
  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

  أعمــالقانون    ختصص                          

 

         
 

    األولوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 سلطاني  بلقاسم 21 بن موسى  ريحانة

 2 دويس  منال 22 حريز بكار  يسرى

 3 معوش  ايمان 23 البار  رميساء

 4 رزاق لبزه  محمد الصالح 24 بن عون  عبير

 زبيدي  عبد القادر 25 قريرة  تسنيم
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 6 دودي  الشيماء 26 صحراوي  صفاء

 7 قعيد  وناسة 27 عرعار نادية

 8 عازب أحمد  الحاده 28 تجيني عبد الرحمان

 9 بيازة  تقي الدين 29 جليلة رياض

 10 قادري  إبراهيم خليل 30 رزايق  زهية

 11 بن عرابي  نور الهدى 31 

 12 عرعار  هبة اهلل 32 

 13 بسرة كوثر 33 

 14 شنوف الطاهر 34 

 15 باهي  هناء 35 

 بن لعمودي  عبد الفتاح 36  
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 17 بن عمر هدى 37 

 18 سلطاني جهاد 38 

 19 جرو  نجاة 39 

 20 عيساوي هاجرة 40 
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    الثــاتــيوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 عربي  عبد الرحمان 21 بن عون  محمد الحافظ

 2 زكور فرحات  حمزه 22 لقميري  أيمن

 3 زاوش إيمان 23 ناقص  رمزي

 4 غنوم  نجالء 24 بالعيد  حياة

 5 باشي لمياء 25 غيالني  مروه

 6 احمودة  عادل 26 بلعربي  مصباح

اهلل  السعيد بن  بن عبد
 األخضر

 7 خير اهلل  سعاد 27

 8 شطي  فاطمة 28 مريقه  صبرينه

 9 قساس  أميمة 29 ذهب  أيمن التجاني

بن عبد اهلل  السعيد بن  30 بن عزة  محمد العيد
 مصطفى
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 11 بوته  سجود 31 

 12 بن شبيبة  العربي 32 

 13 سوفي ربيعة 33 

 14 الدينفطيمي  محي  34 

 15 ذهب  الزهرة 35 

 16 شكيمه  ربح 36 

 17 حنيني التجاني 37 

 18 ميسه  فوزيه 38 

 19 لعويني  رندة 39 
 

 20 طواهري هشام 40
  البوص  محمد عبده   
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    الثالــثوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 نجيبة  حمادي 21 بده سعداني  أحمد

 2 سعداني  هناء 22 حمي  إنتصار

 3 معوش  إناس 23 معتوقي  مباركة

 4 لبناقرية  ريان 24 العائش  روميصاء

 5 هبي  ميار 25 لحمر  مبروكة

 6 منصوري  إبتهاج 26 زبدي  آمال

 7 حنكة  شيماء 27 بوشاش  إشراق

 8 منصوري  شفيقة 28 بالمسعود  صفية

 9 منصوري  مروة 29 طليبة  إيمان تواتي

 10 مصطفاوي  وئام 30 دريهم  جهاد

 11 مصطفاوي  داليه 31 عريق مباركه

 12 خدايش  أحالم 32 مرخوفي زاكي

 13 طليبه  مروج 33 عيشوش دليلة

 14 سالمي  آمنه والء االسالم 34 مجوري  مسعودة

 15 العايب  زعيم الدين 35 محبوب فهد

 16 براح عمار 36 

 17 شريط  إسراء 37 

 18 خليفة سهام 38 

 19 لعقاب الخوني 39 

 20 بله باسي  يسمينة 40 
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    الرابــعوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 عاللي  شروق 21 خوضر عبد العزيز

 2 تومي  أميرة 22 بن حضرية  أسامة

 3 برتيمة  أحالم 23 االسود صابر

 4 مشحاط  خرفية 24 شويه  طارق

 5 بن ثامر  شهلة 25 ميقى نور الدين

 6 بولخصايم عادل 26 حاج عمار  حسين

 7 وطوط  هناء 27 باي  عائشة

 8 شيحي  سعاد 28 بن مبارك  هناء

 9 بريك  ريم 29 بريبش السعيد

 10 بن ضويو  محمد 30 بلول  إبراهيم

 11 ذياب  أسماء 31 شعيب  الناصر

 12 غريب  وردة 32 بن مبارك  يسمين

 13 مداح الهاشمي 33 فليون منال

 14 بن عماره محمد 34 

 15 بوحامد وئام 35 

 16 بوساسي  عبد اهلل 36 

 17 برشاوه  نهلى 37 

 18 باهي إيمان 38 

 مخزومي  فؤاد 39 
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 20 بالمسعود مطيرة 40 
 


