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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 جىيليت :  دورة   لقسن الماستر   قائمت الطلبت المتخرجيه                 

 القســــــن الخــــــاص

الماســـــــتر 

 قاوىن األعمال:  اإلختصاص القاوىن الخاص : القسن 
رقن الشهادة اإلسن و اللقب رقن الشهادة اإلسن و اللقب 

 109 عاتض َاضًٍُ 77عًاَضَح ضارج 
 110 لًىر َجاح 78 أدًض غاوظ ريُطاء

 111 عثىص يذًض 79 تٍ انػُهة َىرهاٌ
 112 يساهٍ دطاو 80 تٍ أوصَُح فضوي

 113 نعًىر َذٍ 81 تٍ رجى رًَح
 114 ريضاٍَ أَىر 82 صرَطٍ كُسج

 115 يػرح صالل 83 تىضُاف يذًض عثض انرؤوف
 116سرَف جهاٌ  84 عالق أدالو

 117 َاؾرٌ عؿاو 85 كذىل َىر انهضي
 118 تٍ دروص َعُى 86 تهىَضَح سانض

 119 ذىيٍ عثض انكرَى 87 تٍ لؿُر أَُص انردًاٌ
 120 سرغىظ إتراهُى 88 دًىصٌ َىرهاٌ
 121 فرَفظ ترهاٌ 89 سفُف ضًُذح

 122 سالف دهًُح 90 غًارٌ وضاو
 123 نغرور أيُُح 91 جرتىعح أيُر

 124 تسازٌ ؾالح انضٍَ 92 رزاَمٍ كهثىو
 125 لثاَهٍ دطٍُ 93 ضثرٍ سهىص
 126 تعثىظ َاصَح 94 ضُضر دًسج

 127 عثاش هانح 95 طثىظ ضهًً
 128 تىجرصج ضفُاٌ 96 تىرؾاؼ يىضً

   97 عراش دطاو انضٍَ

   98 فرَفظ سُر انضٍَ أيٍُ

   99 فُالنٍ يعاط

   100 كعىاظ عثض انذكُى

   101 نفسج جهُضج

   102 يراكػٍ أيُُح

   103 يرصاوٌ راَُح

   104 يىضاوٌ فاطًح

   105 تىدانح ريُطح

   106 تىنىياخ يُال

   107 تىَمجح أيُح

   108 درواظ ؾالح
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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 جىيليت :  دورة    لقسن الماستر  قائمت الطلبت المتخرجيه                 

القســــــن الخــــــاص 

الماســـــــتر 

قاوىن األسرة :  اإلختصاص الماســـــتر  : القسن 
رقن الشهادة اإلسن و اللقب رقن الشهادة اإلسن و اللقب 

   129 تههىل إنهاو

   130 تىانػًع يُال

   131 تىانؿىف ضىضٍ إَُاش

   132 تىانمًخ ذىتح

   133 تىسىَح َاضر

   134 دافٍ راضى غاصج

   135 تاَد لُص

   136 تٍ انطُة دُاٌ

   137 تٍ دًىصج عثُر

   138 تٍ عًُرج َرًَاٌ

   139 رتادٍ ضًاح

   140 غرواَح ضرار

   141 غهُذٍ إتراهُى غىلٍ

   142 ضمٍُ دطٍُ

   143 تىسانفح رَاٌ

   144 تىعًرٌ ؾفُح

   145 ضانى سىنح

   146 طاَك يروج

   147 يسغُع زكرَاء

   148 كطُص نسهر

   149 ضاضٍ يذًض

   150 عساَسَح يرَى

   151 ترايح رغُض

   152 لىيُضٌ أيُرج

   153 يعًر عرَفح
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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 جىيليت:  دورة     لقسن الماستر قائمت الطلبت المتخرجيه                 

القســــــن الخــــــاص 

الماســـــــتر 

قاوــىن التىثيق :  اإلختصاص الماســـــتر  : القسن 
رقن الشهادة اإلسن و اللقب رقن الشهادة اإلسن و اللقب 

 186 سُاوٌ ضًاح 154 تٍ دافظ يرَى
 187 تىسهشال ضًاح 155 تٍ صراج َىر انجُهاٌ

 188 يكروص رلُح 156 تٍ يعىظ يذًض األيٍُ
 189 تىعؿُضج يذًض انطعُض 157 تٍ يُاح ضىضٍ

 190 دًروظ رَاٌ 158 تىتكرٌ سضَجح
 191 صراجٍ رفُمح 159 تىدفؽ راَُح

 192 زادٍ أيُرج  160 تىضاوٌ ضعاص
 193 عجانٍ يذًض نطفً 161 تىضُاف يرَى

 194 ضرَف إترطاو 162 يسَاصٌ يُطاء
 195 سرسارٌ فطًُح 163 عثًاٍَ دًسج
 196 غايز يرَى 164 يطًظ غهُُاز

 197 عرتىز أضايح 165 راجخ َجاج
 198 تشىظ أًٍَ 166 رتىح ضهًً
 199 عهىظ فىزٌ 167 رَغٍ انسهرج
 200 تػارج َؿُرج 168 غىَح إكراو

 201 يعسٌ فهح 169 ؾادة وضاو
   170 يُهىصٌ ذفادح

   171 عُطاوٌ َعًُح
   172 غُاٌ إنهاو
   173 لثهٍ أضُح

   174 تىكُرىغح يرَى
   175 نعىر هاصَح

   176 ياَع صورضاف راَُح

   177 اضاتع عثض انًُعى

   178 تىزَاٌ رَضج

   179 تىجضرج رايٍ

   180 تىسًُص َىرج

   181 كػار يفُضج

   182 يالر وفاء

   183 غثىص كرًَح

   184 يعًرٌ عًار

   185 َؿرٌ أدًض ضايٍ
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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 جىايليت :  دورة      قائمت الطلبت المتخرجيه لقسن الماستر                 

القســــــن الخــــــاص 

الماســـــــتر 

قاوىن العقىباث والعلىم :  اإلختصاص الماســـــتر  : القسن 

الجىائيت 
رقن الشهادة اإلسن و اللقب رقن الشهادة اإلسن و اللقب 

 234 طراظ يُرج رَاٌ 202انعُطاوٌ دىراء 

 235 يعًرٌ غاصج فرَال 203 ترًَح فرَال

 236 يكرتٍ َطرٍَ 204 تٍ زهرج َهً

 237 تكىظ ضهًُح 205 تٍ غُىف رَاٌ

 238 ؾُاص يروج 206 تىدثُهح أضًاء

 239 انثرصوَم أدًض َهاص يذًىص 207 جاب رودى فرَال

 240 عثًاٌ عاصل 208 تٍ عاير نًُص

 241 عًُىر َثُهح 209 تٍ نذرظ ؾانخ

 242 زعثاط إًَاٌ 210 تىصياغ َها

 243 تٍ عُطً نُُا 211 تىغًىسح ضارج

 244 تهشُرٌ سىنح 212 سهُم تثُُح

 245 تىرياص ضارج 213 تىعروج يذًض

 246 رجى غُثاٌ إَُاش 214 تىكُرىغح يذًض

 247 تىلًىزج هاجر 215 دُضوضٍ ضًُرج

 248 نعاليح أَفال 216 تىروَطح َطًُح

 249 لرٍَ يروج 217 تىعروج جهُُح

 250 تىسهُف يروج 218 رلُك ضهُُاز

 251 تىفُارج ذىفُك 219 زغهىل رَاٌ

 252 ؾُىص َىضف 220 ضثاح َجاج

 253 درلاش أيُر 221 طرَفح فارش

 254 تذرٌ سىنح 222 عثاتطح َعمىب

 255 تٍ دًىص ؾىرَح 223 عرتٍ رَاٌ

 256 وارز روَك 224 كذُى ؾىَُح

 257 دهًٍُ إًَاٌ 225 كضاوٌ ريُطاء

 258 تىانطًٍُ ضارج 226 كعثىظ يرَى

 259 عطكرٌ فارش 227 الغح يىَُح

 260 يريٍ يذًض انهاصٌ 228 نعروش دطاٌ

 261 تىنًعُس يُُح 229 يرجاَح فاطًح انسهراء غروق

 262 تىصغضغ اضايح 230 يىجارٌ دًسج

 263 جثارٌ نىطفٍ 231 َاؾرٌ َاضًٍُ

 264تٍ لهُم ضىضٍ  232 تركاٍَ َثُه

 265نُرُى نًُاء  233 درَسٌ ضُاء انضٍَ
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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 جىيليت :  دورة   لقسن  الماستر   قائمت الطلبت المتخرجيه                 

القســــــن الخــــــاص 

الماســـــــتر 

قاوىن العقىباث والعلىم : اإلختصاص القاوىن العام : القسن 

الجىائيت  
رقن الشهادة اإلسن و اللقب رقن الشهادة اإلسن و اللقب 

   266 عثض انُىرٌ ؾىفُا

   267 زرارٌ َطرٍَ

   268 تػاٍَ يرَى

   269 يىضً ضارج

   270 زريار ضفُاٌ

   271 عاَة غثرطاو

   272ؾُض أدالو 

   273تىعرروش فُروز 

   274يىاجٍ يُطاء 

   275 زراونُح ضًُر

   276 داجٍ ضًُح

   277 عثضوٌ َطًُح

   278 تىجرصج إكراو
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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 جىيليت :  دورة    لقسن الماستر   قائمت الطلبت المتخرجيه                 

القســــــن الخــــــاص 
 

الماســـــــتر 

قاوىن خاص : اإلختصاص الماســـــتر  : القسن 
رقن الشهادة اإلسن و اللقب رقن الشهادة اإلسن و اللقب 

   279 تهعهىٌ ريهح أيُرج

   280 تٍ غُىف إنهاو

   281 غرواَح عثُر

   282 طثػىظ َضي زَُة

   283 طًٍُ غًُاٌ

   284 غايز سُر انضٍَ

   285 عػاغٍ سىنح

   286 كىنىغهٍ يرَى

   287 نذرظ أيُح

   288 عثىرٌ عاصل

   289 عثض انعانٍ كًال

   290 يطاط راتخ

   291 غكػان َجاج

   292 تػكىرج َجاج

   293 لؿر رغُض

   294 ترلالح زَُة

   295 ذركٍ يذًض تالل

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


