
 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                . 

 حاحة عبد العالي

 20 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...وبعد تحية طيبة

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 سعدوني إكرام 11 خاصقانون  

 20 سالمي سارة 00 خاصقانون  

 20 لسلوس شيراز سندس 20 خاصقانون  

 20 لزهراءرغيس فاطمة ا 20 خاصقانون  

 20 قرقازي وداد سمية 01 قانون عام 

 20 فالح أمينة 00 قانون عام 

 20 بن ناصر محي الدين 20 قانون عام 

 21 مخلفي محمد الطاهر 00 قانون عام 

 20 غمري شيراز 01 قانون عام 

    02 

 اإلدارةى دلبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق
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recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                  . 

 شرون حسينة

 20 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 

 20 زروق أميمة   11 عام . ق  

    20 

    20 

    20 

    20 

    20 

    20 

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق
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recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                     . 

 حوحو رمزي

 05 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسمدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة انتم 

 

 20 الوافي أنيس 11 عام.ق  

 20 بالمبروك عبد الحكيم 20 عام.ق  

 20 سرسوب ياسين 00 عام.ق  

 20 حمير أسامة  عام.ق  

 20 ضحوة ياسين 00 عام.ق  

 20 حركات بشير 20 عام.ق  

 20 حنيش عبد الرحمان 21 عام.ق  

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق
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recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                 . 

 شيتور جلول

 06 :لمذكرة رقمفوج ا
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 الناقة حمزة 11 خاص. ق  

 20 رحايلي مروة 02 عام. ق  

 20 جلول رؤوف 20 خاص. ق  

خاص. ق    20 حبشي رياض 20 

خاص. ق    20 بوغرارة عبد القادر 20 

عام. ق    20 بورحلة أمينة 20 

عام. ق    20 صوطي رجاء 00 

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                 . 

 

 07 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 عبد الدايم حديلي 11 عام.ق 

 20 الدين  عزبية نور 01 عام.ق 

 20 جفافلة هاني 20 عام .قانون 

 20 تفة عبد الباسط 20 خاص. ق  

    20 

    20 

    20 

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                       . 

 

 08 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 نموس عبد الحكيم 11 قانون خاص 

 20 فتح اهلل إلياس 01 قانون عام 

 20 عبسي بشير 00 قانون عام  

 20 عزوز رمزي 00 قانون خاص 

    20 

    20 

    20 

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                               . 

 خلف اهلل ميلود

 09 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 شنة محمد النذير 11 قانون عام 

 20 شنة نذيرة 00 قانون عام 

 20 هتهات محمد إلياس 00 خاصقانون  

 20 سويسي فؤاد 00 قانون خاص 

 20 قارة عبد الحق 00 قانون خاص 

 20 رحماني خديجة 21 قانون خاص 

 20 جالبي نور اإلسالم 20 قانون خاص 

 21 حسنات حسين 20 قانون عام 

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                   . 
 نسيغة فيصل

 10: فوج المذكرة رقم

 
 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة ؛...تحية طيبة وبعد

 20 حجازي بالل 10 خاص. ق  

 20 لعاللي نزار 01 خاص. ق  

 20 لبري محمد األمين  00 عام. ق  

 20 لكحل أسامة  00 عام. ق  

 20 حشاني عبد السالم  20 عام.ق  

 20 محمد رؤوف  حريبي 20 عام.ق  

 20 صفصاف عفاف 00 عام.ق  

 21 جغبال  غنية  20 خاص. ق  

 20 وهاب يسرى   20 خاص. ق  

 02 علية عبد المنعم    

 00 قاسم كنزة 00 قانون خاص 

 00 بلعايش يسرى 20 قانون خاص 

  رملي عبد القادر 00 قانون عام 

 عملية اإلشراف أسبوعية بمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع لدى : مالحظة

 اإلدارة

 رئيس القسم                                                                                                         



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                               . 

 بن عبد اهلل عادل

 11 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 بوكري عدنان  10 خاص . ق  

 20 إسالم  بوسامة 20 خاص. ق  

 20 سعدي طه  11 خاص. ق  

    20 

    20 

    20 

    20 

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                             . 

 قرفي ادريس

 00 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 مزيان نور الهدى 11 قانون خاص 

 20 مسيود دادي عبد الحق 00 قانون عام 

 20 لدريهم فيص 20 قانون عام 

 20 النوري زيدو 00 قانون عام 

 20 فراجو محمد عز الدين 00 قانون عام 

 20 كشاد يسمينة 00 قانون خاص 

 20 قادري بسمة 00 قانون خاص 

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                                . 
 يوسفينور الدين 

 00: فوج المذكرة رقم

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 سعيدي  أحمد 00 خاص. ق  

 0 جباري عبد المجيد 10 خاص. ق  

 0 رشيد عبد القادر 11 عام. ق  

 0 عباسي معاذ 10 عام. ق  

 0 حمدي نصر الدين 21 عام. ق  

 0 خالد مسعود 21 عام. ق  

 20 جمعي طارق 20 عام. ق  

 21 أونيسي هشام 20 عام.ق 

 20 حابسة شهاب الدين 20 عام.ق 

 02 بن شعاعة مسعود 20 مقانون عا 

 00 جوامع محمد لمين 20 قانون عام 

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

. 

 جبل عتيقةبل

 00 :فوج المذكرة رقم

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 حاجب جمانة سعودي مريم 11 عام. ق  

 20 سعودي مريم 11 عام. ق  

 20 ني نفيسةسليما 11 خاص. ق  

 20 قرقب محمد الخطيب  خاص. ق  

 20 ربحي وسيلة 11 عام. ق  

عام. ق    20 عبد النبي السعيد 11 

خاص. ق    20 سبخي شهر زاد 11 

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق
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 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                    . 

 محدة فتحي

 00 :فوج المذكرة رقم

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة            ؛...تحية طيبة وبعد

 20 سميةشتح  00 قانون خاص 

 20 حبيلز عبد الحفيظ 20 قانون عام 

 20 ميلودي عماد الدين 00 قانون عام 

 20 طالبي أحالم 00 قانون عام 

 20 عتروس لمياء 00 قانون خاص 

 20 جهارة هارون 20 قانون عام 

 20 حرار يعقوب 20 قانون عام 

 21 سوفي عبد الرحمان 00 قانون عام 

 20 ل مبك فريا 00 قانون عام 

 02 عبد الحق منال 00 قانون  

 00 ايمن عماد الدين مدغاغت 00 قانون عام 

 00 مرابط حكيم 00 قانون عام 

 00 رزازقة أحمد عزور 02 قانون عام 

 00 رزقي عبد اهلل 02 قانون عام 

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق
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 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                            . 

 قروف موسى

 01 :فوج المذكرة رقم

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة       ؛...تحية طيبة وبعد

 20 صدراتي مليكة 11 قانون خاص 

 20 مومي يوسف 02 قانون خاص 

 20 منصر عبد الجليل 02 قانون خاص 

 20 محمدي عبد الحميد 00 قانون عام 

 20 عيشي سعاد 01 قانون عام 

 20 مستاوي حليمة السعدية 00 قانون عام 

 20 مراوي محمد الياس 00 قانون عام 

 21 فتاح سمش الدين 00 قانون خاص 

 20 سعودي العربي 00 عام.ق 

 02 لويزة رحمون  قانون خاص 

 00 دهان وفاء  قانون خاص 

 00 رحماني رميساء  قانون خاص 

 00 فقيري محمد األمين  00 قانون خاص 

 00 سعيدي عقبة  00 قانون عام 

 00 أوراري عبد الرشيد  قانون عام 

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  سبوعيةأ اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق
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 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                             . 

 صوفيا شراد

 00 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  سانسالليانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 لمباركي رامي 11 خاص. ق  

 20 شنافي عبد الكامل أمين 00 عام.ق 

 20 ومان رانيا 00 عام.ق 

    20 

    20 

    20 

    20 

 اإلدارةى لدني محدد مودع بمعدل ثالث ساعات حسب جدول زم أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
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 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                                . 

 يعيش تمام شوقي

 02 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهين المذكور الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 عزيزي أسماء 11 عام. ق  

 20 طالب فلة 00 عام. ق  

 20 ضيف خديجة 00 عام. ق  

عام. ق    20 بن طاهر رانية 20 

عام. ق    20 شنافي أحمد 00 

    20 

    20 

 اإلدارةى لدساعات حسب جدول زمني محدد مودع  بمعدل ثالث أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                            . 

 بوسطلة شهرزاد

 00 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 بن نعجة مي 11 خاص.ق  

 20 بهاللي سارة 20 خاص.ق  

 20 بسكري سمر 20 خاص.ق  

 20 بعيسي رتيبة 20 خاص.ق  

 20 بعيسي عقبة 20 خاص.ق  

 20 بار أميرة 20 خاص.ق  

    20 

 اإلدارةى لدمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع ب أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                              . 

 براهمي حنان

 00 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهلمذكورين ا الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 بوزيان زينب  10 عام. ق  

 20 بوغالش آية   خاص. ق  

 20 قطاف محمد رائد   عام. ق  

 20 ريقط زين الدين 02 عام.ق 

    20 

    20 

    20 

 اإلدارةى لدسب جدول زمني محدد مودع بمعدل ثالث ساعات ح أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                  . 

 حوحو احمد صابر

 00: فوج المذكرة رقم

 

 ؛...تحية طيبة وبعد

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 رزيق زين الدين 11 قانون خاص 

 20 مزرقن محمد 00 قانون خاص 

 20 هالل يسمين 00 قانون عام 

 20 عمر هناء 00 قانون خاص 

 20 عثماني مرابو رامي 20 قانون خاص 

 20 بغدادي زهر الدين 20 قانون عام 

 20 ربوح هجيرة 02 قانون عام 

 21 حشية عبد الكريم 20 قانون خاص 

 20 خربوش سيف 20 قانون خاص 

 02 سهلي أحمد رامي 00 قانون عام 

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                   . 

 احميد هنية

 00 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 سالمي مصعب 11 قانون عام 

 20 دنصراوي خال 20 قانون عام 

 20 بركة رميساء 20 قانون عام 

 20 دراجي نوال 20 قانون عام 

 20 سبخي تقي الدين 00 قانون عام 

 20 صادقي فطوم 00 قانون عام 

 20 سرار جيهاد 00 قانون عام 

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                          . 

 شهيناز ماجدةبودوح 

 00 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 خوجة رشيدة 11 قانون عام 

 20 بلعمري عمران 20 قانون عام 

 20 برحيحي أكرم 20 قانون عام 

 20 برباش دراجي  20 قانون عام 

 20 نايلي محمد الصغير 02 قانون خاص 

 20 ناصر كمال 00 قانون خاص 

 20 بوعجاجة نور الهدى 20 قانون خاص 

 21 هراكي وئام 00 قانون عام 

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                     . 

 دحموش فايزة

 02 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  ليسانسالانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 لقصير نجاح 00 عامقانون  

 20 بلعصادي رحمة 20 قانون عام 

 20 بحري أسيا 20 قانون عام 

 20 زغدودي عبير أشواق 20 قانون عام 

 20 درواز إخالص 20 قانون عام 

 20 ةخيزار فوزي 20 قانون عام 

 20 رجوح كميليا 02 قانون عام 

  ابو شريف يزيد 20 قانون عام 

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                             . 

 ننموشي نورالدي

 00 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 طيغة وسيم 10 عام. ق  

 20 خالدي عبد الرحمان 20 خاص. ق  

 20 صولة عبد المؤمن 00 خاص. ق  

 20 لهاللي ياسين 01 خاص. ق  

 20 بوبكر أيمن 20 عام. ق  

 20 طولقي رمز الدين 00 عام. ق  

 20 عبادو محمد أيمن 00 عام. ق  

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                . 

 يوسفي صفية

 00 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 بوعشرين حليمة 10 عام.ق  

 20 قمار فضيلة 02 عام.ق  

 20 لوشان أمينة 00 عام.ق  

 20 بوزرقو عبد الحليم 20 عام.ق  

 20 بوطيش كريمة 20 عام.ق  

 20 غشام وسيلة 01 عام.ق  

 20 باري خديجة 20 خاص. ق  

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                   . 

 قرفي ياسين

 30 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 ميدون ليلى 11 خاص. ق  

 20 ميمي إلهام 02 خاص. ق  

 20 كيحول أنور 02 عام. ق  

 20 وليد محمد قيصران 02 عام. ق  

 20 بوعافية رابح 20 عام. ق  

 20 رحمون مروى 21 خاص. ق  

 20 بن بلعباس عبد الجبار 20 عام. ق  

 21 مزوزي أحالم 20 قانون عام 

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : ظةمالح 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                . 

 خان فضيل

 00 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسرة التخرج لطلبة انتم مدعوون لإلشراف على مذك

 20 صمودي زين الدين 10 خاص. ق  

 20 حسني يمينة 20 عام. ق  

 20 جلة جميلة 20 عام. ق  

 20 عزري عبد السالم 00 عام. ق  

 20 زرنوح عبد الرحمان 00 عام. ق  

    20 

    20 

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                 . 

 عبد المالك بوضياف

 00 :فوج المذكرة رقم

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة انتم مدعو

 20 علية ذكرى 11 قانون عام 

 20 عالل رانيا 00 قانون عام 

 20 معتوقي عائشة 00 قانون عام 

 20 الوافي فتحي 20 قانون خاص 

 20 ماءبن خالد شي 20 قانون عام 

 20 بن خالد سهام 20 قانون عام 

 20 عوني أمال 00 قانون خاص 

 21 صوالحية مهدي 00 قانون خاص 

 20 صفصاف فارس 00 قانون خاص 

 02 زروق محمد لمين 00 قانون 

 00 رانية رشاشي 02 قانون عام 

 00 بوشمال عبد الرزاق 20 قانون عام 

 اإلدارةى لدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع بمعد أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                . 

 دحامنية علي

 00 :فوج المذكرة رقم

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 حسب الجدول أدناهورين المذك الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 حرزلي سعيدة 11 قانون عام 

 20 قادري بالل 00 قانون عام 

 20 قدواري عبد الخالق 00 قانون عام 

 20 فكرون صابر 00 قانون عام 

 20 ومان بسمة 00  

 20 نايلي عز الدين 00 قانون عام 

 20 منيب رجاء 00 قانون عام 

 21 سعيداني رانيا لميس  قانون عام 

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                . 

 ميرةسمعاشي 

 00 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 لمعيني شيماء 11 خاص. ق  

 20 عبيدة ياسمينة 00 خاص. ق  

 20 عدوان ثريا 00 خاص. ق  

 20 شمس بن حداد 11 عام.ق  

 20 بن صادق مارية 20 عام.ق  

    20 

    20 

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                . 

 صولي الزهرة

 01 :ة رقمفوج المذكر
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 نوي لطيفة 00 خاص. ق  

 20 زمبوط عبد الجليل 00 عام.ق  

 20 راشدي أسامة 02 عام.ق  

 20 غول ريمةال 20 خاص. ق  

 20 بقور نجوى 20 خاص. ق  

 20 عطاوة غنية 00 خاص.ق 

 20 عثامنية حفصة 00 قانون خاص 

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                             . 

 بنشوري صالح

 00 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

  

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة  

 20 أفروخ عبير 11 عام.ق 

 20 العمري لميس 20 عام.ق 

 20 سليماني مريم 00 عام.ق 

 20 جابو ربيعة 20 عام.ق 

 20 بن أعرابي ياسمين 20 خاص.ق 

 20 بن أعراب أميمة 20 خاص.ق 

 20 كشيدة أمينة 01 خاص.ق 

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                 . 

 بلجراف سامية

 00 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 وارةطرشة ن 11 قانون خاص 

 20 شبيرة بثينة 00 قانون خاص 

 20 لقويرح سلمى 01 قانون خاص 

 20 لحلوح أميمة 01 قانون خاص 

 20 أحفيظ خديجة 20 قانون خاص 

 20 حشاني سماح أم هاني 20 قانون خاص 

 20 حشاني ياسمين 20 قانون خاص 

 اإلدارةى لدي محدد مودع بمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمن أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

. 

 العام رشيدة

 00 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 فرفاش فردوس 11 عام. ق  

 20 ذيب دالل 02 عام. ق  

 20 دربالي مروى 20 عام. ق  

 20 خلفاوي أمينة 21 عام. ق  

 20 براهمية صباح 20 عام. ق  

    20 

    20 

 اإلدارةى لدساعات حسب جدول زمني محدد مودع  بمعدل ثالث أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                 . 

 فار جميلة

 00 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناه المذكورين الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 ناصي ساسي  11 خاص . ق  

 20 امسلم أمير رائد  02 خاص. ق  

 20 ميلودي إكرام 00 عام. ق  

 20 رحال موسى 02 عام. ق  

 20 مرابط منيرة  00 خاص. ق  

 20 محمد الحافظ 00  

    20 

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية فاإلشراعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                . 

 دنش لبنى

 00 :فوج المذكرة رقم

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  يسانساللانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 قمحية أمير 11 خاص.ق 

 20  بن يحي عبد الوهاب  خاص.ق 

 20  فضالوي إسالم   

 20  عبة حمزة   

 20  زاغز إدريس   

 20  عبلي نريمان   

 20 بوعرعارة عالء الدين   

 21 قسويكي محمد الصدي   

 20 طويل عبد المالك 00ف عام.ق 

 02 بتقة إسراء  عام.ق 

 00 عمراني عمران   

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                   . 

 شبري عزيزة

 00 :فوج المذكرة رقم

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 قسمية رفقة 11 خاص. ق  

 20 شنوفي ياسين 00 خاص. ق  

 20 نور اإليمانبدري  20 خاص. ق  

 20 سيدهم  بثينة 00 خاص. ق  

 20 قديح أحمد 00 عام. ق  

 20 القرني محمد العربي 20 عام. ق  

 20 مرابطي عبد الحكيم 00 عام. ق  

 21 مدغاغات أيمن عماد الدين 00 عام. ق  

 إلدارةاى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                . 

 بوستة ايمان

 00 :فوج المذكرة رقم

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 رماضنة أنفال 11 قانون خاص 

 20 يحياوي شيخة هاجر 00 قانون خاص 

 20 مسلمي قمر 00 قانون خاص 

 20 مرزوق هديل 00 قانون خاص 

 20 فتاح رميساء 00 قانون خاص 

 20 حمزة أروى 20 قانون خاص 

 20 غمري نور الهدى 02 قانون خاص 

 21 امنية حفصةعث 00 قانون خاص 

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                           . 

 مزغيش عبير

 00 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسلإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة  انتم مدعوون

 20 عطاف جمانة 11 خاص. ق  

 20 حفري مريم 20 عام. ق  

 20 جعدو بتول 20 عام. ق  

 20 حداد نبيلة 20 عام. ق  

 20 صفاح نور الهدى 00 عام. ق  

 20 ساكر فاطمة الزهراء 00 معا. ق  

 20 رحماني إلهام 02 عام. ق  

     

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                 . 

 بوشريط حسناء

 02 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 قرار أماني 10 خاص. ق  

 20 بن عمار بشيرة 20 عام. ق  

 20 بن عطية يحي 20 عام. ق  

 20 شاهين محمد 00 عام. ق  

 20 قيطون توفيق 00 خاص. ق  

 20 سحبان عبد المالك 02 خاص. ق  

 20 سويدي عقبة 00 عام. ق  

 02اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                   . 

 طيار محمد السعيد

 00 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 سالمة لبنى 10 عامقانون  

 20 بوجمعة عبد الرزاق 20 عامانون ق 

 20 دريس إسالم 20 عامقانون  

 20 دغماني صابر  20 عامقانون  

 20 سعدون حنان 02 قانون خاص 

 20 أجقو عماد الدين 02 قانون خاص 

 20 سعادة هند 02 قانون خاص 

 21 غريب عبد القادر 00 قانون خاص 

 20 داسي أيمن 20 قانون خاص 

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافملية ع: مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                 . 

 عزري الزين

 00 :فوج المذكرة رقم

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانستخرج لطلبة انتم مدعوون لإلشراف على مذكرة ال

 20 زيوش محي الدين 11 قانون عام 

 20 بن شناف طارق حركات 20 قانون عام 

 20 بن بوزيد محمد امين 20 قانون عام 

 20 قري وديع 00 قانون عام 

 20 قري أنور 00 قانون عام 

 20 شملة صالح الدين 00 ون خاصقان 

 20 غيابة عبد العزيز 01 قانون عام 

 21 غالسة عبد الرحمان 01 قانون عام 

 20 دهان عبد الحليم 02 قانون عام 

 02 قرفي مختار محمد أيمن 00 قانون عام 

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                . 

 صولي ابتسام

 00 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 مالوي دنيا 11 خاص. ق  

 20 مغربي وردة 00 خاص. ق  

 20 مغيري عبد الكريم 00 خاص. ق  

 20 شعيب موالهم 00 عام. ق  

 20 زراولية غنية 00 عام. ق  

 20 زرنوح إسمهان  00 عام. ق  

 20 حسينات عبد الرحمان 20 عام. ق  

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  عيةأسبو اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                . 

 ةظمستاوي حفي

 

 00 :فوج المذكرة رقم

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  ليسانسالانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 11 عام. ق  

 20 20 خاص. ق  

 20  عام. ق  

 20 00 عام. ق  

 20 20 عام. ق  

 20 20 خاص. ق  

 20 20 عام. ق  

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 
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recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                             . 

 

 00 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...عدتحية طيبة وب

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 بسكري زبيدة 11 عام. ق  

 20 وغالني إكرام 00 خاص. ق  

 20 صياد علي 00 عام. ق  

    20 

    20 

    20 

    20 

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافلية عم: مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                       . 

 عقوني محمد

 00 :فوج المذكرة رقم

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسراف على مذكرة التخرج لطلبة انتم مدعوون لإلش

 20 بقورة بالل  11 عام. ق  

 20 ساعد عماد الدين  00 عام. ق  

 20 شوفي فيصل  00 عام. ق  

 20 مرينيزة خولة  00 عام. ق  

 20 سعادة أحمد أمين 02 عام. ق  

 20 سعادة لحسن  02 خاص. ق  

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 لقسمرئيس ا                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                  . 

 سالم امينة

 01 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...بعدتحية طيبة و

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 طيب أنفال 01 خاص. ق  

 20 فتيحةسديرة  20 خاص. ق  

 20 سديرة رشيدة 20 خاص. ق  

 20 سديرة إيناس 00 خاص. ق  

 20 اجي رشيدة سندسن 02 خاص. ق  

 20 نصري نهى 00 خاص. ق  

 20 عناي أمال 01 عام. ق  

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 
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recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                           . 

 علي عمارة

 00 :وج المذكرة رقمف
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 نوي بالل 11 قانون خاص 

 20 عفيصة نهى 00 قانون خاص 

 20 مسعودي كنزة 91 قانون خاص 

 20 بلوط حسام 20 ن خاصقانو 

 20 لقريشي فاطمة الزاهراء 09 قانون عام 

 20 بوعبد اهلل شيماء 20 قانون خاص 

 20 ظاهر عبد الباسط 91 قانون عام 

 21 شنافي عبد الغني 90 قانون خاص 

 20 عكسة جابر 90 قانون خاص 

 اإلدارةى لدحدد مودع بمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني م أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                       . 

 جغام محمد

 02 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 هحسب الجدول أدناالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 جغام بثينة 10 قانون خاص 

 20 خملة جمعة هديل 20 قانون خاص 

 20 خناش فاطمة 20 قانون خاص 

 20 حركات عبير 20 قانون عام 

 20 بن عامر اخالص 21 قانون عام 

 20 خوذيني يسمين 21 قانون خاص 

 20 كثابت رانيا مال 20 قانون عام 

 21 جدي زينب 20 قانون عام 

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

. 

  عبد المنعمدعدوعة

   

 00 :فوج المذكرة رقم

 
 ؛...بة وبعدتحية طي

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 لمباركي عبد الرحمان 11 عامقانون  

 20 العياضي إلياس عبد الباسط 00 عامقانون  

 20 بن نادة مونة 20 قانون خاص 

 20 عاشور شيماء 00 خاص قانون 

 20 حليمت حمالوي 20 عامقانون  

 20 بن زطة بالل 20 عامقانون  

 20 حميدات عيسى 21 عامقانون  

 21 أحمد قاسم 00 عام.ق 

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                     . 

 حمشة مكي

 00 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 حمير فتيحة 11 عامقانون  

 20 حمشة حلوة 21 عامقانون  

 20 زريقط روان 20 قانون خاص 

 20 رويني لخضر محمد صالح الدين 20 قانون خاص 

 20 مجاني بدر الدين 01 قانون خاص 

 20 غرابي إيمان 01 عامقانون  

 20 فافي إكرام 01 عامقانون  

 اإلدارةى لدات حسب جدول زمني محدد مودع بمعدل ثالث ساع أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                              . 

 قاضي نور الهدى

 00 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 سب الجدول أدناهحالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 حراث سارة 10 خاص. ق  

 20 حدادي رتيبة 20 خاص. ق  

 20 تينا سلسبيل  20 خاص. ق  

 20 قندوز إكرام 20 عام. ق  

 20 يخلف وئام 00 عام. ق  

 20 سيدي محمد المحجوب 20 عام. ق  

    20 

 شراف أسبوعية بمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع لدى اإلدارةعملية اإل: مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

. 

 الصالحسقني  

 60 :فوج المذكرة رقم

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسخرج لطلبة انتم مدعوون لإلشراف على مذكرة الت

 20 مشارة سهيلة 11 قانون عام 

 20 غنوم عفاف 00 قانون عام 

 20 حمير كاميليا 21 قانون عام 

 20 بن سالم شيماء 20 قانون خاص 

 20 بن دبكة رزيقة 20 قانون خاص 

 20 بن دبكة منال 20 قانون خاص 

 20 بن سلطان فتيحة 20 قانون عام 

 21 عرجون أمير 00 قانون خاص 

 20 هيشر محمد سيف االسالم 00 قانون خاص 

 02 بن شنوف سمير 20 قانون عام 

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 
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recherche scientifique  
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                . 

 يتوجي سامية

 00 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 طالب خالد 10 عام.  ق 

عام. ق    20 بوجالل علي منصف 20 

خاص. ق    20 زيغم ياسين 02 

عام. ق    20 بودراس ياسمين 20 

خاص. ق    20 مرزوق وليد 00 

خاص. ق    20 عصادي رمزي 00 

    20 

 ةاإلدارى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

                   رئيس القسم



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 
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recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                              .                       

 

 01 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 حسان ريان 11 خاص. ق  

 20 جدي مختار 20 عام. ق  

 20 ف خرخاشي  شرازبوحا 20 عام. ق  

 20 بولعراس  على 20 عام. ق  

 20 عمراوي عالء الدين 01 عام. ق  

 20 تواتي الطاهر 20 عام. ق  

 20 ونوغي صراح 00 خاص. ق  

 21 رغيس علي 00 عام.ق 

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                 . 

 حسن عبد الرزاق

 06 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 قاسمي السعيد 11 عام.ق  

 20 زيدي حسناء 02 خاص. ق  

 20 زيد مالك 02 خاص. ق  

 20 شويرف سامي 00 عام.ق  

 20 غريب جمال 00 خاص. ق  

 20 شايب راسو عبد الحق 00 خاص. ق  

 20 حبشي محمد أيمن 20 عام.ق  

 21 طالب خالد  00 قانون عام 

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية رافاإلشعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 
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recherche scientifique  
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

 :بسكرة في                                                               

 وعيل حكيم

 02 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 ناهحسب الجدول أدالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 سالمة محمد 11 خاص. ق  

 20 بلطرش لطيفة 20 خاص. ق  

خاص. ق    20 يوب السقاي أماني نور الهدى 00 

خاص. ق    20 سناني رجاء 00 

    20 

    20 

    20 

 اإلدارةى لدي محدد مودع بمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمن أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                               . 

 عقر الدماغ صالح الدين

 00 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 ول أدناهحسب الجدالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 لموشي إسالم طه 11 قانون عام 

 20 سنينة ياسمسن 00 قانون خاص 

 20 مباركي أية 01 قانون خاص 

 20 لحلوحي منال 01 قانون خاص 

 20 حمدية نوارة 01 قانون خاص 

 20 مبروك جيهان 01 قانون خاص 

    20 

  اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافية عمل: مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                     . 

 حسان كليبي 

 00 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسكرة التخرج لطلبة انتم مدعوون لإلشراف على مذ

 20 محي إسماعيل 11 عام. ق  

 20 منصر محمد 00 عام. ق  

 20 موسي بالل 02 خاص. ق  

 20 سويكي بثينة 00 عام. ق  

 20 رفرافي الطاهر 20 عام. ق  

 20 ىعمراوي هد 00 خاص. ق  

 20 سوفي عبد الرحمان 00 عام. ق  

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                . 

 شعيب محمد توفيق

 00 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 حسني نضال  خاص. ق  

 20 بحرية أسامة 20 عام. ق  

 20 القرني أحمد 20 خاص. ق  

 
 20 برتمة حسناء 20 خاص. ق 

 20 بلزرق محمد حمزة 20 عام.  ق 

 20 مناصر محمد أشرف 00 عام. ق  

 21 مليوح محمد أشرف 00 عام. ق  

 20 كشكار خلود 01 خاص. ق  

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق
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recherche scientifique  

 0202 ق ح /ك ح ع س/ ............/......:رقم 

Université Mohamed Khider - Biskra 
Département de droit  
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                   . 

 عطاف صالح

 00 :فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 حسب الجدول أدناهالمذكورين  الليسانسانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة 

 20 نخلة خالد 00 عامقانون  

 20 نصري عبد العزيز 00 نون عامقا 

 20 بن صالح هطال وائل مسعود 00 قانون عام 

 20 قبايلي عبد الحق قتيبة 00 قانون عام 

 20 مباركي أسامة 00 قانون عام 

 20 قرفي أسامة 00 قانون عام 

 20 قرفي محمد أيمن 00 قانون عام 

 21 حسين صابر 00 قانون عام 

 20 وزيدي محمد وليدقيصران ب 02 قانون عام 

 00 جفافلة أحمد صابر 20 قانون عام 

 اإلدارةى لدبمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع  أسبوعية اإلشرافعملية : مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق

 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique  
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                 . 

 دغيش حمالوي

 00: كرة رقمفوج المذ
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 انتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة الليسانس المذكورين حسب الجدول أدناه

 20 سبع أنور مصطفى 11 خاص. ق  

 20 مراد هيثم 00 خاص. ق  

 20 بن عيش أيمن 20 خاص. ق  

 20 حدوش هيثم 20 خاص. ق  

 20 زواوي بالل 02 خاص. ق  

 20 ضيفي لميس 00 عام. ق  

 20 سليمان عقبة 00 خاص. ق  

 عملية اإلشراف أسبوعية بمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع لدى اإلدارة: مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

                                                                                                   . 

 زوزو هدى

 00: فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 انتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة الليسانس المذكورين حسب الجدول أدناه

 20 دهان منذر 11 عام. ق  

 20 خليج هيثم 20 عام. ق  

عام. ق    20 عفيصة ايوب 00 

عام. ق    20 خيزار سميرة 20 

عام. ق    20 مواقي دادي مريم 00 

عام. ق    20 مواقي بناني فاطمة الزهراء 00 

عام. ق    20 لعبيدي سهام 02 

 عملية اإلشراف أسبوعية بمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع لدى اإلدارة: مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة  التعليم العالي والبحث العلمي

. 

 لشهب حورية

 10: فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 انتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة الليسانس المذكورين حسب الجدول أدناه

 20 بن عائشة الطيب   11 خاص . ق  

 20 بن طراح حبارة 11 خاص. ق  

    20 

    20 

    20 

    20 

    20 

 عملية اإلشراف أسبوعية بمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع لدى اإلدارة: مالحظة 

                                                                                                                             

 رئيس القسم    

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق
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 دبابش عبد الرؤوف 

 10: فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 انتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة الليسانس المذكورين حسب الجدول أدناه

 20 ريف مواقي بوزيان عبد النورش 11 عام. ق  

 20 شابي أيمن 00 عام. ق  

 20 حسين هيثم 20 خاص. ق  

 20 خير اهلل ريم 21 خاص. ق  

 20 خليل إيمان 21 خاص. ق  

 20 حمالوي محمد إسالم 20 خاص. ق  

 20 حمالوي خالد 20 خاص. ق  

 زمني محدد مودع لدى اإلدارة عملية اإلشراف أسبوعية بمعدل ثالث ساعات حسب جدول: مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق
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 علواش فريد 

 10: فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 هانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخرج لطلبة الليسانس المذكورين حسب الجدول أدنا

 20 عامري وسيم 02 خاص. ق  

 20 مودع عبد المؤمن 02 خاص. ق  

 20 زنداقي ناصر الخليل 02 خاص. ق  

 20 طيار بدر الدين 00 خاص. ق  

 20 سليماني خليل 00 خاص. ق  

    20 

    20 

 ل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع لدى اإلدارةعملية اإلشراف أسبوعية بمعد: مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 بســـكرة  -جامعة محمد خيضر 

 قسم الحقوق
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 أقوجيل نبيلة 

 10: فوج المذكرة رقم
 

 
 ؛...تحية طيبة وبعد

 

 

 ج لطلبة الليسانس المذكورين حسب الجدول أدناهانتم مدعوون لإلشراف على مذكرة التخر

 20 بوداود شهيناز 20 خاص. ق  

 20 بوزاهر أميرة 20 خاص. ق  

 20 بوسنة فاطمة الزهراء 20 خاص. ق  

 20 بوذينة أية الرحمان 20 خاص. ق  

 20 أبو الشين أحمد 21 خاص. ق  

    20 

    20 

 عملية اإلشراف أسبوعية بمعدل ثالث ساعات حسب جدول زمني محدد مودع لدى اإلدارة: مالحظة 

 رئيس القسم                                                                                                                                

 

 


