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 الجمهىريـــــــــت الجسائريــــــــت الديمقراطيــــت الشعبيـــــــــــت

 وزارة التعليــــم العالي و البحـــــث العلمـــي

 -1- جامعــت قسنطينـــــت
 كليـــــــــــت الحقــــــــــىق

 مصلحــــــت الشهـــــــاداث

 2022رقم ................../

 2222دورة :     لقسن المبستر   قبئمت الطلبت المتخرجيه

 القســــــن العــــــــبم

 الماســـــــتر

 اإلقتصبدي العبمبوىن القاإلختصبص :   القبوىن العبمالقسن : 
 رقن الشهبدة اإلسن و اللقب رقن الشهبدة اإلسن و اللقب

 33 تىضشعح ؽَُاء 1 عاَذٌ فاسط ٍَتاص

 33 َِتىدثُيح أدَذ أَ 2 تِ جاتا هلل ٍُادج

 33 تىدالعح صهُة 3 تِ دغْح ّذي

 33 تىٍضعش عاسج 4 تِ صَاُ عقُيح ّغشَِ

 33 داودٌ وعاً 5 تشداه ٍشواُ

 33 جَُيٍ سَاُ 6 تىدسٍُِ أٍُِ ؽشاف اىذَِ

 33 قغىً دمحم 7 تىجْاّح دغُِ

 34 دَىدٌ أعاٍح 8 تىغاتح صثشَْح

 34 مشماتى ٍعار 9 تىقيع أٍُش

 34 سٍضٌخثاب  44 تىٍضَش ىثًْ

 33 قىَغٌ صَاد 44 تىاىشواَخ عثذ اىشدٌُ

 33 ىعالوج ععاد 44 ؽُثاٍّ ؽَُاء

 33 ّغىاػ هاىح 43 قشَْاخ فاطَح اىضهشاء

 33 وهاب دغاً اىذَِ 43 قشفٍ عَُح

 33 صثُذٍ صالح اىذَِ 43 دجاص صَِ اىذَِ

 33 عىاَغ أعَاء 43 دَضج ؽهاب اىذَِ

 33 عثُذثعاتٍْ  43 مُْفح فاطَح اىضهشاء

 34 صسقُِ ضشاس 43 خيُفح ؽيُذٍ إَْاط

 34 مُىاص أََِ إتشهٌُ 43 خُش اىذَِ عثذ اىشؤوف

   44 مَُىػ خيُو

   44 مُشاػ عثذ اىَجُذ

   44 ىخْافش فاتخ

   43 ٍىىف ٍُْشج

   43 وَؾاوٌ هاٍّ

   43 سٍضاٍّ صَْة

   43 صواغٍ ٍيُنح

   43 عؾح ساضُح

   43 عؾٍ عثذ اىذفُظ

   43 تِ عُغً دغاً

   34 تِ خالف ىَُاء

   34 تِ ىعشَثٍ ّغشَِ

   34 تِ ٍعَش سَاُ
 

 
 
 
 



2 

 

 الجمهىريـــــــــت الجسائريــــــــت الديمقراطيــــت الشعبيـــــــــــت

 وزارة التعليــــم العالي و البحـــــث العلمـــي

 -1- جامعــت قسنطينـــــت
 ــىقكليـــــــــــت الحقــــــــ

 مصلحــــــت الشهـــــــاداث

 2022رقم ................../

 2222دورة :       لقسن المبستر قبئمت الطلبت المتخرجيه 

 القســــــن العــــــــبم

 الماســـــــتر

 الذولي العبمقبوىن اإلختصبص :   القبوىن العبمالقسن : 
 لشهبدةرقن ا اإلسن و اللقب رقن الشهبدة اإلسن و اللقب

 33 دَح وئاً  4 عثذ اىَاىل فشَاه

 33 هىؽاخ عاسج وسدج 4 عالػ ٍْاه

 33 قاسج ٍصطفً عثذ اىشدَاُ 3 عَُشػ ٍْاه

 33 مشتاػ دزَفح 3 عىاجح عاسج

 33 مشٍُؼ ؽْاص 3 تعىطح ٍذاعِ

 33 خُْفش سٍُغح 3 تيغشتُح عشوس

 34 ىثُىض جَاه 3 تِ تنُش ٍٍَُ ىُْح

 34 ٍذوس عضَض 3 عثذ اىىهابتِ ٍْصىس َىعف دمحم 

 34 ٍذادج عاٍش 3 تِ ٍشاسج عثيح

 33 ٍْىس هاىح 44 تِ عذَذٌ عثذ اىذق

 33 ٍْصش أٍاٍّ 44 تِ عُؼ أٍاه

 33 ٍىعً ٍثاسك ٍشٌَ 44 تىعافُح غذَش

 33 ّادس دغُِ 43 تىعُؾح اتشاهٌُ

 33 عثتٍ سَاُ 43 تىعتشوط ىُيً

 33 عغاوَو أعاٍح 43 تىجيطٍ عثذ اىقادس

 33 صيىتٍ هاىح 43 تىفْاسج عائؾح سَذاب

 34 طيذٍ ًٍْ 43 تىفْاسج دمحم هاٍّ

 34 َذُىػ ىُْح 43 تىمشصاصج عثذ اىجيُو

 34 صعثاط عثذ هللا 43 تىىذيُة هاجش

 33 صواغٍ فُصو 44 تىٍضتش ادغِ

 33 عَُىس أٍاه 44 تىسوَغح ؽهشج

 33 تيثذسوُ سقُح 44 تىثيجح ّجٌ اىذَِ

 33 خيىفح عَُح 43 حتىصَاُ عَُ

 33 ىؾهة ؽَُاء 43 تىصَاُ دغًْ

   43 ددذود ٍهذٌ

   43 دىٍَُ دمحم اىصاىخ
   43 دسوَؼ عثُش

   43 جخشاب دمحم سضا
   43 غشَة عثذ اىغٍْ

   34 قذؼ دُّا صاد
   34 دذاد اتتغاً

   34 ديٌُ ٍالك 
   33 هاله ٍفُذج
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 ــت الديمقراطيــــت الشعبيـــــــــــتالجمهىريـــــــــت الجسائريــــــ

 وزارة التعليــــم العالي و البحـــــث العلمـــي

 -1- جامعــت قسنطينـــــت
 كليـــــــــــت الحقــــــــــىق

 مصلحــــــت الشهـــــــاداث

 2022رقم ................../

 2222دورة :       لقسن المبستر قبئمت الطلبت المتخرجيه 

 لقســــــن العــــــــبما

 الماســـــــتر

 التهيئت والتعميرقبوىن اإلختصبص :   القبوىن العبمالقسن : 
 رقن الشهبدة اإلسن و اللقب رقن الشهبدة اإلسن و اللقب

 33 ٍشداعٍ عثَاُ تِ عفاُ 4 عَُش صَْة

 33 ٍغاىُح عاسج 4 عالطى ٍشٌَ

 33 ٍضهىد اٍْح 3 عيىاػ سٍُغاء

 33 ٍىعً عيَُاُ ّجىي 3 جتاجٍ جُذ

 33 وهاب اعَاء 3 تؾُشٌ عاٍش

 33 سدَىُ سََح 3 تنىػ ٍشوي

 34 سدَىٍّ ّشََاُ 3 تيجذسج سضىاُ

 34 سجٍَُ خىىح 3 دَاّح دمحم اٍُشتِ 

 34 سداٍُْح فاَضج 3 تِ خيُفح خىىح

 33 سَاح عثذ اىجيُو 44 تِ ساَظ خذَجح

 33 ععذ هللا عَاس 44 تىعْاقح اتتغاً

 33 ععذٌ خاىذ 44 تىتاطح عُف اىذَِ

 33 صْهاجٍ ىُيُا 43 تىؽعش أٍاه

 33 عذساتٍ عاده 43 تىدهاُ ىُيً

 33 َذُاوٌ دَضج 43 تىغاتح سَاُ

 33 صسوٍٍ أدَذ عالء اىذَِ 43 تىٍعىػ ؽهشصاد

 34 تِ خيفٍ أدَذ خيُو 43 تىسقىػ دمحم

 34 تىعافُح إََاُ 43 تىسّاُ ٍْصف اىَجزوب

 34 تىقفح عهُيح 43 ُؽاَة دْا

 33 عىُ َغشي 44 ؽُاد عضَضج

   44 دهُيٍ مْضج

   44 دَة اتتغاً

   43 دَة ٍْىتح

   43 فصُخ عاطف

   43 فُالىٍ ىَُظ

   43 مذيىػ دمحم
   43 قاسج مشََح

   43 مىَشج جْاخ
   43 ىثصُش ععُذج
   34 ٍطَظ ّعَُح
   34 ٍؾشٌ ععاد

   34 ٍذاسصٌ دمحم خاىذ
   33 ٍْضىٍ ؽعُة

 


