويم عبد العزيز 37 جرمون محمد السعيد

 18 عبد العزيزمحمودي  38 مستيري سناء

 19 سوفلي عادل 39 عطالي عمار 

 20 عياشي عمر  نور الدين 40 عطالي عبداهلل

  وقادي عبد الكريم   نجيمي تهاني
 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

 (   ب)  الدفعــة     

 

         
 

    احلادي عشــروج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 نملي محمد 21 بكوش رميساء

 رزازقة  ليلى
 

 2 زاوي ألفة 22

 3 ميلودي إبتسام 23 حمويه شيماء

 4 برجوح شداد 24 حسين ابتسام

 5 مناعي عبد الرزاق 25 عبابسة عبير

 6 زيدي منار 26 عطا اهلل أميرة

 7 بن دركوش عبد الوهاب 27 فرجاني وفاء

 8 برشاش عبد الحليم 28 شبل نور اإليمان

 9 ناصر فردوس 29 حمزاوي نسرين

 10 بن هنية حمزة 30 االهرم عبير

 11 بوعكورة رونق 31 حماد زكريا

 12 العابد الهاشمي 32 زاوي نور

 13 نعروره آيه 33 بوحفص مؤمنة

 14 زبير إيمان 34 بوشاش عبد السالم

 15 باحمي  التجاني 35 عبعوب عبد الغني

 حضري هبة اإلسالم
 

 16 بن عرفة  أحمد 36

 17 حمادي جموعي 37 حفري رانية

 18 مشاره معمر 38 بوقرة  سليم

 19 رضواني خوله 39 مرزم أنيسة

 20 ميلودي إيمان 40 قصة إكرام
 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

 (   ب)  الدفعــة     

 

         
 

    الثاني عشروج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 فرجاني صفية 21 بن بردي اشواق

 2 األرقط ندى 22 حليالت سناء

 3 حسينبن قانة  23 طراد سهيلة

 4 مسعي احمد العروسي 24 بلعجال محمد

 5 خالد هناء 25 بسكري نور الهدى

 6 دحدى زكرياء 26 عصامي أسماء

 7 هتهات العيد 27 تكسبتي البشير

 رمضاني عمار 28 قرفي إكرام
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 9 دبات ساره 29 شوية اكرام

 10 األبرق لحسن 30 معمري عبد القادر

 11 رزاق لبزة محمد 31 سالمي سالف

 12 مود اسالم 32 دباخ طارق عزيز

 13 البار فلة 33 بليله سارة

 14 بن الشايب إكرام 34 باوية ريان

 15 االخوة  اشرف 35 سعدين آسيا

 16 عيدان  سيف الدين 36 خذير معتز باهلل

 17 بسرة جهاد 37 خميسي أميرة

 18 براهيمي  شيماء 38 دادة محمد

 19 حويني رشيد 39 عويطي نصر

 20 زاوش عفاف 40 زغوان نسرين
 



  

 الشهيد محه خلضر بالـــــواديجامعة 

 

 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
 

 

 



  

 الشهيد محه خلضر بالـــــواديجامعة 

 

 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 

 19 جديع مجدة 39 

 20 بن  علي البشير 40 
 

 



  

 الشهيد محه خلضر بالـــــواديجامعة 

 

 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 قويدري حدة

 3 ابا ابراهيم 23 فايزي ايمان

 4 دودي عبير 24 غيالني إنتصار

 5 هالة عبد الواحد 25 بجاق الهام

 6 بورقعة الصارة 26 نسيب هدى

 7 بن علي علي 27 قاطر فاطمة

 8 حمادي مداني 28 حمادي نهاد

 9 بوزيان لمين 29 والبي كوثر

 10 باسي راضية 30 بوزيد محمد نجيب

 11 بولحية وديع 31 حريز بكار زياد الدين

 12 برجوح خالد 32 حساني مروة

 13 بن عمارة  ميدة 33 صحراوي عبير

 14 ضو عبد الكريم 34 مريقة عثمان

 15 رمضاني  عبد النور 35 بن زعبار صالح الدين

 16 صمامه يوسف 36 عويني صبرين

 17 بن مبارك فتحي 37 

 18 غنام محمد 38 
 

 19 غومه سكينة 39
 

 20 بن بردي هالة 40
 

 



  

 الشهيد محه خلضر بالـــــواديجامعة 

 

 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 عبد المنعمبوهالل  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 محمد االمير العايز

 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 

 17 األشراف  إلياس 37 

 18 رحومه حسينة 38 

 19 خالوي نصيرة 39 

 20 غدير احمد بالقيس 40 
 

 



  

 الشهيد محه خلضر بالـــــواديجامعة 

 

 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 عقبة زياد 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 اسماعيلمزار 

 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 بوديار محمد الصادق

 16 جويدة مبروك هنية 36 صحراوي سميح

 17 قسوم ريان 37 بن مبارك شيماء

 18 سندس العايبي 38 
 

 19 فرجاني فاطمة الزهرة 39
 

 20 مرزوق كوثر 40
 

 



  

 الشهيد محه خلضر بالـــــواديجامعة 

 

 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 بن عمر نوال

 2 عكاشة توفيق 22 رميلي أم الهناء

 3 عوينات أحمد 23 مدلل سهام

 4 ريحانة كريم 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 فطحيزه عمار  زين الدين

 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 

 17 محمودي منار 37 

 18 حنكه نور االيمان          38 

 19 بن ناجي بحرية 39 

 20 نصيب حسين 40 
 


