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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 جىان :  دورة      قبئمت الطلبت المتخرجيه 

 القســــــن العــــــــبم

الماســـــــتر 

قبوىن العالقبث الذوليت :  اإلختصبص القبوىن العبم : القسن 

 والمىظمبث الذوليت

رقن اإلسن و اللقب 

الشهبدة 

رقن الشهبدة اإلسن و اللقب 

 33 تُىَح رضا 1 أيٍُ أدوو يحًذ

 34 َكاع يرَى 2 تًراز اضًاعُم

 35 تىضًغىٌ خانذ 3 غرتىج كرًَح

 36 تٍ انػُخ انحطٍُ احًذ 4 تىكُم صىَُح

 37 خذروظ عًاد انذٍَ 5 حرز هللا عالء انذٍَ

 38 تُثع َطري 6 عًُرظ رضا

 39يغُىش رغا  7 انصىنٍ زَُة

 40 عثذ انعانٍ إكراو 8 خالف عالء انذٍَ

 41 تغُجح اضًاء 9 راٌ غكُة

 42 تىدريٍُ يحًذ نًٍُ 10 زنًاط حًسج

 43 ضعاد َىضف 11 غثُرج هاجر

 44 حرتٍ يُال 12 عًُىر اضايح انطعُذ

 45 تٍ ضاليح وهُثح 13 عًُىر يحًذ

 46 حثػٍ اًَاٌ 14 جرَذٌ فارش

   15 غطاح اضًاعُم

   16 كىرتهٍ عس انذٍَ

   17 يفرج حىاء

   18 فرحاخ اتتطاو

   19 فروج تطًح

   20 غراد يرَى

   21 دفىش ضارج

   22 تىدريٍُ يحًذ

   23 عثاتطح ضعاد

   24 قالتٍ ضًُح

   25 زغثُذ َطري

   26 تىطًُُح حىاء

   27 رجى اًَاٌ

   28 تٍ قىراظ رؤوف

   29 قردوح انًىنذ

   30 كىَرج اًَاٌ

   31 حًاَسَح فتحٍ

   32 خراف صىَُح
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قبوىن الضبط اإلقتصبدي :  اإلختصبص القبوىن العبم : القسن 

رقن الشهبدة اإلسن و اللقب رقن الشهبدة اإلسن و اللقب 
 82 تٍ نخهف كرًَح 47 تىهاٍَ انهاو

 83 يراحٍ فاَسج  48 عُطاٍَ ضُاء

 84 يكٍ أضًاء 49 فاضم عالء انذٍَ 
 85 تىغايح احطٍ 50 كرو ونُذ
 86 حركاخ احالو 51 ًَر يًُ

 87 تٍ قطًُح اضًاء َهاد 52 تهقج رَاٌ
 88 غطاح عثذ انرحًاٌ 53 تٍ حًىدج زَىتح

 89ترَى جالل  54 َاَهٍ وضاو
 90 تٍ نًُاو خذَجح 55 تىجعذار يها
 91 تٍ يُهىب اضًاء 56 تىرطم رقُح

 92 حراٌ راَُح 57 تىرورو أضًاء
 93 كروكرو يحًذ أيٍُ 58 تىضانُح ضهًً
 94 عسَس نُهً 59 تىصثُعح َطرٍَ

 95 تىقرَطح صفاء 60 تىنعظاو حُاٌ
 96 زحاف يحًذ ريسٌ 61 عُىاج زهُح

   62 تٍ عًارج َىر اإلضالو
   63 قادرٌ اًَاٌ
   64 َىَىج احالو
   65 كىَتر احالو

   66 درتال عُطً
   67 ضعذوٍَ رضا

   68 يغرٌ أحًذ
   69 جىاد احالو
   70 راضٍ رَاٌ

   71 ضرَثٍُ نسهر
   72 خانذ َىر انهذي

   73 دغًىش حطٍُ
   74 زداٍَ فضُهح 

   75 حذاد َاضر
   76 طاوطاو تادَص

   77 تىنقروٌ عائػح
   78 رحًىٍَ إدرَص

   79 تٍ زرقح هاجر

   80 تىنحُاظ خذَجح

   81 رجاح َىر انهذي
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 التعمير وتهيئت اإلقلينقبوىن :  اإلختصبص القبوىن العبم : القسن 

رقن الشهبدة اإلسن و اللقب رقن الشهبدة اإلسن و اللقب 
   97 عذوٌ اًَاٌ

   98 تههىغاخ عثذ هللا

   99 دروَع تذر انذٍَ

   100 يطًظ ضًُح

   101 صُذ صثرَُح

   102 تىنعظاو جهُُح

   103 يُُقر ضارج

   104 كرويح خذَجح

   105 تٍ عًُرج َثُم

   106 تٍ عثذ انقادر نسهر

   107 تىحفص زَُح

   108 تٍ جاب هللا كًال

   109 حفُظ طارق

   110 تىغًال يهُكح

   111 كُىز طارق

   112 دراجٍ فراح

   113 زعثاط اًَاٌ

   114 ضافرٌ عائذج

   115 تىراوٌ ضُف اإلضالو

   116 كُحم حطٍُ

   117 ضعُذٌ ضُاف فاطًح انسهراء

   118 تٍ انًُر ضًُح

    

    

    

    
    
    
    
    
    
    
    

 


