
1 

 

الجوهىريـــــــــت الجسائريــــــــت الديوقراطيــــت الشعبيـــــــــــت 

وزارة التعليــــن العالي و البحـــــث العلوـــي 

- 1-جاهعــت اإلخىة هنتىري  قسنطينـــــت 
    كليـــــــــــت الحقــــــــــىق 

  هصلحــــــت الشهـــــــاداث 

 2018................../رقن 

 2018جىيليت :  دورة      قائمت الطلبت المتخرجيه                 

د .م.نـــــظام جديــــد ل/ الحقـــــــىق 

قاوىن الخاص ال:  اإلختصاص القاوىن الخاص : القسم 

رقم اإلسم و اللقب 

الشهادة 

رقم الشهادة اإلسم و اللقب 

 349 تهراٌ يرَى 315 تٍ عثض هللا عثض انرؤوف

 350 تههىل ؾثرَُح 316 فىغانٍ عثض انرزاق

 351 تىانعٍُُُ رَاٌ 317 عاذك فطًُح انسهرج

 352 تىغىغح يىَُح 318 اتراهًٍُ اضًاء

 353 تىانؿىف سضَجح 319 َشهف ضُف انضٍَ

 354 تىطىاطى ؾثرَُح 320 انعجاتٍ َضال

 355 تىانمًخ اَفال 321 تاز َرًَاٌ

 356 تىتُضَر رًَح 322 تشرورٌ ضهاو

 357 تىتُاصج سضَجح 323 تركاخ فاطًح زهرج

 358 تىتُضٌ ضهىي 234 صرَص ؾهُة

 359 تىذُُح يرَى 325 تؿهٍ َىر انهضي

 360 تىجاَح رلُح 326 تالغًح َجىي

 361 تىجعضار رًَح 327 تهذٍ رَاٌ

 362 تىدفؽ اغرف جىاص 328 تهسرق راَُح

 363 تىدالضح تاصَص 329 تهًراتظ دىاء

 364 تىدالضح اضًاعُم 330 تٍ انذىاش دطُثح

 365 تىصانُح غًُاء 331 تٍ ترمح كُسج

 366 تىصتسج غًُاء 332 تٍ دًىصج اًَاٌ

 367 تىصرجح يىًَ 333 تٍ دىيار ايُرج

 368 تىطراع غهاو 334 تٍ دُىٌ يروج

 369 تىراش كًال انضٍَ 335 تٍ راغضٌ راتخ

 370 تىرتُع رَى صرَح 336 تٍ ضاعض فاَسج

 371 تىريح دطُاء 337 تٍ انػاوٌ ايُح ريُطاء

 372 تىروح عًاص 338 تٍ ؾضَك ادًض زكرَا

 373 تىرَى غًُاء 339 تٍ عطكر ضارج

 374 تىزرزور سىنح 340 تٍ عًُرج َثُم

 375 تىزغاَح طارق 341 تٍ عىصج َطري

 376 تىزَض فُروز 342 تٍ لرتح ياجضج

 377 تىضًاعد عثض انرؤوف 343 تٍ يسٌ دهًُح

 378 تىغفرج غمثال 344 تٍ يعسوز ورصج

 379 تىغًظ ؾراح 345 تٍ ٍَُُ وائم

 380 تىغُىٌ َاضر 346 تٍ هالل يروج

 381 تىؾالح ضارج جهاٌ 347 تٍ َذٍ َاضًٍُ

 382 تىضُاف عالء انضٍَ 348 تُىٌ ضًُح
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 417 صرغىخ ايُح 383 تىضُاف زَُة

 418 طَة ايُُح 384 تىطثار روَك عثُر األغىاق

 419 راش انعٍُ ضارج 385 تىطًُُح سضَجح

 420 رسىو اكراو 386 تىعروج يُال

 421 رواق غًُطح 387 دىاخ كىثر

 422 روتاظ ضًر 388 تىعهٍ انرَاٌ

 423 زرياٌ غىلٍ 389 تىعًراٌ انهاو

 424 زغثُة ىًُح 390 تىغرارج راوَح

 425 ضادهٍ دطاو 391 تىفراح يذًض

 426 ضالجٍ يذًض اكرو 392 تىلجاٌ أياٍَ

 427 ضانى زكُح 393 تىلجىطح غًُاء

 428 ضايخ يارَح 394 تىنعُىٌ ذاير

 429 ضشاٌ هُض 395 تىيػاط تطًح

 430 ضراط رَاٌ 396 تىيمىرج تضر انضٍَ

 431 ضمٍُ هضي 397 تىَاب يروج

 432 ضمٍُ صنُهح 398 ذرفاضٍ يروج

 433 ضكىرخ دفؿح اًَاٌ 399 ذعانثٍ كاهُح

 434 ضهًُاٍَ اًَاٌ 400 ذًىضٍ تالل

 435 ضًاعهٍ ؾفاء 401 جانٍ رزَمح

 436 ضًروٌ اًَاٌ 402 جذُع ضُضٌ عهٍ

 437 ضًُر ضارج 403 دشراب يُؿف

 438 غارف ضُاء 404 دركى عًاص انضٍَ

 439 غرُىٌ رَضج 405 دسيىٌ عثض انفراح

 440 غراص اًَاٌ 406 دهًىش ريُطاء

 441 غراص كاهُح 407 سراب يذًض األيٍُ

 442 غرواَح يذًض األيٍُ 408 سالف عثض انردًاٌ

 443 غطُثٍ غًُاء 409 سالف ادًض األيٍُ

 444 غعثاٌ نُضَا 410 سُفرٌ ضهُى

 445 غعُثٍ انهاو 411 صانٍ َاضًٍُ

 446 كرًٍَ يروج 412 صايىش ايال

 447 غىغاٌ جًُهح 413 صاوص يذًض انطاهر زاكٍ

 448 غىَشح َىر اإلضالو 414 صراجٍ غهرزاص

 449 ؾاتر َىال 415 صرادٍ نًُاء

 450 ؾُض َثُم 416 صراَضٌ دىاء اترطاو
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 485 لرٍَُ صَُا 451 ؾُض ضهاو

 486 لػٍ َىر انهضي 452 ؾُض اترطاو

 487 لطُع سضَجح  453 ؾُفٍ تثُُح

 488 لُضوز سضَجح 454 طاغىر كُسج

 489 لىيُضٌ َىر انهضي 455 طانة فاطًح انسهراء

 490 لىَضر عًاص انضٍَ 456 طانثٍ غًُاء

 491 لىَطى اؾهُح 457 طاوطاو سضَجح

 492 كثع اًَاٌ 458 طثىظ جهُُح

 493 كذىل رَاٌ 459 عثض انعانٍ ؾثرَُح

 494 داج سهىف يرَى 460 عثض انهُع أيًُح ايُح

 495 نركطص َىر انهضي 461 عثض انهُع ريُطاء

 496 نطرظ عًاص 462 عجُطٍ سضَجح

 497 نعروضٍ يىالٌ عاطف 463 عروٌ اَاش

 498 نمروٌ دطُُح 464 عسَس َرًَاٌ

 499 نُجاؼ ريُطاء 465 عمىٌ سىنح

 500 يانك ضًُح 466 عهىٌ تػري

 501 يجاٍَ رَاٌ 467 عًراٍَ ضفُاٌ

 502 يجضوب َطري 468 عثاصٌ ؾفاء

 503 يذثىب ؾفاء ترىل 469 عُضوٍَ يجضج

 504 يذروق سىنح 470 عُطاٍَ ريُطاء

 505 يذطٍ فاطًح انسهراء 471 عُطاٍَ رَضج

 506 يشرارٌ يًُ 472 غاَى نكذم راَُح

 507 يضاٍَ اترطاو 473 غرٌ رلُح

 508 يسَاٍَ اضُا 474 تىسروفح اًَاٌ

 509 يطانح انشُطاء 475 فهفىل ردًح

 510 يطعىصاٌ ريُطاء 476 فُالنٍ َجىي

 511 يؿثاح اَهاب 477 لارج رَاٌ

 512 يعًرٌ ضارج 478 لارج عهٍ يعاص اًٍَ

 513 يغالوٌ يرَى 479 لارج عهٍ َرًَاٌ

 514 يمًُخ وضاو 480 لاَضٌ َهاص

 515 يكٍ َىرهاٌ 481 لضارٌ يعاوَح

 516 يهُهٍ وضاو 482 لضور عًراوٌ اياٍَ

 517 يُرىرٌ سثُة 483 لروج ايٍُ

 518 يهٍُ ؾثرَُح 484 لرَع َاصَح
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 553 تىجاهى انهاو 519 يًُىٌ جىهرج

 554 ترَك عثض انفراح 520 َاجٍ ضارج

 555 تعضاظ اًٍَ 521 َثاظ راَُح

 556 تٍ انػُز انذطٍُ هُثى 522 َجاعٍ اَؿاف سهىص

 557 تٍ دركى ضًُح 523 هضَح نًُص

 558 تٍ زكرٌ يذًض اضالو 524 ودضاٍَ تاضى غًص انضٍَ

 559 تٍ ضهًٍ عثض الرؤوف 525 وغٍ َاؾر

 560 تىعىٌ فرَال 526 َىَطٍ عثُر

 561 ضعضاوٌ ايُرج 527 عهىٌ َارًَاٌ

 562 لاضى اَؿاف 528 ضادهٍ انريُؿاء

 563 تىرزوق كرَى 529 تراهًٍُ اًَاٌ

 564 رلُك راغض 530 ضكىرخ يؿطفً

 565 ضهًُاٍَ ًَُُح 531 ضمىاط يعاط

 566 انعمىٌ يرَى 532 تغضاصٌ فاَسج

 567 جُاصٌ يروج َهاص 533 تىانضساٌ ريسٌ

 568 ذاتد اضايح 534 تىانثازٍَ كرَى

 569 َىار عفاف 535 ضرار ايُح

 570 َىَؿر ؾُضرج 536 َطعض يذًض رؤوف

 571 تردًح نُضَح ريُؿح 537 عًُروظ اضايح

 572 تٍ لضوار ؾهُة 538 تٍ زلىطح يذًض َىر اإلضالو

 573 تٍ يطعىص ريسٌ 539 غعالل عس انضٍَ

 574 تٍ يُؿىر فرَضج 540 ضًرٌ ؾىفُح

 575 تهىؾُف يذًض اضًايح 541 عثض انعسَس غُرؿار

 576 تىعروج انرتُع اَىر 542 تٍ ضىَطٍ ضُف انضٍَ

 577 تىنمًح َاضر 543 لضَىرج َطرٍَ

 578 رواتخ نمًاٌ 544 صفىش يُال

 579 زفُسف تػُر 545 لطع عهٍ انطعُض

 580 ضضارذٍ غعُة 546 دىاضُُى َاضًٍُ

 581 ضُارٌ عثض انردًاٌ 547 غسالٌ ايُرج

 582 ياَع ضارج 548 تىطرفح اًَاٌ

 583 لاضٍ دطاو انضٍَ فرَض 549 زعىيح راتخ

 584 نعهً تىعهٍ عس انضٍَ 550 تىضثىنح َاضٍُ عثض انردًاٌ

 585 نعىر يُؿف 551 ترلالح عًاص

 586 يراتظ فُالنٍ ونُض 552 صَُا يذًض نُاش
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   587 يكُى ؾافُح

   588 تػكرٌ فُروز 

   589 تىَاب تالل

   590 ؾىكى يراص

   591 تٍ يانك عثض انماصر ايٍُ

   592 تىوصٍَ ادالو

   593 دًىٌ سانض

   594 ضىَىط يذًض األيٍُ

   595 غالط ضُف اإلضالو

   596 ذًُى نطفٍ

   597 نػهة ورصج

   598 عستاوٌ سضَجح

   599 نطرظ أدالو

   600 تىذًرج فؤاص

   601 دجهح عثض انردًاٌ

   602 صهاٌ أضًاء

   603 غًرٌ يُال

   604 عاير غهُُاز

   605 يػهر وفاء

   606 ضاطىر يُال

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


