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انجًهىرَـــــــــح انجسائرَــــــــح انذًَمراطُــــح انػؼثُـــــــــــح 

وزارج انتؼهُــــى انؼانٍ و انثذـــــث انؼهًـــٍ 

- 1-جايؼــح اإلخىج يُتىرٌ  لطُطُُـــــح 
    كهُـــــــــــح انذمــــــــــىق 

  يصهذــــــح انػهـــــــاداخ 

 2019................../رلى 

 2019أكتىبر :  دورة      قائمت الطلبت المتخرجيه                 

د .و.َـــــظاو جذَــــذ ل/ انذمـــــــىق 

قاوىن الخاص ال:  اإلختصاص القاوىن الخاص : القسن 
رقن الشهادة اإلسن و اللقب رقن الشهادة اإلسن و اللقب 

 427 تػطى كرًَح 394 فصُخ ػثذ انجهُم

 428 طثىل أدالو 395 كثاتٍ يذًذ انؼرتٍ

 429 ضُارٌ زهرج 396 نهىي ضفُاٌ

 430 تٍ زكرٌ أيُرج َذي 397 تىلرج َتُهح

 431 دركاتٍ يذًذ 398 تٍ جىدٌ َاضًٍُ ضُرَا

 432 غىغاٌ ريُطاء 399 انؼًرٌ َهً

 433 ػجًٍُ ايًُح 400 راغذٌ أدًذ

 434 ترتاظ َرًَاٌ 401 دنروو تػري

 435 غرَف وضاو 402 نؼىر راَُح

 436 زَاد َذَر 403 جردٌ نُُح

 437 زَتىٍَ أضًاء 404 كاضخ نؼىر خىنح

 438 َاتتٍ صثرَُح 405 غارف تتىل

 439 دفىش هاجر 406 يذطٍ وضاو

 440 ػٍُُُ ريُطاء كىثر 407 ديك راَُح َىرهاٌ

 441 دًرٌ رَاض 408 ضرتاٌ فرَال

 442 جؼفرٌ آَح 409 تٍ ػثًاٌ جُهاٌ

 443 جًال هادَح 410 تٍ ضٍ ػهٍ يُال

 444 ضًادٌ غًُاء 411 غرتٍ أضًاء

 445 تركاٌ يروج 412 ضذُىٌ رَذج

 446 تىػُطح أدالو 413 ػثذ انرزاق انريُصاء

 447 ػُذوٍَ اَُاش 414 تٍ ضهىي ازدهار

 448 غُاد أيًُح 415 جثار غرف انذٍَ

 449 تىيهذَى روفُذج 416 فُالنٍ كايُهُا وضاو

 450 ياَغ رغا 417 نؼهً تىػهٍ ونُذ

 451 تههادف َذي 418 كرَكح صثرَُح

 452 فرلاٍَ راَُح 419 غارف يرَى

 453 تهىو ضارج 420 غىيازٌ َفُص

 454 تٍ أدًذ يذًذ َجُة 421 يُصار جُهاٌ

 455 زرلُُىح هػاو 422 ضىداٍَ جًاَح

 456 َاتتٍ يروج 423 تىتُذَر ضارج

 457 ػرايح راَُح َطرٍَ 424 نثُىض دَُا

 458 َذُىظ اَهاب 425 غؼُثٍ صُذرج يالن

 459 يرًَع رَذج 426 تىكردوغح كُسج

انجًهىرَـــــــــح انجسائرَــــــــح انذًَمراطُــــح انػؼثُـــــــــــح 

وزارج انتؼهُــــى انؼانٍ و انثذـــــث انؼهًـــٍ 
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- 1-جايؼــح اإلخىج يُتىرٌ  لطُطُُـــــح 
    كهُـــــــــــح انذمــــــــــىق 

  يصهذــــــح انػهـــــــاداخ 

 2019................../رلى 

 2019أكتىبر :  دورة      قائمت الطلبت المتخرجيه                 

د .و.َـــــظاو جذَــــذ ل/ انذمـــــــىق 

قاوىن الخاص ال:  اإلختصاص القاوىن الخاص : القسن 
رقن الشهادة اإلسن و اللقب رقن الشهادة اإلسن و اللقب 

 493 تهًخ راَُح 460 درَطٍ َطرٍَ

 494 تىَاتٍ زهُرج 461 ػُذوضٍ هانح

 495 تٍ َطؼذ َاضر ضُف انذٍَ 462 ضىانًُح أًٍَ

 496 تصُهح روَك َىر انهذي 463 ػماب ضُف انذٍَ

 497 صغُرٌ اكراو 464 رَرج ضؼاد

 498 تىانجاج رَاٌ 465 تٍ ػرَثح َىر انهذي

 499 تىدراع نُُح 466 َاتتٍ يرَى

 500 غذَمح رَاٌ 467 يُاػٍ ريهح

 501 صخراوٌ َثُهح 468 جثهٍ َطرٍَ

 502 خانذ يُال 469 تىجالل رَاٌ

 503 رضىاٌ صانخ تثُُح 470 زرياٌ َطري

 504 زَتىٍَ رَاٌ 471 رزازلح ػًار

 505 زرياٍَ غًص انذٍَ 472 تىدىظ يهذٌ

 506 دًذوظ أصانح 473 تهؼاتذ يهذٌ

 507 دردور يًُىَح 474 غُىف نخضر

 508 زيىرٌ نُُا 475 تىتُذٌ ضايُح اَفال

 509 يُصر َىر اإلضالو 476 ػُادٌ فرَال زهُرج

 510 نكذم هُثى 477 نكذم رَاٌ

 511 تهذُاظ يذًذ 478 جثُم خىنح

 512 طانثٍ رَاٌ 479 طُثٍ فاطًح انسهراء

 513 زنتٍُ نُذَا 480 تٍ دهُهى آَح

 514 زنتٍُ َذٍَ صُذرج 481 َايىش يذًذ رضا

 515 تؼُرج نثًُ 482 تىضًادح َىر انمًر

 516 ضًالجٍ إَاد ػثذ انجهُم 483 خاير َطرٍَ

 517 فُالنٍ أدًذ َىضف 484 رداب انريُطاء

 518 َايىش رًَح 485 نذُع نُُح

 519 لرفٍ غًُاء 486 تٍ انًُهٍ إخالؼ

 520 دكذون إَاش 487 ضًُرج رَاٌ

 521 كذىل زٍَ انذٍَ 488 كػاد أَح َىر انهذي

 522 َىٌ يطؼىد زٍَ انذٍَ 489 ضىضاٍَ رَاٌ

 523 خٍُُ يُال 490 دثُهح ضُذش

 524 تٍ َاصر خىنح 491 تٍ دًىدج إكراو فاطًح انسهراء

 525 ضثتٍ ػثُر رَاٌ 492 زرياٌ َىَص
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  يصهذــــــح انػهـــــــاداخ 

 2019................../رلى 

 2019أكتىبر :  دورة      قائمت الطلبت المتخرجيه                 

د .و.َـــــظاو جذَــــذ ل/ انذمـــــــىق 

قاوىن الخاص ال:  اإلختصاص القاوىن الخاص : القسن 
رقن الشهادة اإلسن و اللقب رقن الشهادة اإلسن و اللقب 

 559 دراجً هبة هللا 526 ػاتٍ غًُاء

 560 محاط منار 527 خُار يُال

 561 بلٌمان اٌوب 528 تىرزاو صفاء

 562 طٌبً أسامة منتصر 529 يىانكُح يُال

 563 ولجً ٌعقوب 530 دًىدٌ اًَاٌ

 564 بن علً خولة 531 ضطُفٍ أدالو

 565 كزٌو وئام 532 دًذٌ فاطًح انسهراء

 566 عٌون رحمة هللا هاجر 533 دًىدج ػهُاء

 567 جالمً غادة صافٌناز 534 ًَىر ردًح

 568 بن قاٌد قصبة رٌان 535 ترَى َىضف

 569 بوشلوخ بثٌنة 536 راتذٍ يذًذ أيٍُ

 570 معزوز ٌسرى 537 تىتغم خُرج

 571 حمٌدة أمٌن 538 تىنؼطم َطرٍَ

 572 لمعادي حسناء 539 يجذوب خهىد

 573 بوغلوم رانٌة 540 تهؼطار يرواٌ

 574 بن حمودة وصال 541 تٍ خهُفح هػاو

 575 بوبندٌر لٌنة 542 راغذٌ خذَجح

 576 طٌبً رونق دنٌا زاد 543 تىدغذؽ َطُى

 577 شطاح باٌة 544 تىػسَس هُاو

 578 قواش آٌة 545 كُُىغح أَُص

 579 بو لسٌنة خولة 546 هاغًٍ رَاٌ

 580 بن مزاي اسماء 547 زرلٍُ غسالٌ

 581 بوطباخ عمر 548 لصُر أضًاء

 582 مغزي حمزة 549 فُُظ َاضر

 583 مقروس سارة 550 تهكرفح يرَى

 584 بزاز كرٌمة 551 تىتمار يالن

 585 دٌلمً إٌمان 552 لهمىل أَح َجىاٌ

 586 قلٌب خلود 553 تراهى ضُف انذٍَ

 587 كنوشً عمار 554 تركاٌ ػثُر

 588 بوفولة عبد الجلٌل 555 تركاٌ جهاد

 589 زطوط مرٌم 556 تغُجح هػاو

 590 نوي البتول 557 زيار فاطًح انسهراء

 591 طلحً وسام 558 غُسالوٌ دَُا
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 2019أكتىبر :  دورة      قائمت الطلبت المتخرجيه                 

د .و.َـــــظاو جذَــــذ ل/ انذمـــــــىق 

قاوىن الخاص ال:  اإلختصاص القاوىن الخاص : القسن 
رقن الشهادة اإلسن و اللقب رقن الشهادة اإلسن و اللقب 

 625 طلحة  لٌنا غادة 592 بوقربوعة أمٌمة

 626 زروانة حنان 593 محٌمدات رفٌدة

 627 مزدور أٌمن 594 بورغٌدة مٌساء

 628 زٌد إٌمان 595 فراح أحمد وائل

 629 نكاع إٌمان 596 ذٌب الزهرة

 630 لوٌشً لٌندة 597 منزر كوترلٌدٌا

 631 حبور إكرام 598 بولعراس حمٌدة

 632 العاٌب جهٌنة 599 قارة علً نجوى

 633 قرماط سارة 600 مٌلودي منال

 634 بومزورة نجوى 601 مٌلودي ٌاسمٌن

 635 دراج فاطمة الزهراء 602 عمروش بسمة

 636 الواعر إٌمان 603 زناد سٌف الدٌن

 637 بن لحرش أمٌمة 604 زواش علً سٌف الدٌن

 638 طالب رٌان 605 بٌت مسعود مروة

 639 عواس سمٌر 606 بوشوٌط آمنة

 640 قاسمً وفاء 607 بلهور لقمان

 641 سكرانً نسرٌن 608 حصران حسن

 642 غمرانً سارة 609 مرداسً مروة

 643 بوالهوشات رٌان 610 بوعلً خالد

 644 قلقولة مروان 611 بوفنارة لمٌاء

 645 عمٌرش رانٌة 612 بوراس رمٌساء

 646 عامر رٌان 613 بوخالفة قطر الندى

 647 زارزي أسماء 614 مشاطً آٌة سماح

 648 بلقرٌنً ضٌاء الدٌن 615 حبٌلً رانٌة

 649 بن زغدة زكرٌاء 616 شٌخ عاٌدة

 650 هالل بالل 617 غٌسة رمٌساء

 651 مهناوي رجاء هٌام 618 محاط سعدى

 652 بلهاٌن ولٌد 619 نمور عبد المالك

 653 دروٌش شمٌسة 620 بوكرزازة آٌة

 654 زواغً وسٌلة 621 قسٌطة هبة

 655 بناي إٌمان 622 شبٌرة سٌد أحمد درٌد

 656 سٌفً سهام إٌمان 623 بودفة بدرالدٌن

 657 زهانً رٌان 624 بوغرارة بثٌنة
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د .و.َـــــظاو جذَــــذ ل/ انذمـــــــىق 

قاوىن الخاص ال:  اإلختصاص القاوىن الخاص : القسن 
رقن الشهادة اإلسن و اللقب رقن الشهادة اإلسن و اللقب 

 690 حجً زٌنب رانٌة 658 زواغً شٌراز

 691 فرقانً أحمد أمٌن 659 بن المفتً نسرٌن

 692 بغالً مالك 660 العابد آٌة

 693 كتاب أحمد 661 ناصري غادة

 694 بن خلفة نورهان 662 بوزغاٌة ٌاسٌن

 695 معلم نرٌمان 663 بن عبد الحفٌظ عبدهللا

 696 أونٌسً مروة 664 كموخ مصباح

 697 شرٌف نسٌم برهان الدٌن 665 قاسة بغدوش هبة

 698 بورامولة حسان 666 فارح رٌان

 699 جمال خولة 667 لطرش شٌماء

 700 فراح محمد لمٌن 668 زٌاد إلهام

 701 كٌواز رٌان 669 بشلم شهٌناز

 702 عٌاشً أٌوب 670 عمرانً خدٌجة

 703 ٌوسف  حفٌظة 671 دخموش لٌنة هاجر

 704 غامود آسٌة 672 حلٌمً شهٌناز

 705 فركوس وسام 673 العاٌب سارة

 706 بلعز ملٌسا 674 بن لطرش ٌوسف أنٌس

 707 ٌعقوب روفٌة 675 بن عبد الرحمان سلسبٌل

 708 تمٌم حنان 676 بن شرطٌوة عفاف

 709 فرٌخة وسام 677 مرمون أحمد سامً

 710 حمدي راوٌة 678 جمعة أوركٌدٌا

 711 مطٌاف جٌهان 679 راشً زلٌخة لمٌس

 712 بوالفلفل جمٌلة 680 عبد اللٌش أحمد خلٌل

 713 درموشً بثٌنة 681 بشٌنٌة أحمد رامً

 714 قلٌب خولة 682 بودلٌو لطٌفة

 715 بوجوراف فٌصل 683 هبول عبد الحق

 716 بوناب احمد 684 حجاز آٌة

 717 مرزوق خٌر الدٌن 685 عمري رانٌة

 718 معدادي كمال 686 بن مشٌرح رزٌقة شٌماء

 719 بوغدة مروة 687 ذٌب رمٌساء

 720 بوجمٌلً نجالء 688 ٌعقوبً  راضٌة

 721 مشماش فلة 689 سهٌلً غفران

 722 أسابع محمد  
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قاوىن الخاص ال:  اإلختصاص القاوىن الخاص : القسن 
رقن الشهادة اإلسن و اللقب رقن الشهادة اإلسن و اللقب 

 756 لوصٌف إكرام 723 حداد ٌاسٌن

 757 مانع أشواق 724 أونٌسً إٌناس

 758 مجانً شهٌناز 725 بزٌزة هشام

 759 محٌدب الحارث 726 بن حركو محمد سهٌل

 760 مخناش فارس 727 بن لحرش رانٌة علجٌة

 761 مشنوعً هند 728 بن لخلف نبٌلة

 762 مغٌش سارة 729 بوالجدرة منال

 763 منصور محمد المٌن 730 بوحجر نبٌهة

 764 نصاٌبٌة سمٌرة 731 بوحناش عبٌدة

 765 هارون أسامة 732 بودن ٌاسر

 766 شروال عصام 733 بوراس شبٌلة

 767 بعلوج أسامة 734 بوشٌحة زٌنة

 768 أوراغ حسنى 735 بوعالق صبرٌنة

 769 مسالً محمد 736 بوفٌاٌة أحالم

 770 شبٌرة جمال الدٌن 737 بوهرور محمد أسامة

 771 بوعلً رٌم رٌان 738 جبلً آٌة

 772 بوسالم نور االسالم 739 زالقً أنٌس

 773 عبد الرزاق ٌوسف كمال الدٌن 740 خرشوش راوٌة

 774 بوغلوم عبد الجبار 741 دربال خالد

 775 حلٌلف مصطفى 742 دربال ٌوسف

 776 بن بلقاسم الطٌب 743 سلٌمانً رانٌا

 777 عٌمر عبد الجلٌل 744 سمام أٌة صبرٌن

 778 قاسمً رضوان 745 شعبان عبد الجلٌل

 779 مسعودان عالء الدٌن 746 شعالل عبد الرحمان

 780 بن رجم باهٌة 747 عبادي عبٌر

 781 بو عافٌة أٌوب 748 علٌون سارة

 782 رٌغً رامً عمر المختار 749 عٌسوس عبد المالك

 783 عمرانً محمد ولٌد 750 فتسً إبراهٌم

 784 بوشرمة عبٌر 751 قطاش شٌماء

 785 زقار أسامة 752 كوٌرة إبتسام

 786 لبصٌر محسن 753 لحماري رٌان

 787 مرمول أٌوب 754 لعرابة رٌان

 788 مزٌوط سمٌة 755 لعلى بو علً ٌوسف

انجًهىرَـــــــــح انجسائرَــــــــح انذًَمراطُــــح انػؼثُـــــــــــح 

وزارج انتؼهُــــى انؼانٍ و انثذـــــث انؼهًـــٍ 

- 1-جايؼــح اإلخىج يُتىرٌ  لطُطُُـــــح 
    كهُـــــــــــح انذمــــــــــىق 

  يصهذــــــح انػهـــــــاداخ 

 2019................../رلى 

 2019أكتىبر :  دورة      قائمت الطلبت المتخرجيه                 

د .و.َـــــظاو جذَــــذ ل/ انذمـــــــىق 

قاوىن الخاص ال:  اإلختصاص القاوىن العام : القسن 



7 

 

رقن الشهادة اإلسن و اللقب رقن الشهادة اإلسن و اللقب 
   789 منصور محمد

   790 هاشمً حنان

   791 خرٌف لٌلى

   792 بولحٌة منصف

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


