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الجمهىريـــــــــت الجسائريــــــــت الديمقراطيــــت الشعبيـــــــــــت 

وزارة التعليــــم العالي و البحـــــث العلمـــي 

- 1-جامعــت اإلخىة منتىري  قسنطينـــــت
    كليـــــــــــت الحقــــــــــىق 

  مصلحــــــت الشهـــــــاداث 

 2018................../رقم 

 2018 جىاى :  دورة      قائوت الطلبت الوتخرجيي                 

 القســــــن الخــــــاص

الماســـــــتر 

قاًىى بٌكي وتجارة :  اإلختصاص القاًىى الخاص : القسن 

 دوليت

رقن الشهادة اإلسن و اللقب رقن الشهادة اإلسن و اللقب 
   119طاع هللا ضاٌع 

   120 تٍساج اَّاْ
   121 ظلُع وضُُ

   122 غطاذ غعُة ضُف اإلضالَ
   123 ضععٌ ِسّع رؤوف آُِ

   124 ِعسَس تعراء
   125 تٍطُر ِروج
   126 تٍعاتع راتر

   127 تٓ ِثارن ضًٍّ
   128 تٓ َىٔص ِروج

   129 تىعىَٕح ًِٕ أصاف
   130 واعر ضُّح

   131 تىضٕفىف غهرج
   132 تىرتعح ٔهاظ

   133 تىغالىر ضُّر
   134 تىضرضح هٕاء
   135 تىلرَح صثُرج
   136 زُّّع تطّح

   137 ٌعىر زٌُطح
   138 ذٍُالٍٔ تػري

   139 لطاَح ِرَُ

   140 لىُِعج اُِرج

   141 غهُثٍ عصاَ اٌعَٓ

   142 زعٍُّ تطّح

   143 غىارتُح ٔدّح اُِرج

   144 واضر اٌعاَة غهُٕاز

   145 ِصٕف فاروق

   146 تىراوٌ زٕاْ

   147 صاي عاظي

   148 ّٔىغٍ ضُّح

   149 تٓ ضازح زّسج

   150 ضاٌُ ضعَدح

   151عرعار اَّاْ 
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الجمهىريـــــــــت الجسائريــــــــت الديمقراطيــــت الشعبيـــــــــــت 

وزارة التعليــــم العالي و البحـــــث العلمـــي 

- 1-جامعــت اإلخىة منتىري  قسنطينـــــت
    كليـــــــــــت الحقــــــــــىق 

  مصلحــــــت الشهـــــــاداث 

 2018................../رقم 

 2018 جىاى :  دورة      قائوت الطلبت الوتخرجيي                 

القســــــن الخــــــاص 

الماســـــــتر 

قاًىى الوٌافست واإلستهالك :  اإلختصاص الواســـــتر  : القسن 

رقن الشهادة اإلسن و اللقب رقن الشهادة اإلسن و اللقب 
   152 تراهُ وضاَ

   153 تالغّح زىُُ

   154 تٍغىي ضٕاء

   155 ضعى ًِٕ

   156 خسار عثع اٌدًٍُ

   157 زضرَح وٕسج

   158 عّاِرج اُِرج

   159 زّىظٌ وّاي

   160 ضرتاظ ِسّع اٌصاٌر

   161 ضّرٌ فعوٌ

   162 ظرتاي فائسج

   163 رغاظج غهُٕاز

   164 زعرر ٔداج

   165 ضثرٍ ِطعىظج وٍُُّح

   166 تٓ عُاظ زَٓ اٌعَٓ

   167 ٌهىي عفاف

   168 ِعتىذ اٌسهرج

   169 ٔاِىش إُِح

   170 تىعٕعي طارق

   171 تىٌعدُٓ ضُّر

   172 ظعاش غعُة

   173 رزاي ضٍُع

   174 ضسٕىْ عفاف

   175 ِػّاظ ٔرَّاْ

   176 تىاٌسٍُح ضهُر

   177 عّارج آِاي

   178 ِسوارٌ ضُف اٌعَٓ

   179 اتاغرَح ٔىرج

   180 ِعىغٍ أزالَ

   181 لطاِح أِاي
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الجمهىريـــــــــت الجسائريــــــــت الديمقراطيــــت الشعبيـــــــــــت 

وزارة التعليــــم العالي و البحـــــث العلمـــي 

- 1-جامعــت اإلخىة منتىري  قسنطينـــــت
    كليـــــــــــت الحقــــــــــىق 

  مصلحــــــت الشهـــــــاداث 

 2018................../رقم 

 2018 جىاى :  دورة      قائوت الطلبت الوتخرجيي                 

القســــــن الخــــــاص 

الماســـــــتر 

قاًــىى األسرة :  اإلختصاص الواســـــتر  : القسن 

رقن اإلسن و اللقب رقن الشهادة اإلسن و اللقب 

الشهادة 
 215 ضّثرٌ صاتر 182 تىغارب تىٌىظأٍ ضاٍِ

 216 عاَعٌ اُِرج 183 اَّاٍِ ضارج
 217 تطاط تعر اٌعَٓ 184 تٓ صسُر ضىٌح
 218 تىٌعدىي ٔىاي 185 تىعىَرج وَطاَ

 219 زعُر ضعُعج 186 تىوعثاظ خّاي عثع إٌاصر
 220 وّىش تثُٕح  187 عُاظٌ ٔىر اإلضالَ

 221 تىغاظ ضعَدح 188 لرَٓ ِاخعج
 222 ِطٍىف اِاي 189 ذرعٍ ترهاْ اٌعَٓ

 223 ِعسوزٌ ضاُِح 190 ظراتٍٍ ضًٍّ
 224 تُىض ِٕاي 191 ظَة أِاي

 225 تػارج ضىٌح 192 زِىٌٍ ِروج
 226 تٍعىروَ ضالف 193 ضُع ٔىر اٌهعي

 227 تٓ زّاظج ضُّح 194 غرلٍ ضىضٓ
 228 تىضُّص روفُح 195 غطُثٍ صٍُسح

 229 زداز ضارج 196 غٍغىَ ِرَُ
 230 زواغٍ زهُح 197 غٍُسٍ اٌعراخٍ

 231 ضعُعٌ آضُا 198 غُطر رأُح
 232 عثع هللا إُِٔح 199 تٓ زّىظج غىُِطح

 233 فالزٍ غاهُٕاز 200 غرتىج رُِطاء
 234 لالب غتُر ضاُِح 201 فغرور ضًٍّ

 235 تٍهىظ ضفُاْ 202 فٕىر صراذ
 236 ذىهاٍِ ِرَُ 203 لرظج زَٕة اَّاْ

 237 زاَعٌ ضضرج غهُٕاز 204 ٌعّارج فرَاي

 238 تىرطً وظاظ 205 تٍماضُ تىزَعج صثرَٕح

 239 خرٌ إِح 206 تٍهىر ضىضح

 240 ظاوظٌ اضّاء 207 تٓ اٌػُص اٌفمىْ وٍُُّح زتُعج

   208 تٓ ِاٌه هاٌح

   209 رلاظ غُراز

   210 تىرَع ضٕاء

   211 ظرَص زىرَح

   212 روَثر ِسّع ٌُّٓ

   213 ضٍُّأٍ صٍُسح

   214 غرَظ اضّاء
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الجمهىريـــــــــت الجسائريــــــــت الديمقراطيــــت الشعبيـــــــــــت 

وزارة التعليــــم العالي و البحـــــث العلمـــي 

- 1-جامعــت اإلخىة منتىري  قسنطينـــــت
    كليـــــــــــت الحقــــــــــىق 

  مصلحــــــت الشهـــــــاداث 

 2018................../رقم 

 2018 جىاى :  دورة      قائوت الطلبت الوتخرجيي                 

القســــــن الخــــــاص 

الماســـــــتر 

قاًىى التىثيق :  اإلختصاص الواســـــتر  : القسن 

رقن اإلسن و اللقب 

الشهادة 

رقن اإلسن و اللقب 

الشهادة 
   241 ترزاي ضىٌح

   242 ضعَُ هللا ضًٍّ

   243 تىفاش فاطّح اٌسهراء

   244 تٓ خعفر أَىب

   245 زلار ضهرزاظ

   246 ضالوٌ عثع اٌرؤوف

   247 غٍٍ ذمٍ اٌعَٓ

   248 عراج ضىٌح

   249 عسوز رلُك َسٍ

   250 زروظ رٔعج

   251 تىضفح ٌُٓ

   252 تٓ زرظج عائػح

   253 ظغّىش اُِر

   254 ذافسج ِسطٓ

   255 ضّالدٍ ذفُعج

   256 ٌىلاف خٍُّح

   257 ِدراب ِطعىظج

   258 ٌىصُف ٔداج

   259 ِطعٍ اِاي

   260 تالي اِأٍ ُِرج

   261 رزاٍٍَ زُاج

   262 غٕىف ٔىر اإلَّاْ ٌىَسج

   263 زهأٍ اِاي

   264 وُسً ِٕاي

   265 ِىضاوٌ رولُح

   266 لاضح َغعوظ هاٌح

   267 غروأح وضاَ
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الجمهىريـــــــــت الجسائريــــــــت الديمقراطيــــت الشعبيـــــــــــت 

وزارة التعليــــم العالي و البحـــــث العلمـــي 

- 1-جامعــت اإلخىة منتىري  قسنطينـــــت
    كليـــــــــــت الحقــــــــــىق 

  مصلحــــــت الشهـــــــاداث 

 2018................../رقم 

 2018 جىاى :  دورة      قائوت الطلبت الوتخرجيي                 

القســــــن الخــــــاص 

الماســـــــتر 

قاًىى الجٌائي  : اإلختصاص القاًىى العام : القسن 

رقن اإلسن و اللقب رقن الشهادة اإلسن و اللقب 

الشهادة 
 300 ذىاذٍ غهُٕاز 268 غاَر اٌىخى آَّ

 301 ثاِر ضفُاْ 269 اؤُص ٔدُ اٌعَٓ

 302 ثعثاْ تػري 270 تىضاٌُح ضىٌح

 303 خارٌ ِسّع 271 اٌعاَة زعُُ اٌعَٓ

 304 زتُرٌ عّاظ اٌعَٓ 272 تىاٌسَد ِسّع ٌُّٓ

 305 زاج عساَ اِاي 273 تىعثُع اغرف

 306 زعاظ طارق 274تىغىَظ تهاء اٌعَٓ 

 307 زراذٍ ِسّع 275طٍسٍ ضًٍّ 

 308 تٓ لرعُع رتاب 276طٍسً فاطّح اٌسهراء 

 309 زٍُرُُ تطّح 277 ٌصثسأٍ ضُاء اٌعَٓ

 310 زٍٍُّ ضُّرج 278 ذٍسداَ إَاش

 311 لىُِعٌ اترطاَ 279 تًٍُ اُِرج

 312 تىزُٕىح زٕاْ 280 تٓ زّاظج ضٍّح

 313 ضراي ضٍُُا 281 تٓ غعثاْ اٌُاش

 314 ضعروظ ٔىاي 282 تٓ عسوز اَىب

 315 عُاظ َاضُّٓ 283 تىفىٌح عفاف

 316 ضٍىٌ زوُح 284 ضمىاط ضًٍّ

 317 ضُرٌ هعي 285 غرتٍ هاخر

 318 ظاوظٌ ُِطاء ٔهاظ 286 تىاٌعىِاخ عثع اٌرزُُ

 319 ٌثصُص اُِرج 287 تىزمح ًِٕ

 320 ظهّػٍ ذهأٍ 288 تىزَرىٔح ٔدّح تٍمُص

 321 تٓ ضرُرج ِسّع اضالَ 289 تىغاتح اُِّح

 322 تىزدُرج ضًٍّ 290 تىفٍغع ِرَُ

 323 تىرَى وضاَ 291 تىلرَٕح تطّح

 324 زرِاْ ِرَُ 292 تىٌثرَهّح ِٕار

 325 زرِاْ رٔا 293 تىِعسج زَٕة

 326 زلرارٌ َاضُٓ 294 عّرأٍ هاٌح

 327 زِىرٌ ضفُاْ 295 لرظوذ زٕاْ

 328 زَاظ فارش 296 وسىي رُِطاء

 329ضاٌُ ٔىر اٌعَٓ  297 ٌرلظ اضّاء

 330 ضساٌٍ فاطّح اٌسهراء 298 ذثأٍ ضعَدح روفُح

 331ضُارٌ عرافح  299 ذىطأح خّاي
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الجمهىريـــــــــت الجسائريــــــــت الديمقراطيــــت الشعبيـــــــــــت 

وزارة التعليــــم العالي و البحـــــث العلمـــي 

- 1-جامعــت اإلخىة منتىري  قسنطينـــــت
    كليـــــــــــت الحقــــــــــىق 

  مصلحــــــت الشهـــــــاداث 

 2018................../رقم 

 2018 جىاى :  دورة      قائوت الطلبت الوتخرجيي                 

القســــــن الخــــــاص 
 

الماســـــــتر 

قاًىى الجٌائي : اإلختصاص الواســـــتر  : القسن 

رقن الشهادة اإلسن و اللقب رقن الشهادة اإلسن و اللقب 
   332 فرتُىْ رَاْ

   333 ِسُِس ضىٌح

   334 عفُاْ رلُح

   335 عالي ضُّح

   336 ٌثُر اٌعطرج

   337 ٌػهة عفاف

   338 ِراتعح َاضُّٕح

   339 ِغسٍٍَ وٕسج

   340 زرَسر زطاَ

   341 تٓ زٍٍُى اَّاْ

   342 تٓ ِٕاذ عس اٌعَٓ

   343 تىِأح اُِرج ضارج

   344 زّاِح ِهعٌ

   345 غطاذ اُِرج

   346 صاتر ِسّع اٌصعَك

   347 ٌعّىر رفُعج

   348 تىعىاغح ازّع

   349 غىفٍ ٔىراٌهعي

   350 عُّىر وفاء

   351 تىاٌعىِاخ صالذ اٌعَٓ

   352 تىرذاع هاخر

   353 زعثىب ذىفُك

   354 تىظغُع ضارج

   355 خٍٍُّ زَٕة

   356 رخُ زطاَ

   357 ضععوْ اَىب

   358 أوىذ ِهعٌ
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الجمهىريـــــــــت الجسائريــــــــت الديمقراطيــــت الشعبيـــــــــــت 

وزارة التعليــــم العالي و البحـــــث العلمـــي 

- 1-جامعــت اإلخىة منتىري  قسنطينـــــت
    كليـــــــــــت الحقــــــــــىق 

  مصلحــــــت الشهـــــــاداث 

 2018................../رقم 

 2018 جىاى :  دورة      قائوت الطلبت الوتخرجيي                 

القســــــن الخــــــاص 

الماســـــــتر 

عقىد وهسؤوليت هذًيت  : اإلختصاص الواســـــتر  : القسن 

رقن الشهادة اإلسن و اللقب رقن الشهادة اإلسن و اللقب 
 390 ُِهىتٍ ٌثًٕ 359 تٓ عرَثح ِرَُ

 391 ٔاِىش اضّاء 360 تىلععج زٍُّح

 392 تٓ اظَر ازالَ 361 ٔىاٍٍَ فارش

 393 تطىظ رأُح 362 غىاط ازّع

 394 ترغىخ ِرَُ 363 تٓ زّاظج عّاظ اٌعَٓ

 395 تٓ ضٍُّاْ اَّاْ 364 تىظرلح ضعَدح

 396 تٓ ٔاصر زاَعٌ 365 تىضاٌُح ذىفُك

 397 تىرواق تاذىي 366 تُطصح فُروز

 398 تىخٍٍُّ غّص اٌعَٓ 367 صىٍَر غثٍُح

 399 تىعائػح وىثر 368 عالي َىضف

 400 تىععاَ آُِ 369 اِسي خهُعج

 401 تىغاغُع إِح 370 ترػُُ زطاَ اٌعَٓ

 402 زَاخ ٔىراٌهعي 371 ترتاظ رٔعج

 403 زّاظٌ ضٍىظ 372 تىىظ ضٍُّاْ

 404 ضععؤٍ رٔعج 373 تٓ خاب هللا عثُر

 405 ضٍطاْ ٔىارج 374 تٓ َرتر زورَاء

 406 غروأح زطاَ 375 تٓ فاضً فرَاي

 407 تٍسٕاغٍ اترطاَ 376 تىضاٌفح رأُح

 408 تٓ لطُّح عّار 377 تىلرْ ٔسَهح

 409 تىظراع فاَسج 378 تىوظْ ضاٍِ

 410 تىزرَعج ُِٕرج 379 عٍٍ تىضاٌفح اضّاء

 411 خثرٌ ورظج 380 تٓ ظاوظ ضهاَ

 412 ظروَع ِفُعج 381 ثُٕى ِعاظ

 413 زٔاظج ضّاذ 382 غرفٍ زفُظح

 414 عالطى اضّاء 383 ِىرتع صاظق

 415 لُاش اتراهُُ 384 ضراب تاذىي

 416 تىزَأٍ ٔرخص 385 غُعش ترهاْ اٌعَٓ

 417 تىعثُع ضارج 386 غعار ضُّر

 418 عُاغٍ رَّح 387 لارج فاطُّح

 419تٓ غهٍٍُ ٔثٍُح  388 ِسَاظٌ ضىٌح

 420ظراج زٕاْ  389 وػاَرٌ اَّاْ
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الجمهىريـــــــــت الجسائريــــــــت الديمقراطيــــت الشعبيـــــــــــت 

وزارة التعليــــم العالي و البحـــــث العلمـــي 

- 1-جامعــت اإلخىة منتىري  قسنطينـــــت
    كليـــــــــــت الحقــــــــــىق 

  مصلحــــــت الشهـــــــاداث 

 2018................../رقم 

 2018 جىاى :  دورة      قائوت الطلبت الوتخرجيي                 

القســــــن الخــــــاص 

الماســـــــتر 

عقىد وهسؤوليت هذًيت  : اإلختصاص الواســـــتر  : القسن 

رقن الشهادة اإلسن و اللقب رقن الشهادة اإلسن و اللقب 
   421 ٔسار وىثر

   422 خغُُ إِح

   423 تٍفُسح وظاظ

   424 تىضثسج رغُع

   425ظضّىظ رغُع 

   426تٓ غعثاْ زطًٕ 

   427عثع اٌعسَس ٔاظَح 

   428ضاَر ِعور ضاٍِ 

   429ُِهىب اتى تىر 

   430تٓ ٌىسً ٔعُّح 

   431تٓ خعفر رِسٌ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


