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 الجمهىريـــــــــت الجسائريــــــــت الديمقراطيــــت الشعبيـــــــــــت

 وزارة التعليــــم العالي و البحـــــث العلمـــي

 -1- جامعــت قسنطينـــــت

 كليـــــــــــت الحقــــــــــىق

 مصلحــــــت الشهـــــــاداث

 2022رقم ................../

 2022دورة :   لقسن الواستر      قائوت الطلبت الوتخرجين

 العلـــــىم اإلداريـــت:  القســــــن

 الماســـــــتر

 إدارة عاهتاإلختصاص :   العلىم اإلداريتالقسن : 
 رقن الشهادة اإلسن و اللقب رقن الشهادة اإلسن و اللقب

 33 بىرٍٔ ضالف 1 عبذ اٌعاٌٍ وٌُذ

 34 بىعىاغت براهُُ 2 عمابى عبذ اٌّاٌه

 35 بىعٕالت رَاْ 3 عُبع بثُٕت

 36 بىعُٕك ُِطاء 4 عاَذٌ فاطّت اٌسهراء

 37 بىضىُٓ ِروي 5 عُّراوٌ رأُت

 38 بىدرجت إَّاْ 6 عّرأٍ أدّذ

 39 بىدراع خُر اٌذَٓ 7 عثّأٍ تمٍ اٌذَٓ

 40 بىفاعت دطاَ اٌذَٓ 8 عتّىٔت غهرزاد

 41 بىدىظ ِروي 9 عُاظ ٔجّت

 42 ىطت دٕاْبىلج 10 عُاد جىهر

 43 بىوٕتىغت خىٌت 11 عُاظ رؤك

 44 بىورغت عبذ اٌذىُُ 12 عسرٌ ضًٍّ

 45 بىخُّص ًِٕ 13 بطاز ضّاح

 46 بىورَعت إدطاْ 14 بػُرٌ راٍِ برهاْ اٌذَٓ

 47 بىٌُار ضّاهر 15 بػىرٌ أدّذ َىضف

 48 بىٔاب رداب 16 بٍماضُ رأُت

 49 بىٔفُخت ُِطاء 17 بٍخرغىظ رأُت

 50 بىراوٌ دمحم وائً 18 عبذ اٌردّاْ ٌُٕتبٓ 

 51 بىراش رَاْ 19 بٓ عُّرة ِىٌىد

 52 بىروبت ِٕاي رأُت 20 بٓ عىَذة ربُعت

 53 بىصبع غُّاء 21 بٓ داود عبذ اٌرزاق

 54 بىصُىد وررَُ 22 بٓ جذو عبُر

 55 بىثٍجت اضاِت 23 بٓ جاب هللا أَت

 56 بىزَاْ فاطّت أِأٍ 24 بٓ درَص رٔذة

 57 بىزَذ دٕاْ 25 بٓ لرعُػٍ فرَاي

 58 غٕىف تهأٍ 26 بٓ دّىدة وٍثىَ

 59 داٌٍ أَت 27  ضت رَهاَرضابٓ 

 60 وضُُ عبذ اٌرؤوفداٌٍ  28 بٓ ضٍُّاْ خذَجت

 61 ضُف صالح 29 بٓ زرلُٓ ضُّت

 62 جّىعٍ بثُٕت 30 بسَع عبُر

 63 جٕذٍ اضُت 31 بسوح ضاٍِ

 64 جرَذة ضهٍُت 32 بُىض ِطعىد
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 الجمهىريـــــــــت الجسائريــــــــت الديمقراطيــــت الشعبيـــــــــــت

 وزارة التعليــــم العالي و البحـــــث العلمـــي

 -1-جامعــت قسنطينـــــت 

 كليـــــــــــت الحقــــــــــىق

 مصلحــــــت الشهـــــــاداث

 2022رقم ................../

 2022دورة :  الطلبت الوتخرجين     لقسن الواستر   قائوت

 العلـــــىم اإلداريـــتالقســــــن : 

 الماســـــــتر

 إدارة عاهتاإلختصاص :   العلىم اإلداريتالقسن : 
 رقن الشهادة اإلسن و اللقب رقن الشهادة اإلسن و اللقب

 97 ِذىٌ صفا 65 جسار أَّٓ عّاد اٌذَٓ 
 98 ِذطٓ رِسٌ 66 إَرَذَر ِرواْ
 99 ِبُرون زورَاء 67 فالدٍ رفُك

 100 ِػرٌ اضّاعًُ 68 فتخ هللا دطُٓ
 101 ِػرٌ أُِّت 69 غُّىز ضارة

 102 اح أضاِتَِر 70 لجاٌٍ زورَاء
 103 ِرزوق َطري 71 لٕاطٍ ٌطُغت

 104 ِطٍُ ِٕاي 72 لراؼ وئاَ
 105 ِطاعٍ ِروة رَّت 73 لطىَ عفاف

 106 ْ إَّاِْسَا 74 لطىَ لّر
 107 ٍُِص ُِطاء 75 لطىَ لّر

 108 ِىٌف زورَاء 76 دفاصت ٔجُبت
 109 رجُ خىٌت 77 دفٕاوٌ دطاَ اٌذَٓ

 110 بىعبذ هللا صاٌخ 78 دّذود ِٕاي
 111 بىٌمروْ أَّٓ 79 دُّذٌ وٕسة

 111 تغالب رؤَ 80 دّىظ أضّاء
 111 بىٌرواق أُِر 81 هٍٕ عبُر

 111 جبار عّاد 82 إَذرٌ ٔهً
 111 ٌعرَبٍ إُِٔت 83 لاٌٍ ٌُٕت

 111 ِذاط فاطّت 84 لجطُط فاضً

 111 ترخاش إٌهاَ 85 خالٌفت َطري

 111 بٍٍٍُ دمحم 86 خٍُفت بغذوظ ِروة

   87 خىجت دُٔا اؤص

   88 وُفىظ هبت

   89 وراَُّت أُِٓ

   90 ٌهىاي ًِٕ

   91 اٌعّرٌ زلار فاطّت اٌسهراء

   92 اٌعاود ضهاد

   93 ٌصذاب عبذ اٌردّاْ

   94 ٌبعٍٍُ ضٍُُا زهُت 

   95 ٌىدَار إَّاْ

   96 ِعسٌ غهُٕاز
 


