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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   ائوت الطلبت الوتخرجيي ق                

 القســــــن الخــــــاص

 الماســـــــتر

 األعوال اإلختصاص :  قاًىى القاًىى الخاصالقسن : 
 رقن الشهادة اإلسن و اللقب رقن الشهادة اإلسن و اللقب

 33 بن سالم دمحم عبد المنعم 1 عابد نصر الدٌن

 34 بن طوبال رٌان 2 عبٌد شارف سمٌة

 35 بن زاٌد لٌدٌا أمانً 3 عجرود وسام

 36 بن زلٌخة مارٌة 4 عدوي حسناء

 37 برشاش لٌنة نٌبال 5 عمون مروة

 38 بركان فطٌمة 6 عٌناوي رندة

 39 بوادي أسامة 7 علٌوات أنٌس

 44 بوعاٌشة سفٌان 8 عالم باٌة رٌان

 41 بوشحم نسرٌن 9 عالم ٌسرى

 42 بوشرٌط مٌسا 14 عالش حنان

 43 بودرمٌن نجمة 11 عمرانً سهٌلة

 44 بوضٌاف دنٌا 12 عواسً ماجدة لٌنة

 45 بوفدش أمٌرة 13 باجً خوثٌر

 46 بوخشم رمزي 14 بهلول جهٌنة

 47 بولعراش سعاد 15 بهلولً حنان

 48 بولعتروس شٌماء 16 بارش أمٌنة

 49 بولمرون صابر زٌن الدٌن 17 باروشً عبد الوهاب

 54 بونحات اسماعٌل 18 بصٌلة نسرٌن

 51 بوساوي ٌسرى 19 بغرٌش كوثر

 52 بوطبة رحمة 24 بلبونابً صبرٌنة

 53 بوطومو منال 21 بلٌبل اٌمن بهاء الدٌن

 54 بوزرارة زٌنب 22 بن عٌسى وسام

 55 ة رٌانمشدٌ 23 بن شهلة اشرف الدٌن

 56 رٌاشرطٌوة دمحم زك 24 بن جاب هللا نور العزة جٌهان

 57 شواي نهلة مالن 25 بن المجات أمٌرة

 58 دروٌش خلود 26 بن غالٌة اسامة

 59 ذٌابً فوراط 27 بن لرعٌشً مرٌم

 64 دٌب صابر 28 بن حومر أمٌر

 61 ضٌف رومٌسة 29 بن خاوة سامٌة

 62 جعفري آٌة 34 بن احمد دمحم رمزي

 63 ضرٌبٌن أٌة 31 بن منصور فرٌدة

 64 فرحاوي غدٌر 32 بن مناح ولٌد
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 الجمهىريـــــــــت الجسائريــــــــت الديمقراطيــــت الشعبيـــــــــــت

 وزارة التعليــــم العالي و البحـــــث العلمـــي

 -1-جامعــت قسنطينـــــت

 كليـــــــــــت الحقــــــــــىق    

 مصلحــــــت الشهـــــــاداث  

 2022رقم ................../

 2022دورة :     لقسن الواسترقائوت الطلبت الوتخرجيي                   

 القســــــن الخــــــاص

 الماســـــــتر

 األعوالقاًىى اإلختصاص :   القسن : الواســـــتر 
 رقن الشهادة اإلسن و اللقب رقن الشهادة اإلسن و اللقب
 97 سذراتي يُار 65 لوراري سلسبٌل تموى

 98 سيح ضيًاء 66 خولة حمدان

 99 سياح ضيًاء 67 حزمون شبٌلة

 144 سيذ عهي أَفال 68 حنٌش سماح

 141 سىفي نيُح 69 حٌمد سارة

 142 صىيهح إيُاش 74 حٌمود إٌناس

 143 طريفح َثيهح 71 لربوعة مروة

 144 يحياوي اكرو 72 كروش إٌناس

 145 زايذي يُال 73 خبٌبش خٌرة

 146 د يثارن خانذزغذو 74 خالف ايًاٌ

 147 زروال صُذرج 75 نعىر خهيصح

 148 زيًىش ضعية 76 نطهة جهيهح

 149 حُاَي راويح 77 نىصيف ضروق

 114 تٍ فىغال يىسف عثذ انًُاف 78 نىجرتُي يىسف

 111 تىضرسح عفاف 79 يخهىفي رياٌ

 112 زواوي إيًاٌ 84 يعارفيح َثيهح

 113 دهًطي ياريح 81 يسوز يروج

   82 كي تىتكريثار

   83 يحسو اسايح

   84 يهُي فاتح

   85 يخهفي عايذج

   86 ييًىٌ فريال

   87 َحىي وائم

   88 َحال يهذي

   89 َىي أياَي

   94 عثًاَي َريًاٌ يهيكح

   91 وهاب ضروق

   92 وازع عثذ انحك

   93 سعُىٌ تايح

   94 سحُىٌ صفاء

   95 سثاحح جهيهح

   96 سثتي َذي
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 الجمهىريـــــــــت الجسائريــــــــت الديمقراطيــــت الشعبيـــــــــــت

 وزارة التعليــــم العالي و البحـــــث العلمـــي

 -1-جامعــت قسنطينـــــت

 كليـــــــــــت الحقــــــــــىق    

 مصلحــــــت الشهـــــــاداث  

 2022رقم ................../

 2022دورة :      لقسن الواسترقائوت الطلبت الوتخرجيي                  

 القســــــن الخــــــاص
 الماســـــــتر

 التىثيقاإلختصاص :  قاًــىى  القسن : الواســـــتر 
 رقن الشهادة اإلسن و اللقب رقن الشهادة اإلسن و اللقب

 33 شوار سٌف اإلسالم  1 عبد الداٌم شروق

 34 دباش منال 2 عبدٌش أٌمن

 35 جغادر شهٌرة 3 بركات عبد الكرٌم

 36 جراي لٌنة فاطمة الزهراء 4 بلمنبور سٌف الدٌن

 37 فصٌح لمٌس 5 بلحً إٌمان

 38 فارق نور الهدى 6 بلماسمً نوفل

 39 فٌاللً لمٌن 7 بلوط نهاد

 44 غمرانً مونً 8 بن جدو اٌمن

 41 لحش شراز 9 بن صٌفً أحمد ضٌاء الدٌن

 42 حاج ماجدة 14 بركان سلمى

 43 حاج عزام صابر 11 بوبة شهٌناز

 44 حاج مخناش سارة 12 بوشهوانً صبرٌنة

 45 حسانً إلهام 13 بوشعٌر مروة

 46 لارة رشا 14 بوشارب هانٌة العنود

 47 خلٌفً التهامً مالن 15 بوجوادة مروة

 48 خنٌفً مروة 16 بودراع الزهراء

 49 رش تمً الدٌنلط 17 بودراوي أنٌس

 54 لشهب ٌسرى 18 بولرارة دمحم هٌثم

 51 الواعر أكرم كمال 19 بوكروش أسامة

 52 مازلً وسام 24 بوخشم خولة

 53 مشطري إٌمان 21 بولوس دمحم أمٌن

 54 محاوشً سهٌلة 22 بوكردرة عبٌر

 55 مصبتح نزٌم 23 بوكردرة وردة

 56 مسعود لعور غزالن 24 بولعراس رومٌساء

 57 مزهود ٌسرى 25 بوالحرث كوثر

 58 مٌمون فاطمة 26 بولكراوط خلود

 59 مٌمونً دنٌا 27 بولمورن أمنة

 64 ممرانً نجاح 28 بوتشٌنة تاج الدٌن

 61 نعمون بشرى 29 شادي محسن

 62 نوي هاجر 34 شعراوي صوفٌة

 63 عماب نوفل 31 شكٌوي نرجس

 64 راشدي أٌمن 32 شكرود منال

 

 

 



4 

 

 يـــــــــت الجسائريــــــــت الديمقراطيــــت الشعبيـــــــــــتالجمهىر

 وزارة التعليــــم العالي و البحـــــث العلمـــي

 -1-جامعــت قسنطينـــــت

 كليـــــــــــت الحقــــــــــىق    

 مصلحــــــت الشهـــــــاداث  

 2022رقم ................../

 2022دورة :  طلبت الوتخرجيي  لقسن الواستر    قائوت ال                

 القســــــن الخــــــاص
 الماســـــــتر

 التىثيقاإلختصاص :  قاًــىى  القسن : الواســـــتر 
 رقن الشهادة اإلسن و اللقب رقن الشهادة اإلسن و اللقب

 97 سياري سًاعيٍ 65 رحال نور الهدى

   66 رامول فاطمة الزهراء

   67 كنزةرامول 

   68 رجى سيف انذيٍ
   69 رليك تالل

   74 رزق هللا َىر انىفاء
   71 رويثح وئاو

   72 صاحة عثير
   73 ساية أحًذ

   74 سردون فراح
   75 سىفي زيُة

   76 طانثي صاتريٍ
   77 طانة عس انذيٍ

   78 طريفي فهذ
   79 يىتي عائطح

   84 زرولي نيُح آيح
   81 ًاءزغيًح ضي
   82 زيذي هُاء
   83 زيُذج يالن

   84 تىطىاطى صثريُح
   85 زياد هذيم

   86 تىريص سثيم انهذي

   87 لارج دمحم انسعيذ

   88 يراد يهذي راتح

   89 يساعذيح خهيفح

   94 طثطىش روَك

   91 زريسر ادو

   92 عىاطي إيًاٌ

   93 تىضىضح عثذ انًعس

   94 تىيسحم يصعة

   95 تىانطيٍ وساو

   96 جسار إيهاب
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 الجمهىريـــــــــت الجسائريــــــــت الديمقراطيــــت الشعبيـــــــــــت

 وزارة التعليــــم العالي و البحـــــث العلمـــي

 -1-جامعــت قسنطينـــــت

 كليـــــــــــت الحقــــــــــىق    

 مصلحــــــت الشهـــــــاداث  

 2022................../ رقم

 2022دورة :        لقسن الواستر قائوت الطلبت الوتخرجيي                

 القســــــن الخــــــاص

 الماســـــــتر

العقىباث والعلىم قاًىى اإلختصاص :   القسن : الواســـــتر 

 الجٌائيت
 رقن الشهادة اإلسن و اللقب رقن الشهادة اإلسن و اللقب

 33 دحدوح أمنٌة 1 باس دمحم فوزيع

 34 دربال منى 2 عابد إكرام

 35 دٌب سعٌدة 3 عابد خدٌجة

 36 جغمانً نجمة 4 عبلة سندرة

 37 درٌد نورالزمان 5 عاشور فلاير

 38 المنصوري مرٌم 6 عدوي آٌة

 39 المشتة دمحم العربً 7 عربوز نادٌة

 40 إردٌر علٌمة 8 عثامنة زٌنة نور األصٌل

 41 الصٌد عمار 9 ابوري محمود عماد الدٌنب

 42 فول اٌمن خلٌل 10 بن علً رٌان

 43 فرٌمش وردة 11 بن شالل عبد الغانً

 44 غربً ٌحً 12 بن زاوي نهى

 45 غطسة عماد 13 بن زهور أمٌرة

 46 لنفود ٌسمٌنة 14 بوعتروس رجاء

 47 لرزٌز رونك 15 بودماغ نسرٌن

 48 ةلساس غاد 16 بوجالل سارة

 49 حشاش لٌنة مالن 17 بوجرٌو غسان

 50 حمادي وردة 18 بوفرٌوة إٌناس

 51 حمودي مرٌم 19 بوخٌط غادة

 52 حواشة منال 20 بولنة اسامة

 53 حطاب رٌم 21 بولمداٌس إلهام

 54 حد مسعود منصف 22 بونوار فاطٌمة

 55 كبٌر هاجر 23 بورٌو رٌان

 56 كعبوش وئام رانٌة 24 بوصبع إٌمان

 57 كنتور نهى 25 وف لٌنةصبوال

 58 كرومً إكرام 26 بوطبزة خدٌجة

 59 خشة نادٌة 27 بوزحزح سارة

 60 خدة خدٌجة 28 بوزٌد أمٌرة

 61 خزار بلمٌس لٌنة 29 شاٌح الوجو رٌان

 62 خونً نسرٌن 30 شرطٌوة رٌان

 63 كٌحل خولة 31 شطاح رٌان

 64 كورتلً هزار 32 شواي خدٌجة

 



6 

 

 هىريـــــــــت الجسائريــــــــت الديمقراطيــــت الشعبيـــــــــــتالجم

 وزارة التعليــــم العالي و البحـــــث العلمـــي

 -1-جامعــت قسنطينـــــت

 كليـــــــــــت الحقــــــــــىق    

 مصلحــــــت الشهـــــــاداث  

 2022رقم ................../

 2022دورة :    لقسن  الواسترالطلبت الوتخرجيي     قائوت                

 القســــــن الخــــــاص

 الماســـــــتر

العقىباث والعلىم  اإلختصاص : قاًىى القاًىى العامالقسن : 

  الجٌائيت
 رقن الشهادة اإلسن و اللقب رقن الشهادة اإلسن و اللقب

 97 تٍ يسعذ صفاء 65 العاٌب عبد الخالك

 98 فىرج زيٍ انذيٍ 66 ضرالعاٌب لخ

 99 حًىر كريًح 67 لعرابة نسٌم

 100 كرفي فريذج 68 لطرش غادة

   69 لوصٌف زٌنب

   70 معافً أٌمن

   71 معزوزي مرٌم

   72 مانع ذكرى

   73 مطمط جٌهان

   74 مبٌرون الزهوانً

   75 مشاكرة هبة هللا

   76 مجانً رٌان

   77 مجنون هالل

   78 ادي خدٌجةمحاسنً هن

   79 مهنً خولة

   80 مسلم سناء

   81 نعمون ابتسام

   82 نماش بدرا لدٌن

   83 سحالً إٌمان

   84 ساحلً مروى

   85 سعٌدي مٌلود

   86 سبتً دراجً

   87 صلوبً عفاف

   88 سمطُي حًيذج

   89 سىني يريى

   90 طاير خىنح

   91 زتيري هذيم

   92 زرياٌ فيروز

   93 زرياٌ رحًح

   94 زيذي سارج

   95 تهخهف دمحم أيًٍ

   96 يرجاَح دمحم إيهاب انذيٍ

 
 



7 

 

 الجمهىريـــــــــت الجسائريــــــــت الديمقراطيــــت الشعبيـــــــــــت

 وزارة التعليــــم العالي و البحـــــث العلمـــي

 -1-جامعــت قسنطينـــــت

 لحقــــــــــىقكليـــــــــــت ا    

 مصلحــــــت الشهـــــــاداث  

 2022رقم ................../

 2022دورة :    لقسن الواستر قائوت الطلبت الوتخرجيي                    

 القســــــن الخــــــاص

 الماســـــــتر

 خاص قاًىىاإلختصاص :  القسن : الواســـــتر 
 رقن الشهادة سن و اللقباإل رقن الشهادة اإلسن و اللقب

 32 شٌهب جهاد 1 عبد العزٌز وائل

 33 ذبٌح أمٌمة 2 عبد الرزاق ٌوسف كمال الدٌن

 34 جري ماجد 3 عابد رلٌة

 35 جوهر صورٌة 4 عبٌدي نبٌل

 36 الصٌد أمنة 5 عٌسانً عبٌر

 37  6 عامر داودي ولٌد

 38 فرحانً ٌالوتة 7 عطٌة هللا إٌمان

 39 فتحً زكرٌاء 8 عزام رومٌسة

 44 فٌاللً لٌنة 9 بجاوي عبد الرٌحم

 41 لواري فرٌد 14 بغٌجة حسام الدٌن

 42 لٌدوم اٌمان 11 بخوش لمٌس

 43 حسٌنً هدى 12 بن عبدي صالح كامل الدٌن

 44 هامل تاج الدٌن 13 بن عٌسى ٌاسر

 45 كركار سلمى 14 بن دٌب العربً

 46 مجٌب المهٌمنكاف عبد ال 15 بن هدان رٌان إنشراح

 47 كنٌوة نسٌبة 16 بن لطرش حورٌة

 48 لرٌش مروة 17 بن صالحٌة عادل

 49 كرٌبوط آدم شرف الدٌن 18 بن ٌزار وسٌم

 54 العاٌب أسماء 19 بوشرٌط عبٌر

 51 لرلط أحمد 24 بودشٌش خالد

 52 لشهب فاروق 21 بوحجرة مروة

 53 مشحالن نسرٌن 22 بوهالً دمحم الصالح أمٌن

 54 محفوف حسٌبة 23 بوهٌدل عبد الرؤوف

 55 منصار اٌة أنفال 24 بولربوعة فارس الدٌن

 56 منصور نسرٌن 25 بوكرو عواطف

 57 منصور بوناب دنٌا زاد 26 بوكرو لٌندة

 58 مرداوي خالد 27 بورصاص منال ٌاسمٌن

 59 مخالفة شمس الدٌن 28 بوالصوف مٌساء

 64  أكرممرزوق دمحم 29 بوزٌد دمحم أٌمن

 61 مزهود شهرزاد 34 شروال مروة

 62 دمحمي دمحم أمٌن 31 شلبً منى
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 الجمهىريـــــــــت الجسائريــــــــت الديمقراطيــــت الشعبيـــــــــــت

 وزارة التعليــــم العالي و البحـــــث العلمـــي

 -1-جامعــت قسنطينـــــت

 كليـــــــــــت الحقــــــــــىق    

 مصلحــــــت الشهـــــــاداث  

 2022رقم ................../

 2022دورة :  قائوت الطلبت الوتخرجيي    لقسن الواستر                   

 القســــــن الخــــــاص

 الماســـــــتر

 خاص اإلختصاص : قاًىى القسن : الواســـــتر 
 الشهادة رقن اإلسن و اللقب رقن الشهادة اإلسن و اللقب

   63 نماز مروى

   64 رمضانً شٌراز

   65 رجم دمحم

   66 ساعد عزام علً

   67 صاٌفً أمٌرة

   68 سخري أسماء

   69 سٌابة أحمد منصف

   74 سٌاح فلة

   71 سكحال ٌوسف

   72 تواتً أنفال

   73 زاٌد وداد

   74 زرمان نبٌل

   75 بوجاهم إلهام

   76 نمسعودان عالء الدٌ

   77 بشٌري زبٌدة

   78 بوعكاز عبد المولى

   79 بوناب بالل

   84 لكنوش شرف الدٌن

   81 محمودي وردة الندى

   82 ربوح أنٌسة

   83 طٌار عبد السالم

   84 بن احمد خلٌل

   85 دمحم إسالمبن كحول عبود 

   86 بوعطٌط زٌن الدٌن

   87 بوطالبً دمحم الصالح

   88 سامة فارح أ

   89 مصباح وداد

   94 ربعً لٌس دمحم األمٌن

   91 طلحً نهاد

    

    
 

 

 
 



9 

 

 الجمهىريـــــــــت الجسائريــــــــت الديمقراطيــــت الشعبيـــــــــــت

 وزارة التعليــــم العالي و البحـــــث العلمـــي

 -1-جامعــت قسنطينـــــت

 ــــــىقكليـــــــــــت الحقــــ    

 مصلحــــــت الشهـــــــاداث  

 2022رقم ................../

 2022دورة :  قائوت الطلبت الوتخرجيي    لقسن الواستر                   

 القســــــن الخــــــاص
 

 الماســـــــتر

 قاًىى التأهيٌاثاإلختصاص :  القسن : الواســـــتر 
 رقن الشهادة سن و اللقباإل رقن الشهادة اإلسن و اللقب

 32 لرندع نسرٌن 1 عاشوري عائشة

 33 لصٌر زوهٌر 2 علواش نور الهدى 

 34 حنانً غزالن 3 عامر عبد الهادي

 35 حزمون إكرام 4 عرابة ندى

 36 هبول زٌنب 5 عراس لطفى

 37 إدامً حنان 6 عروم سارة

 38 اٌدٌو اٌمان 7 بارة ىٌة

 39  األمٌنلدٌدح دمحم 8 بالل خٌر الدٌن

 44 كرفة اٌمان 9 بن عثمان خالد

 41 خلٌفة صفاء 14 بن جامع فواز

 42 خلٌفة سلٌحً شٌماء 11 بن الحواس منتهى

 43 خٌر الدٌن بسمة 12 بن فوغال مفٌدة

 44 للً اٌمان 13 بن فرٌح رمٌساء

 45 العاٌب وائل 14 بن لرعٌشً خٌر الدٌن

 46 لمٌن شٌماء 15 برباش اٌة

 47 لطرش البتول 16 عبلو مرٌمبو

 48 ماضً الحاج 17 بوعنان وفاء

 49 ماضً عادل 18 بودشٌشة ماٌة

 54 منصوري هٌثم 19 بوضرسة شهٌناز

 51 مازنً نورهان سحر 24 بولنور عبٌر

 52 مهدي نور اإلٌمان 21 بوحفرة خوجة

 53 مسلم أمٌرة 22 بوكبوس سامٌة

 54 لةمسنادي لجٌن الكام 23 شناح رانٌة

 55 مطرفً نور الهدى 24 شرطٌوي رحمة

 56 مزهود جلٌلة 25 دعاس رمٌساء

 57 موي منال 26 جبلٌة شٌماء

 58 َاظىري حهيًح 27 جرافً عبد الرحمان

 59 َكاع ريًح 28 درٌس لوٌزة

 64 اوَيسي دَيا 29 الهادف العكً أمٌنة

 61 ريضاَي يسري 34 فندي اٌة

 31 غوالً ملٌكة
فاطيًح ىسذراتي 

 انسهراء
62 

 

 



11 

 

 الجمهىريـــــــــت الجسائريــــــــت الديمقراطيــــت الشعبيـــــــــــت

 وزارة التعليــــم العالي و البحـــــث العلمـــي

 -1-جامعــت قسنطينـــــت

 كليـــــــــــت الحقــــــــــىق    

 مصلحــــــت الشهـــــــاداث  

 2022رقم ................../

 2022دورة :  قائوت الطلبت الوتخرجيي    لقسن الواستر                   

 القســــــن الخــــــاص
 

 الماســـــــتر

 قاًىى التأهيٌاثاإلختصاص :  القسن : الواســـــتر 
 رقن الشهادة اإلسن و اللقب رقن الشهادة اإلسن و اللقب

 94 منور إسالم الدٌن 63 سمنً سوهة

 95 وادي أمٌرة 64 أمنة سطٌطرة

 96 صاوشً رونك 65 سٌمر لمٌس

 97 صدراتً زهرة 66 تنٌو نسرٌن

 98 سٌاري زهرة 67 طورش منار

 99 زناد رحمة 68 زارزي ندى ٌاسمٌن

 144 زناتً نور جٌهان 69 بلعابد مهدي

 141 بوجدور وردة 74 بوعنالة آٌة

 142 بوصفصاف هاجر 71 شعبان عبد الجلٌل

   72 ٌدةشٌخ عا

   73 غٌسة رمٌساء

   74 عٌدوسً هالة

   75 عروال دمحم زٌن الدٌن

   76 بن عبد الرحمان منى

   77 بن عمارة بردٌس

   78 بوضٌاف بشرى

   79 بولحٌة فٌروز

   84 بوربٌع دمحم الصالح

   81 بورزق شٌماء

   82 شاوش زكرٌاء

   83 ظاهر ندى

   84 دبار ٌسرى

   85 رزادالدٌب شه

   86 جبلً دمحم الطاهر ندٌر

   87 فصٌح أمٌرة

   88 لربع شروق

   89 حرٌمً شٌماء

   94 حرٌكً اٌناس

   91 لدادرة صالح الدٌن

   92 كروش وئام

   93 كٌواز بوبكر الصدٌك

 

 
 



11 

 

 الجمهىريـــــــــت الجسائريــــــــت الديمقراطيــــت الشعبيـــــــــــت

 يــــم العالي و البحـــــث العلمـــيوزارة التعل

 -1-جامعــت قسنطينـــــت

 كليـــــــــــت الحقــــــــــىق    

 مصلحــــــت الشهـــــــاداث  

 2022رقم ................../

 2022دورة :  قائوت الطلبت الوتخرجيي    لقسن الواستر                   

 القســــــن الخــــــاص
 

 ـــــــترالماس

 قاًىى األسرةاإلختصاص :  القسن : الواســـــتر 
 رقن الشهادة اإلسن و اللقب رقن الشهادة اإلسن و اللقب

 32 لرابسً منٌرة 1 علٌوش هدى

 33 لنٌفً شٌماء 2 علوي شٌماء مالن

 34 لرٌوة أحالم 3 بغٌجة ذرٌة

 35 حاج عزام رحمة 4 بلباشر رمزي

 36 ٌمونةحافظً م 5 بلحداد مرٌم

 37 حمادي نوال 6 بن علٌوش اكرام

 38 حمالوي اٌمان 7 بن الشٌخ نائلة

 39 حمارة نوفل 8 بن ٌعٌش حنان

 44 كوش اٌة 9 بن لعجٌلة أحالم

 41 لعبٌدي ابتسام 14 بن زاٌد أٌة

 42 لمرٌن أمٌمة 11 برحاٌل بودودة أنس

 43 لعرابة برهان الدٌن 12 برانجٌة رومٌساء

 44 لفزة شهرزاد 13 وةبٌطاط مر

 45 العلمً الهام 14 بوبطة فرٌد

 46 مضوي عاٌدة 15 بوشول رٌان

 47 مخلوف هشام 16 بودلٌك أمانً

 48 مهال دمحم الشرٌف 17 بوجغرة آمنة

 49 منور شٌراز 18 بولصبة نسرٌن

 54 مساعدي شٌماء 19 بوحناش خالد

 51 مزدٌوة نور الهدى 24 بورمول اٌة

 52 مٌهوبً صونٌا 21 ضٌةبوربٌع را

 53 نحال ندى ٌاسمٌن 22 شعور بسمة

 54 ربٌع عبد الرحمن 23 شناف عبد المالن

 55 تواتً رٌم 24 شروانة ٌسرى

 56 تسامن مراد 25 دلمً درٌة

 57 زرولً إكرام 26 دمٌغة إنصاف

 58 برانً رفٌك 27 جعفري خدٌجة

 59 بلمخ رانٌة 28 جامع رامً

 64 والل عبد الهاديب 29 جمٌل رلٌة

 61 غاوي أحمد 34 جبار رحمة

 62 خنطول أٌمن 31 فلكو سلٌمة

 

 
 



12 

 

 الجمهىريـــــــــت الجسائريــــــــت الديمقراطيــــت الشعبيـــــــــــت

 وزارة التعليــــم العالي و البحـــــث العلمـــي

 -1-جامعــت قسنطينـــــت

 كليـــــــــــت الحقــــــــــىق    

 مصلحــــــت الشهـــــــاداث  

 2022رقم ................../

 2022دورة :  قائوت الطلبت الوتخرجيي    لقسن الواستر                   

 القســــــن الخــــــاص
 

 الماســـــــتر

 قاًىى األسرةاإلختصاص :  القسن : الواســـــتر 
 رقن الشهادة اإلسن و اللقب رقن الشهادة اإلسن و اللقب

   63 لماعً نائلة مرٌم

   64 راشدي أحمد

   65 سحنون دمحم األمٌن

   66 صالحً أمال

   67 زغبٌب أمال

   68 عجرود ٌاسٌن

   69 بلعطار نجالء

   74 بوكبوس شروق

   71 بولعراس سٌف الدٌن

   72 جغادر عبٌر

   73 فٌاللً جٌهان

   74 لطرش دمحم

   75 مراحً نجالء

   76 زبٌش اشرف

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


