
 الجمهىريت الجشائزيت الديمقزاطيت الشعبيت

 وسارة التعلين العالي والبحث العلمي
 كلية الحقوق           

 مصلحة الشهادات     

 

 على الطلبت األتيت أسماؤهن والذيه لن يستىفىا الىثائق اإلداريت المطلىبت

  إلستالم شهادة الىجاح قسن الليساوس  دورة 2222

 دول آدوايإحضار الىثائق وفق الج

 عامإختصاص : قانــون  

 إحـضار الوثائــق التاليــة اللقـــب واإلســم القسم لشهادةرقم ا
 

073 
 قاوىن عام

 ىنحو عياط فارش أٍيِ

 ٍيف اىرخرج

 
390 

 قاوىن عام
 مروش عثذ اىحييٌ

 ٍيف اىرخرج

 
534 

 قاوىن عام
 ذثىب أحَذ

 ٍيف اىرخرج

 
737 

 قاوىن عام
 غىاىَي ياسر

 رخرج ٍيف اى

781 

 
 قاوىن عام

 طية عثذ اىثاقي

 ذصحيح مشف اىثناىىريا

 

055 
 قاوىن عام

 دوماىي دمحم أٍيِ

 ذصحيح مشف اىثناىىريا

 قاوىن عام 077
 تِ ٍاىل ٍعرس تاهلل

 شهادج ٍيالد أصييح
 

 قاوىن عام 049
 حجييح فارش

 شهادج ٍيالد أصييح
 

 قاوىن عام 334
 ترماخ صىريح

 شهادج ٍيالد أصييح
 

 قاوىن عام 54
 تىشالغٌ آيح

 شهادج ٍيالد أصييح
 

 قاوىن عام 790
 زتييح رياُ

 شهادج ٍيالد أصييح

 

 قاوىن عام 039
 تىرواق عثذ اىسالً

 شهادج ٍيالد أصييح

 

 قاوىن عام 4
 عفريد دورصاف

 شهادج ٍيالد أصييح

 

 قاوىن عام 57
 تىاشريح ٍروج

 شهادج ٍيالد أصييح
 

 قاوىن عام 738
 رماسح ىعى

 شهادج ٍيالد أصييح
 

 قاوىن عام 007
 تىذرعح ىيْا جىالُ

 شهادج ٍيالد أصييح
 

 قاوىن عام 753
 ىهساوىح أٍير

 في اإلٍضاء
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 إحـضار الوثائــق التاليــة اللقـــب واإلســم القسم رقم الشهادة
411 

 
 قاوىن خاص

 تيفيرح ىطفي دمحم أٍيِ

 هادج ٍيالد اصييح تاإلسٌ اىصحيحش

 ىعثاشي سَيح قاوىن خاص 043
 

 ٍيف اىرخرج

135 
 

 قاوىن خاص
 خيري سَير

 ٍيف اىرخرج

775 
 

 قاوىن خاص
 ترحايو تىدودج أيىب

 ٍيف اىرخرج

178 

 
 قاوىن خاص

 قاسَي دمحم ّضاه

  ٍيف اىرخرج

 ذصحيح مشف اىثناىىريا. 

 قاوىن خاص 433
 شاله أسيْاخ

جٍيف اىرخر  

 

 قاوىن خاص 779
 تريرج شهيْاز

 ٍيف اىرخرج
 

 قاوىن خاص 737
 تىعثيى أسَاء

 ٍيف اىرخرج
 

 قاوىن خاص 739
 تىعْاُ جهيْح

 شهادج ٍيالد أصييح
 

 قاوىن خاص 370
 عسيسجغرتي 

 شهادج ٍيالد أصييح
 

 قاوىن خاص 131
 تىزّقح وداد

 شهادج ٍيالد أصييح

 

 قاوىن خاص 50
 تازري ٍالك

  في اإلٍضاء

 

 قاوىن خاص 173
 غالب أيح اىرحَاُ

 في اإلٍضاء
 

 قاوىن خاص 108
 ٍْصىري سارج

 في اإلٍضاء
 

 
 

 
 

 

 
 



 


