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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 المبستر  قبئمت الطلبت المتخرجيه 

 القســــــن العــــــــبم

الماســـــــتر 

 القبوىن الذولي العبم:  اإلختصبص القبوىن العبم : القسن 
رقن الشهبدة اإلسن و اللقب رقن الشهبدة اإلسن و اللقب 

 33 تىطغاٌ إًَاٌ 1 عاذٍ وفاء

 34 يىالقًُى عثد انُاصر 2 نثُط َادَح

 35 تٍ دادج َىر انهدي 3 اَد عاير آيُح

 36 عشح غازٌ 4 عسرج َىر اندٍَ

 37 نعىَطٍ ضهًً 5 حجاتٍ يحًد

 38 خهفٍ وضُى 6 انشرَف نُُا

 39ريىل يُُرج  7 أو كرظ يحًد

   8 عُطً ضعد

   9 انعاَة وردج

   10 َغىاظ اليُح

   11 عًروعُاظ يهدٌ

   12 خالف وضُهح

   13 َصر رايٍ

   14 رواتح خاند

   15 حرواقح أًٍَ

   16 تىكفىش شعُة

   17 غُاَى أحًد

   18 تىطُثاٌ يرواٌ

   19 تُىض َىر انُقٍُ

   20 انعهًٍ يدَحح

   21 عُطً رزوٌ

   22 تٍ راتح إًَاٌ

   23 نىصُف أدَة عثد انرحُى

   24 يطُعد عثد انعسَس

   25 تعىظ َاضر

   26 عًُرظ َههح

   27 ترحاَم تىدودج عًاد اندٍَ

   28 انهادف انعكٍ يُال

   29 َطعد ضُف اندٍَ

   30 شاقر يُال

   31 شُهة حطٍ

   32 عثد انصًد عًاد اندٍَ
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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 المبستر  قبئمت الطلبت المتخرجيه 

 القســــــن العــــــــبم

الماســـــــتر 

القبوىن العبم اإلقتصبدي :  اإلختصبص القبوىن العبم : القسن 
رقن الشهبدة اإلسن و اللقب رقن الشهبدة اإلسن و اللقب 

   40 أوزَر َاضًُُح

   41 تٍ خالف يارَح

   42 ترحاَم إضالو
   43 تىطًُُح عقثح

   44 تىضانُح ضىيُح
   45 شاتٍ نطُفح

   46 يشرٌ أيُر شعُة
   47 تىفرح حطاو
   48 شاقر أضُح

   49 تىانجدرٌ رظا
   50 نًىاندٌ خىنح
   51 انعًرٌ رفُدج
   52 تاَهٍ شًُاء
   53 خشح جُهاٌ

   54 تٍ داَرج نًُاء
   55 يُرىرٌ عثد انُىر

   56 شىفٍ ضُد عهٍ
   57 عسوز اَاش

   58 عىاجح عثد انىهاب انشرَف
   59 تىخًُص ياجدج

   60 جايع َهاد
   61 حافظٍ شروق اإلضالو

   62 عًُىر يحًد نًٍُ
   63 زراردٌ عاتدٍَ
   64 تىزَدٌ ضًُح

   65 يعهى شكُة
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الجمهىريـــــــــت الجسائريــــــــت الديمقراطيــــت الشعبيـــــــــــت 

وزارة التعليــــم العالي و البحـــــث العلمـــي 

- 1- جامعــت اإلخىة منتىري  قسنطينـــــت
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مصلحــــــت الشهـــــــاداث 

 2019................../رقم 

 2019 جىيليت:  دورة      قبئمت الطلبت المتخرجيه  لقسن المبستر

 القســــــن العــــــــبم

الماســـــــتر 

 التعمير وتهيئت اإلقلينقبوىن :  اإلختصبص القبوىن العبم : القسن 
رقن الشهبدة اإلسن و اللقب رقن الشهبدة اإلسن و اللقب 

   66 عُشاوٌ طارق

   67 نعداَطُح َىر انهدي

   68 قشٍ َاضًٍُ

   69 تىيعراف دَُا

   70 زرقاٌ يرَى

   71 شقهُثٍ حُاج

   72 قرواخ حطُاء

   73 تٍ يراتط عالء اندٍَ

   74 تركاخ خىنح

   75 تٍ قرَط يحًد أيٍُ

   76 قًرٌ حطاو

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    
    
    
    
    
    
    

 

 


