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 35 تؼثىع كطًُح 1 تٍ دانٍ يزَى

 36 تىيؼشج رؤوف 2 تىػايح ػش انذٍَ

 37 تذاوٌ كارص 3 تىودٌ يُُزج

 38 تاكهٍ ػادل 4 خُىػح طهاو 

 39 تكُزاخ أدالو 5 ػثادنٍ َىر انهذي

 40تخُرٍ طهاو  6 يذزاب ػثذ انذكُى

 41 توزار إترظاو 7 ػثذ انذاَى َاطٍُ

 42 تالل كىسٌ 8 تىثهجح راتخ دنُم

 43 تهثجاوٌ إًَاٌ 9 تٍ صىػح ػثذ انكزَى 

 44 تهثزج وجذاٌ 10 ػثذ انالوٌ طهُى

 45 تهوؼٍ إَاص 11 ػثذ انًجُذ كُشج

 46 تههادف إكزاو 12 رتاطٍ ػثذ انزسام

 47 تهذزتٍ أيال 13 ػاتز يهذٌ

 48 تههىر طلُاٌ 14 ػاػىر ردًاٍَ إهثال

 49 تهُهُطح ػاكز 15 ػذاو ونُذ

 50 تهكذاص يذًذ ضُاء انذٍَ 16 ػظًٍُ يذظٍ

 51 تهخىجح يذًذ 17 انذاج ػهٍ آيُح

 52 تالرج طهاو 18 ػُاد ػذَهح

 53 تهىو َىكم 19 أَد يىطً طًُز

 54 تهًُهٍ َثُم 20 ػهُىٌ طايٍ

 55 تهىصُق يىنىد 21 تىرَى ػايز

 56 تٍ جؼلز ػًاد 22 ػايز ػؼُة

 57 تٍ يهُذٌ أيُُح 23 كايم كؤاد

 58 تٍ انصـُز ػًاد انذٍَ 24 أيشَاٌ طُق انذٍَ

 59 تٍ ػثاص يىَُح 25 ػًُزج ػثذ انهادٌ

 60 ػثذانهٍ جؼلز 26 ػًىػٍ طًُح

 61 تٍ ػثذ انزدًاٌ أطًاء 27 دًذٌ ػىاطق

 62 تٍ ػُظً رَاٌ آيال 28 أػزاب إترظاو

 63 تٍ ػهُىع َىرج 29 ػزهىب َجُة

 64 تٍ ػهُىع طايٍ 30 تٍ تؼُظ إطًهاٌ

 65 تٍ ػايز َىرج 31 ػثايُُح ذىكُن

 66 تٍ ػشوس ؿالو هللا 32 ػطاع وهُثح

 67 تٍ تارج هُثى 33 ػُاد كرُذح

 68 إتٍ تزَكح طهُى 34 ػشوس انظؼُذ
 

 



2 

 

الجمهىريـــــــــت الجسائريــــــــت الديمقراطيــــت الشعبيـــــــــــت 

وزارة التعليــــم العالي و البحـــــث العلمـــي 

- 1-جامعــت اإلخىة منتىري  قسنطينـــــت 
كليـــــــــــت الحقــــــــــىق 

مصلحــــــت الشهـــــــاداث 

 2019................../رقم 

 2019 دورة :  لقسن الواستر عن بعذ     قائوت الطلبت الوتخرجين 

اإلدارة الوحليــــت : إختصاص  
 

الماســـــــتر 

إدارة هحليت :  اإلختصاص العلىم اإلداريت : القسن 
رقن الشهادة اإلسن و اللقب رقن الشهادة اإلسن و اللقب 

 102 تىػكاس يذًذ انطاهز 69 تٍ ػؼُزج إنهاو

 103 تىػًُُثح يزَى 70تٍ ػالل أيُزج 

 104 تىػزج يُال 71 تٍ ضاح سهُز

 105 تىتُح جًال 72 تٍ ديؾ خُزج

 106 تىانصؼثٍُ يُُزج 73 تٍ جاب هللا ػائؼح

 107 تىػاهذ ػثذ انذًُذ 74 تٍ جذو يزَى

 108تىػهُظ هثح هللا  75 تٍ جهىل اَُظح

 109 تىػهىع هثح انزدًاٌ 76 تٍ انًىراص رجاء

 110 تىػزَظ كُزوس 77 تٍ دًىدج تىتكز

 111 تىدياؽ ريُظاء 78 إتٍ دًشج دظاٌ

 112 تىػهُظ يىنىد 79 تٍ هذروم صثزَُح

 113 تىضزطح ػثذ انىهاب 80 تهثذزٌ يذًذ

 114 تىضزطح يذًذ األيٍُ 81 ػثذ انكزَى كاروم

 115 تىضُاف راتخ 82 تٍ هارج يصطلً ذاج انذٍَ

 116 تىدَذج يذًذ جًال 83 تٍ كزيٍ يذًذ انثذر

 117 تىجالل طلُاٌ 84 تٍ كزوع ػهٍ

 118 تىدراع ػثُز هاجز 85 تٍ كُكٍ رًَح

 119 تىف ػهزساد 86 خاتُح َجىج

 120 تىكُشر دظاٌ 87 تٍ رذًُح ػايز

 121 تىؿزواط نُذَح 88 تٍ انصـُز انذظٍُ

 122 تىهُذورج طهًُاٌ 89 تٍ انصـُز دًُح

 123 تىدجُزج طارج 90 تٍ انصـُز كُصم

 124 تىدالَض نطُلح 91 تٍ انصـُز ػثذ انذًُذ

 125 تىهانٍ َزًَاٌ 92 تٍ طهًُاٌ ػثذ انؼانٍ

 126 تىدىع ػًاد 93 تٍ َشار ػلاف

 127 تىػُاهح ػهاب انذٍَ 94 تٍ سهىطح ػائؼح

 128 تىهزػح َىارج 95 تٍ سكزٌ كزًَح

 129 تىهزع طًاح 96 تٍ سردج دثُثح

 130 تىخؼى أدًذ 97 تزكاٍَ يذًذ انصذَن

 131 تىنذُح ػًُاء 98 تزكاٍَ كاطًح انشهزاء

 132 تىنلخاد دُاج 99 تؼىع انصادم

 133 تىنلخار صلُح 100 تُثغ خذَجح

 134 تىنذثال َضزج يُىتُح 101 تىػثذ هللا هجُزج
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 168 داَزج دظاو 135 تىنوزوٌ كزًَح

 169 دتادٍ هاجز 136 تىنطُق رهُح

 170 دتادٍ سكزَاء 137 تىيؼزاف َثُم

 171 درؿال َىر انذٍَ 138 تىيوزوج طىطٍ

 172 دروَغ إطًاد 139 تىرَى صالح انذٍَ

 173 درادٍ كًال 140 تىهاهح ريضاٌ

 174جثانٍ طؼُذ  141 تىطاكز دىرَح

 175 جاتزٌ ػثذ انًجُذ 142 تىطانى كاروم

 176 جذوٌ ػهُُاس 143 تىانصىف آيُح

 177 جؼُذرٌ انؼُذ 144 تىطثح َظًُح

 178 جاو أيال 145 تىطاص انذاطٍ

 179 جلال َىال 146 تىسَذٌ آيُح

 180 جـهىف يذًذ َىطق 147 تزاهًٍُ ػثذ انثاهٍ

 181 جهىاط طؼذَح 148 تزَذٍ جهاد

 182 جًُهٍ أيُزج 149 دهُغ ػشَش

 183 جىدٌ تزاهُى 150 تزَك طًُح

 184 داودٌ هاػًٍ 151 تزَكٍ هاجز

 185 ضزَثٍُ طُق انذٍَ 152 ػؼثاٍَ طهُى

 186 درَذٌ إًَاٌ 153 ػاتٍ كُزوس

 187 انؼؼٍ نُُذج 154 ػاَة صىرَح

 188 تٍ سهىطح كزًَح 155 ػالتٍ كُزوس

 189 كهًٍ كزَال 156 ػايخح هاجز

 190 كصُخ ػش انذٍَ 157 ػذاط كارص

 191 كزذىل ػًض انذٍَ 158 ػوًٍُ انُاص

 192 كراع انًؼرصى تاهلل  159 ػهُذٍ ػثذ انزدًاٌ

 193 كُالنٍ ػثذ انُاصز 160 ػهٍ ػشَش

 194 كُالنٍ اطُا 161 ػُخهىكٍ رؤوف

 195 كضُهٍ أػىام 162 ػزطُىج دهًُح

 196 كزَخ ونُذ 163 تههىل ػهاب

 197 ؿاَى نكذم ودُذ 164 ػُخح يُُز

 198 ؿضثاٌ يذًذ 165 ػىهُاخ إترظاو

 199 ؿالب ػش انذٍَ 166 دػاص صىرَح

 200 هًزٌ ػثذ انًانك 167 ظاكزٌ صىكُح
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 234 خانذ يؼًز 201 هىطانٍ َاطًُُح

 235 خالف أدالو 202 هزاص أدًذ

 236 خالف انؼًزٌ 203 هزٍَُ ػش انذٍَ

 237 خهُلح ػثذ انذلُع 204 هجانٍ رَاض

 238 خُُغ كاطًح 205 كزدوٌ صاتز

 239 خزوكح رًَح 206 هُُلح ػؼُة

 240كُذم كزَال  207 داجٍ دىرَح

 241 هُظًىٌ طارج 208 دجُزج نشهز

 242 تؼىع طهًً 209 دهًٍُ طهاو

 243 كىطح رايٍ 210 هالل خهُم

 244 نؼهً دظاٌ 211 دًذوع إترظاو

 245 انؼاتذ وهُثح 212 دايذٌ ػثذ انذكُى

 246 نلذم دظاو 213 دًُذج إًَاٌ

 247 نكذم طهًً 214 دًُذع ؿظاٌ

 248 نكذم دُاٌ 215 دًادٌ رؤوف

 249 نؼهٍ تىػهٍ خانذ 216 دًىدٌ أيُزج

 250 انؼهىاٍَ يهذٌ 217 تىنشرم دُاٌ

 251 انؼهىٌ سهُز 218 هزو ػًاد

 252 نؼًايزج راػذ 219 هالل جًال انذٍَ

 253 نؼًارج دظٍُ 220 دزام يذًذ نًٍُ

 254 نؼىر يزَى 221 دُجة ػثذ انـٍُ

 255 نؼىتٍ أيال 222 دًُزٌ طؼُذج

 256 نزهظ َىال 223 إَذَى وطاو

 257 نؼُادج طارج 224 إَذرٌ طلُاٌ

 258 نؼخة دظاو انذٍَ 225 َخهق يؼاد طُق انذٍَ

 259 نجزادٌ ػشَشج 226 كؼثىع طهًُح

 260 نكذم َضُزج 227 كذُى ػثذ انؼشَش

 261 انؼهًٍ سٍَ انؼاتذٍَ 228 كؼىاٌ َلُؼح

 262 يثزوكٍ طارج 229 كثاتٍ طارم

 263 يذٍَ هذي 230 كثىر ػثذ انـٍُ

 264 يذًىدٌ يذًذ 231 كذَذج خذَجح

 265 يؼُشج أيٍُ َىارٌ 232 هذح صانخ

 266 يخهىف انصادم 233 طزػٍ خذَجح
 

 



5 

 

الجمهىريـــــــــت الجسائريــــــــت الديمقراطيــــت الشعبيـــــــــــت 

وزارة التعليــــم العالي و البحـــــث العلمـــي 

- 1-جامعــت اإلخىة منتىري  قسنطينـــــت 
كليـــــــــــت الحقــــــــــىق 

مصلحــــــت الشهـــــــاداث 

 2019................../رقم 

 2019 دورة :  لقسن الواستر عن بعذ     قائوت الطلبت الوتخرجين 

اإلدارة الوحليــــت : إختصاص  
 

الماســـــــتر 

إدارة هحليت :  اإلختصاص العلىم اإلداريت : القسن 
رقن الشهادة اإلسن و اللقب رقن الشهادة اإلسن و اللقب 

 300 َؼُاع جًال 267 يؼهى رضىاٌ

 301 َصُة إطذام 268 يؼًاع َزًَاٌ

 302 َكاع ػاكز 269 يطًظ دًىدٌ

 303 ًَىػٍ هاجز 270 ياسنٍ نُهً

 304 َرُى ػثذ انوادر 271 كىنىؿهٍ أيُح

 305 َىَىج إطكُذر 272 يؼشوسٌ َىَض

 306وهزاٍَ وردج  273 يشو إًَاٌ

 307 أودَُح طؼاد 274 يؼزاوٌ رَاض

 308 ونطاف دُاٌ 275 يظُكز ػاكُح

 309 راتذٍ طهاو 276 يذكىر دظُثح

 310 هُذوس جًال انذٍَ 277 يلزج كاذخ

 311 ردًاٍَ طهُى 278 تىتكزٌ دظاٌ

 312 ردًىٍَ تالل 279 يُرىرٌ صالح انصذَن

 313 ردًىٍَ دظُاء 280 يزاتظ وكاء

 314 رواتخ يذًذ انُايٍُ 281 يزاد كاطًح انشهزاء

 315 رأص انجثم ػادَح 282 يزتؼٍ كزًَح

 316 رأص انجثم طارج 283 يزجاَح ريضاٌ

 317 ريهٍ سكزَاء ػًض انذٍَ 284 يزراوٌ يذًذ انصانخ

 318 رسهىٌ يهُكح 285 يظاَزَح يزاد

 319 رسَىم طًُح 286 يظهى خُز انذٍَ

 320 ردال انخُز 287 يظُخ سَُة

 321 طؼذوٌ نُهً 288 يشَهذ خهُصح

 322 طؼُذ تىرَؼح دًشج 289 يىنق صىَُح

 323 طؼُذاٍَ هثح 290 يههم َىال

 324 طؼُذٌ ػثذ انشهاب 291 يىالٌ كاطًح انشهزاء

 325 طاَخ يًُ 292 يشانح تظًح

 326 صانذٍ كزَذ 293 َؼاص صهُذح

 327 طزَكد صالح انذٍَ 294 يىانذٌ َثُم

 328 طزوطٍ أيال 295 تهـُث ػثًاٌ

 329 صُاكح كاطًح انشهزاء 296 َـىاع َجالء

 330 طهًُاٍَ وطُى 297 َذىٌ راتخ

 331 هصُز رَاض 298 َاَد يزسوم ػادل

 332 ثاتد يُال 299 َؼًىٌ نُهً
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 366 تىذهُض خانذ 333 طانة إًَاٌ

 367 خزَثظ إتزاهُى 334 طثاَثُح انؼُاػٍ

 368 تىسَاٌ كزَذ 335 ذهُض دظٍُ

 369 دًادٌ ػثذ انـاٍَ 336 ذًىطٍ يىطً

 370 نشؿة ػهٍ 337 طهذٍ َجىي

 371 تىتُذَز طىطٍ 338 طىرػٍ َثُم

 372ػهىل طهاو  339 ذىاذٍ إًَاٌ

 373 ػهىل صثزَُح 340 ذىيٍ هُثى طُق

 374 َايىص َىر انذٍَ 341 تهىَُض وهُثح

 375 يجذول كرُذح 342 َظؼذ يذًذ

 376 تزهالح تىتكز 343 َىَض َؼوىب خهُم

 377 األَىر رؤوف 344 سؿذودٌ كرذٍ

 378 تىنًؼُش دظُاء 345 سؿىاٍَ يهذٌ

 379 تٍ دذَذ صلُاٌ 346 سهذٌ طارم

 380 تٍ ػؼزٍَ َىال 347 سَُُح صلاء

 381 دواجٍ دًشج 348 سرهٍُ دظُاوٌ

 382 جايغ َاطٍُ 349 سروال دلُع

 383 يجذوب ػادل 350 سَثذح تالل

 384 نؼؼارٌ خانذ 351 سَثىع كهثىو

 385 ػطاَهُح ػًز 352 سَـًٍ تادَض

 386 هاَذٌ َهاد 353 سٍَ إتزاهُى

 387 سالهٍ دارٍَ 354 سَرىٍَ صىَزج

 388 نؼزف كزًَح 355 سَرىٍَ أكزو

 389 خضزاٌ دظاٌ 356 سواوٌ كرُذح

 390 هذاٌ يزواٌ 357 تٍ َاصق يذًذ كاذخ

 391 تهًُهٍ كزَذ 358 دذاد كزًَح

 392 يؼرح أيال  359 األَىر َىال

 393 يهذٌ وكاء 360 تٍ انذاج جهىل طهُى

 394 ػهُىج ػثذ انصًذ 361 تىيىنح يذًذ األيُز

 395 تؼهٍ إَصاف 362 هىرارٌ ػثذ انـاٍَ

 396 دػاص يهذٌ أيٍُ 363 طذوٍ صثزَُح

 397 ػرىف ػاطق 364 تٍ ػشوس دكُى

 398 تىهشج األيٍُ 365 يزؿُذ يُُز
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الجمهىريـــــــــت الجسائريــــــــت الديمقراطيــــت الشعبيـــــــــــت 

وزارة التعليــــم العالي و البحـــــث العلمـــي 

- 1-جامعــت اإلخىة منتىري  قسنطينـــــت 
كليـــــــــــت الحقــــــــــىق 

مصلحــــــت الشهـــــــاداث 

 2019................../رقم 

 2019 دورة :  لقسن الواستر عن بعذ     قائوت الطلبت الوتخرجين 

اإلدارة الوحليــــت : إختصاص  
 

الماســـــــتر 

إدارة هحليت :  اإلختصاص العلىم اإلداريت : القسن 
رقن الشهادة اإلسن و اللقب رقن الشهادة اإلسن و اللقب 

 432 انؼوىٌ صىرَح 399 ػُاد نُهً

   400 نـثغ َىال

   401 تىنذثال ػثذ انذًُذ

   402 هُُلح يزَى

   403 دًايص صىَُح

   404 ػىاف ػثذ انذكُى

   405 ػزوج ػثذ انؼانٍ

   406 يذلىظٍ كرُذح

   407 تىياَذج يًُ

   408 دػًاع كؤاد

   409 كضهىٌ جالل

   410 تىيؼُشج يؼاد

   411 ثهُجاٌ تىتكز

   412 تىجؼذار أطايح

   413 هًزٌ ػثذ انذهُى

   414 تٍ راػٍ ؿصٍ انثاٌ

   415 انؼُىر يذًذ

   416 تٍ إدَز كهح

   417 طهطاٍَ َاطٍُ

   418 تضُاف ؿاَُح

   419 كذهىع هُذج

   420 ػكُزب يذًذ نًٍُ

   421 ػثذ انؼشَش هؼاو

   422 ػشوس هاروٌ أًٍَ

   423 سَادٌ ػًض انذٍَ

   424 ونذ إياو هاػى ػثذ انكزَى

   425 دىاػٍ ػثهح

   426 ضُق هللا رجاء

   427 دىادم وكاء

   428 كاوج أيُُح نُهُا

   429 ػًُز ػثذ انزدُى

   430 خُلار يذًذ جًال

   431 راتذٍ ػثذ انزؤوف
 


