
  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

  عـــامقانون    

 

         
 

    األولوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 كادي   يسين 21 موالتي   أحمد

 2 العيفاوي لمين 22 بن حمية   سعيدة

 3 غنوم   حمزة 23 السايح   ثوريه

 4 ربيحه   عبد الرحيم 24 بوشكيمة   نسيمة

 5 بونقاب   السعيد 25 رزمه   سعاد

 6 موساوي   عبد القادر 26 حماشه   زكاة

 7 بن قانه   ياسر 27 شيبة   منيرة

 8 مالكي   بدرية 28 تواتي حمد   اسماعيل

 9 مصباحي   هيثم 29 مالك   عالء الدين

 10 لموشية   أسماء 30 بنانة   حيدر

 11 بن الشايب   دويم 31 بوخلط   صفاء

 12 فزاعي   ريان 32 خوصه   كنزة

 13 طراد   يحي 33 معروكة   زكرياء

 14 مصباحي   مصعب 34 العلمي   رشدي

 15 بالبل عبد اللطيف 35 العمري   بشير

 16 وصيف محمد بن بورقعه   فاطمة 36 بريبش   فخر الدين

 17 حوامدي   هشام 37 بكوش   مسعود

 18 مصباحي   آسيا 38 حساني   عبد الرزاق

 19 البار   زينب 39 احفوظة سالم

 20 قالز   عبد الغاني 40 رزوق   عبد المعز
 

 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

  عـــامقانون    

 

         

    الثانــيوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 مليك   عماد 21 سليماني   رفيق

 2 وهراني   خليفة 22 خضير   زكرياء

 3 رميثة   الصالح 23 مناعي   زهيره

 4 قيسي   نفيسة 24 عوين   أسماء

 5 حليالت   شيماء 25 صالحي   السعيد

 6 بشع   هنيه 26 جباس   مفتاح

 7 مباركي   زوليخة 27 أحمودة   سعد

 8 قرميط   رشاد 28 بن قدور   جهينة

 9 بنين   وسيلة 29 موفق   عيسى

 10 العجيمي   عصام 30 وصيف علوان   ريان

 11 عمارني   حسين 31 تواتي أحمد   علي

 12 خضراوي   فيصل 32 بن خليفة   ايمان

 13 اللبي   زينب 33 قدور   اكرام

 14 عطا اهلل حورية 34 بن خليفه   رامي

 15 موالتي   كمال 35 بوعون   مريم

 16 كمال الدين  مولودي  36 بن عمر   أيوب

 17 علوان   مبروكة 37 بن نوح   خالد ابن الوليد

 18 االخوة   عالء الدين 38 شتيوي   علي

 19 دوح   محمد 39 هالة عبد الواحد

 20 خالدي   يسمين 40 عبد الرؤوف نغموش نصر
 

 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

  عـــامقانون    

 

         

    الثالـثوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 زايدي   عبد المالك 21 خلفاوي   فتيحة

 2 حامدي   حامد 22 كزونة   رانية

 3 عليات   عادل 23 عقاب   السعيد

 4 بالعجال   توفيق 24 سخري   محمد البشير

 5 سبع   عبد الرحمان 25 ذيب   سلوى

 6 فرحات   وليد 26 حماد   ذكرى

 7 حمادي   مصباح 27 حريسي   إيمان

 8 فرجاني   ساره 28 مصباحي   ايمان

 9 زايد   آسيا 29 خلوط   عمار

 10 اليمان   مباركة 30 مهرية   منصور

 11 لعموري   فتحي 31 بن ناجي   عواطف

 12 برطخ   مروه 32 حويتي   بهاء الدين

 13 مسعي محمد   جيهان 33 بن عبد اهلل   الشيخ

 14 عبد المنعمكزونة    34 حليالت   حسني

 15 جوادي   سعيدة 35 حوفار   صابر

 16 باوية   حليمة 36 ذياب   سامي

 17 وصيف تواتي   سارة 37 تي   شيرين

 18 بن ثامر   أنور 38 باهي   حسن

 19 دعاس   الحاج 39 شوشاني عبيدي محمد

 20 منصر   علي 40 زكور فرحات أسامة
 

 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

  عـــامقانون    

 

         

    الرابـــعوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 العلمي   خميس عبد القادر 21 مباركي   سهام

 2 تواتي ابراهيم   سماح 22 عبداوي   ضياء الحق

 3 رمضاني   شروق 23 مريقة   نور الهدى

 4 عوين   محمد ياسين 24 بن عمر   نضال

 5 صفاءقادري    25 الصديقي   هداية الرحمان

 6 رعدي   صباح 26 عمارة   عصام

 7 ديدة   زوبير 27 بن ققة   بدرة

 8 نصرات   عبد الوهاب 28 بالعيد   يسري

 9 بوعنان   أمجد ضياء الدين 29 حشفه   مريم

 10 بن زينة   حنان 30 شيباني   نور الدين

 11 سراي   السايح 31 جرادي   حسام

 12 سعد   ايمانعبيدي  32 حفار وسام

 13 حامدي   الزهراء 33 عماري   عبد الجبار الشريف

 14 عقاب   عبد الكامل 34 كشو طارق

 15 جبران   شمس الدين 35 سعيدان   رائد

 16 سلمان   رونق 36 سعيدي   إلياس

 17 غريبي   منال 37 صدار   فوزي

 18 عبيد   سارة 38 صيف تواتي أمنةو 

 19 بن عتوس   مروة 39 صالحي لخضر

 20 عوادي   نبيلة 40 طويل كريمة
 

 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

  عـــامقانون    

 

         

    اخلامــسوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 هاني   هيفاء 21 وذيني   أحمد حسام

 2 شيحاني   منال 22 سروطي   ابراهيم

 3 واعر   أميرة 23 رقيق   حمدي

 4 رقيق حمدي 24 حمادي   أمينة مونة اهلل

 5 عقاب   ريحانة 25 بن داود   حنان

 6 دجال   نصر الدين 26 بوعود   محمد

 7 االخوه   إكرام 27 بن غريبي رضا

 8 بوحفص   آية 28 مسعودي   بشيرة

 9 بن خليفة   زين الدين 29 قويدر   رانيا

 10 شاوي   رشاد 30 فاضل   هاجر

 11 فارس شنوف   31 تومي   منال

 12 بري   اليمين 32 مناني   عبد المطلب

 13 سليماني   أميرة 33 شوشاني عبيدي   عائشة

 14 عماري   مسعود 34 نينه   قدور شيكه

 15 زايد   حسام الدين 35 باسي الجيالني

 16 غمام عماره محمد العيد 36 طالبي   سالم

 17 عماري   أسامة 37 طواهرية   الهادي

 18 عصامي   محمد 38 عقاب   البشير

 19 بن علي   شكري 39 اسماعيلية نسرين

 20 قعري   حنان 40 بوعزيز  محمد رستم
 

 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

  عـــامقانون    

 

         

    الســـادسوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 تامه   رشيده 22 عماري   نزهة

 2 زوايد   فلاير 23 رمضاني   عزيزة

 3 صحراوي   عبد الغني 24 دبكة   أحمدبن 

 4 هيشر   فطيمة 25 عباسي   بهاء الدين

 5 مزيو   مايسة 26 سعود   نجاة

 6 بوعمره   يحي عبد السميع 27 كروشي   عبد الرزاق

 7 عمامرة   عبد الحميد 28 الوافي   إكرام

 8 بن درويش   ريان 29 ميسه   وليد

 9 مناعي   بدر الدين 30 رضواني   بثينة

 10 حفري   خديجة 31 قادري   عبد االله

 11 البار   أسماء 32 شطي   عبد الرحمان

 12 كريوع   صالح الدين 33 ورقلي   يسمينة

 13 خنفور   إسالم 34 شتحونة   ساره

 14 كيرد   صباح 35 شيخة بلقاسم   هناء

 15 مالكي   عمار 36 بوطيب   حواء

 16 مهرية ريان 37 كريديس   محمد

 17 كزونة   سماح 38 كعبوش   زين الدين

 18 رقيق   جابر 39 بودرهم   عبد اللطيف

 19 مدلل   أفراح 40 بن ساسي أسماء

 20 شطاح   خليفة 41 البار   حمدي

 21 طراد عز الدين  42 
 

 



  

 جامعة الشهيد محه خلضر بالـــــوادي

 

 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 وقــــــــقسم احلق

 
 

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

  عـــامقانون    

 

         

 

    السابــعوج ــــــالف

 الرقم اللقب و االسم
 الرقم اللقب و االسم 

 1 قعبي العلمي 22 سالمي   شيماء

 2 عقاب  صفاء 23 غمام جريدي   عبد القادر

 3 زيدي  شطي 24 احميمه   الحبيب

 4 بريك السعيد 25 بوقريعة   لقمان

 5 سعيد  فائزة 26 كشاش   عبير

 6 لعمرات اسماعيل 27 قنوني أسماء

 7 ضو سعاد 28 الصديقي فتيحة

 8 عازب الشيخ   سهام 29 بالبل   عبد اللطيف

 9 باحمد  محمد 30 رابحي خوذير

 10 احميد   سارة 31 حرابي   شعيب

 11 عالق   زينة 32 مهري   نور الهدى

 12 مزوار   خليفه 33 العيفاوي محمد تقي الدين

 13 سرهود   يوسف 34 عزوز   أحمد سليم

 14 بالمهدي   محمود 35 التجاني   قمر

 15 كرباع   فاطمة 36 مصباحي   سعد

 16 بن عتوس راضية 37 ميلودي   عبد القادر

 يعقوب   أية
 

 17 بن معمر   أحمد 38

 18 بن عبد اهلل   ابراهيم 39 شوشاني محمد   نعيمة

 19 حداد  ّ إيناس 40 شعباني   كاظم

 20 بالقاسمبحير    41 عثمان دويم   منصورة

 21 حرة محمد العيد  42 بن الطالب عبد الغني
 


