
 

 

 لجان تقييم مذكرات الطلبة للسنة الثانية ماستر التي تمت مناقشتها أو التي مازالت لم ترسل

 الرقم اسم ولقب الطالب التخصص المشرف اعضاء اللجنة الصفة

 يوسفي نور الدين رئيسا
  بورك سليمة قانون االعمال براهمي حنان

 زوزو هدى ممتحنا
 بن مشري عبد الحليم رئيسا

 قانون اداري ي حنانبراهم
 يعقوبي دنيا درين

 جنان ميرة
 

 جغام محمد ممتحنا
 

 شوقي يعيش تمام رئيسا
  رتمية هجيرة قانون اداري بن مشري عبد الحليم

 بلجراف سامية ممتحنا
 محدة فتحي رئيسا

 قانون اداري عاشور ن الدين
 تونسي سامية

 جنبة فادية
 

 بوضياف عبد المالك ممتحنا
 بن مشري عبد الحليم رئيسا

  نعيو سالف قانون االسرة جغام محمد
 شبري عزيزة ممتحنا
 شرون حسينة رئيسا

  شريفي اسماء قانون اداري جغام محمد
 بلجراف سامية ممتحنا

 
 

 بلجبل عتيقة رئيسا
  عويسي اميرة قانون االسرة يتوجي سامية

 حمالوي دغيش ممتحنا
 ن حسينةشرو رئيسا

 قانون االسرة سالم امينة
 نزار امينة

 وغالني سعيدة
 

 بوشريط حسناء ممتحنا
 جلول شيتور رئيسا

 قانون دولي سالم امينة
 ايمن عمرات

 عمار بوصالح
 

 براهمي حنان ممتحنا
 زوزو هدى رئيسا

 قانون دولي سالم امينة
 سليمان ابو نمر

 بوكشريدة يوسف
 

 اءبوشريط حسن ممتحنا
 بلجبل عتيقة رئيسا

  ميموني شريفة قانون دولي يتوجي سامية
 جلول شيتور ممتحنا

 

 زوزو هدى رئيسا
  حوحو هديل قانون دولي سالم امينة

 حمالوي دغيش ممتحنا
 ادريس قرفي رئيسا

  ح محمد نجيبيسا قانون االسرة شبري عزيزة
 محمدة فتحي ممتحنا

 

 تيقةبلجبل ع رئيسا
  مرزوق عبد الحكيم قانون االسرة يتوجي سامية

 عبير مزغيش ممتحنا
 زوزو هدى رئيسا

  لطرش محمد ايمن قانون دولي يتوجي سامية
 سالم امينة ممتحنا
 زوزو هدى رئيسا

  قاقي فريدة قانون دولي يتوجي سامية
 سالم امينة ممتحنا

 

  رئيسا
  مسعودي عقبة اريقانون اد يوسفي نور الدين

 سقني الصالح ممتحنا
 سقني الصالح رئيسا

  عزيزة عثماني قانون اداري يوسفي نور الدين
 علي عمارة ممتحنا
 سامية بلجراف رئيسا

  شالة لبنة قانون االسرة شرون حسينة
 صولي الزهرة ممتحنا
 شراد صوفيا رئيسا

 قانون دولي عاشور نصر الدين
 مهديبراهيمي 

 شنافي مراد
 

 دحامنية علي ممتحنا
 نسيغة فيصل رئيسا

 حميدة حكيم قانون االسرة عاشور نصر الدين
 

  شراد صوفيا ممتحنا
 بن مشري عبد الحليم رئيسا

  لوايفي بوزيد قانون دولي جغام محمد
 رياض دنش ممتحنا
 رياض دنش رئيسا

 قانون اداري شبري عزيزة
 هواري مريم

 الل نزامه
 

 جغام محمد ممتحنا
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 جلول شيتور رئيسا
 قانون االسرة بوضياف عبد المالك

 غشام بلقاسم
 فرطاس فارس

 
 حمالوي دغيش ممتحنا
 جلول شيتور رئيسا

 قانون االسرة بوضياف عبد المالك
 عمراني سيف الدين

 غريب ياسين
 

 يتوجي سامية ممتحنا

 ع الرؤوف دباش  رئيسا
 قانون دولي مستاري عادل

 دبابش امينة
 زنداقي سهام

 
 دحامنية علي ممتحنا
 سالم امينة رئيسا

  عزوز يوسف قانون دولي بوضياف عبد المالك
 يتوجي سامية ممتحنا
 شعيب محمد توفيق رئيسا

 قانون اداري نسيغة فيصل
 حامد شواورة

 ر سارةوداش
 

 سقني الصالح ممتحنا
 دحامنية علي رئيسا

  حاشي وردة قانون االسرة جلول شيتور
 حمالوي دغيش ممتحنا

 

 شبري عزيزة رئيسا
 قانون دولي حمالوي دغيش

 زكري رفيدة
 زروقي لمين

 
 حبة عفاف ممتحنا
 جغام محمد رئيسا

  محمدي مسعود قانون االسرة حمالوي دغيش
 براهمي حنان ممتحنا

 

 الرقم اسم ولقب الطالب التخصص المشرف اء اللجنةاعض الصفة

 زوزو هدى رئيسا
  ازرايب نور الهدى قانون اداري بلجبل عتيقة

 بودوح ماجدة شهيناز ممتحنا
 مستاري عادل رئيسا

  صفاء سليماني قانون اداري قروف موسى
 حسن عبد الرزاق ممتحنا
 مزغيش عبير رئيسا

  غرابي حياة عمالقانون اال بلجبل عتيقة
 حبة عفاف ممتحنا
 بودوح ماجدة شهيناز رئيسا

  لبشاقي سامية قانون اداري بلجبل عتيقة
 يتوجي سامية ممتحنا

 

 جلول شيتور رئيسا
 قانون اعمال زوزو هدى

 حوحو رنيا
 رحيم ايمان

 
 بلجبل عتيقة ممتحنا
 براهمي حنان رئيسا

  عبد اللطيف لروي قانون اداري زوزو هدى
 دنش لبنى ممتحنا
 جلول شيتور رئيسا

 قانون اداري زوزو هدى
 ايمن علون 

 عبد الحميد حوحو
 

 بلجبل عتيقة ممتحنا
 

 الرقم اسم ولقب الطالب التخصص المشرف اعضاء اللجنة الصفة

 مزغيش عبير رئيسا
 قانون االعمال بوستة ايمان

 عباديلة احالم
 شيماء عبد المجيد

 
 بوشريط حسناء ممتحنا
 براهمي حنان رئيسا

 قانون االعمال بوستة ايمان
 رزقي بلقاسم

 زكرياء فياللي
 

 العمري صالحة ممتحنا
 

 مزغيش عبير رئيسا
  رشيدة بلخادم قانون االعمال بوستة ايمان

 العمري صالحة ممتحنا
 بلجبل عتيقة رئيسا

  سهام لعمامرة قانون دولي شراد صوفيا
 معاشي سميرة ممتحنا

 

 مزغيش عبير رئيسا
 قانون االسرة بوشريط حسناء

 كبايسيالرميصاء
 قمري مسيكة

 
 العمري صالحة ممتحنا
 العمري صالحة رئيسا

  جهارة مليكة قانون اداري بوشريط حسناء
 مستاوي حفيظة ممتحنا
 مزغيش عبير رئيسا

  افى عماد الدينمع قانون اعمال بوشريط حسناء
 بودوح ماجدة شهيناز ممتحنا

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 بن مشري عبد الحليم رئيسا
  طلحة محي الدين قانون اداري دنش لبنى

 بودوح ماجدة شهيناز ممتحنا
 عبير مزغيش رئيسا

 قانون االسرة بلجراف سامية
 جهارة مروة

 سعيدي فاطمة الزهراء سلسبيل
 

 العمري صالحة ممتحنا
 بن مشري ع الحليم رئيسا

  زيدي صباح قانون اداري بلجراف سامية
 دنش لبنى ممتحنا

 

 العمري صالحة رئيسا
 قانون اداري دحموش فايزة

 ياسمين خميري
 بثينة حنون

 
 دنش لبنى ممتحنا
 شرون حسينة رئيسا

 قانون اداري دحموش فايزة
 مقران فاطمة الزهراء

 مصري جميل
 

 يوسفي ن الدين ممتحنا
 بلجبل عتيقة رئيسا

 قانون االسرة دحموش فايزة
 مرزوقي سمية
 محاوشي عبلة

 
 دنش لبنى ممتحنا
 يوسفي ن الدين رئيسا

  اسماء ناصر قانون اعمال دحموش فايزة
 بلجراف سامية ممتحنا
 دحموش فايزة رئيسا

  مقراني انيس فانون اعمال بودوح ماجدة شهيناز
 براهمي حنان متحنام

 دنش لبنى رئيسا
  خليل ايمان قانون دولي بودوح ماجدة شهيناز

 بوشريط حسناء ممتحنا
 يوسفي ن الدين رئيسا

  بن السعيد اميرة قانون دولي بودوح ماجدة شهيناز
 دحموش فايزة ممتحنا
 بوشريط حسناء رئيسا

  بن بريكة فيروز فانون اعمال مزغيش عبير
 يوسفي ن الدين ممتحنا
 العمري صالحة رئيسا

  بعيرة امال فانون اعمال مزغيش عبير
 دنش لبنى ممتحنا
 بوشريط حسناء رئيسا

  بن عمر حياة فانون اعمال مزغيش عبير
 دنش لبنى ممتحنا
 بوشريط حسناء رئيسا

 فانون اعمال مزغيش عبير
 اية برغيس

 كبايسي ريمة
 

 مري صالحةالع ممتحنا
 بلجراف سامية رئيسا

 قانون اعمال حبة عفاف
 بخوش سيفاكس

 قادري حمزة
 

 دحموش فايزة ممتحنا
 جغام محمد رئيسا

 قانون اعمال حبة عفاف
 روان اميمة

 عايش رميسة
 

 دحموش فايزة ممتحنا
 يوسفي نور الدين رئيسا

  هاشمي خالد قانون اعمال حبة عفاف
 اف ساميةبلجر ممتحنا
 جغام محمد رئيسا

  بلعابد الزهرة قانون االسرة شرون حسينة
 دنش لبنى ممتحنا

 بلجبل عتيقة رئيسا
  معنان نور االيمان قانون دولي قطاف تمام اسماء

 بودوح ماجدة شهيناز ممتحنا
 حوحو رمزي رئيسا

 قانون اداري عزري الزين
 بوسليت راشدة

 غزال سيليا
 

 لمعيني محمد ناممتح
 دحامنية علي رئيسا

 قانون اداري عاشور نصر الدين
 قاقي نور الدين 
 فرحاتي عزوز

 
 شعيب محمد توفيق ممتحنا
 طيار محمد السعيد رئيسا

 قانون اعمال صولي الزهرة
 مودع لينة

 مزروع نشوى
 

 خليلي سهام ممتحنا
 سقني الصالح رئيسا

  شكري جوادي قانون اداري رياض دنش
 محدة فتحي ممتحنا
 دحامنية علي رئيسا

  بن راحلة فاطمة الزهراء قانون اعمال قروف موسى
 معاشي سميرة ممتحنا
 عقوني محمد رئيسا

  ايهاب زواوي قانون دولي طيار محمد السعيد
 مدور جميلة ممتحنا
 مزغيش عبير رئيسا

  زروق طارق قانون اداري بوستة ايمان
 صولي ابتسام ممتحنا
  قاسم عبد الجبار حسن قانون اداري عزري الزين حوحو رمزي رئيسا



 شعيب محمد توفيق ممتحنا

  

 

 

 

 

 الرقم اسم ولقب الطالب التخصص المشرف اعضاء اللجنة الصفة

 شراد صوفيا رئيسا
  عريبي كريمة قانون اداري الفار جميلة

 سقني الصالح ممتحنا
 بوسطلة شهرزاد رئيسا

 قانون االسرة الفار جميلة
 هويوة صفاء
 هويوة مروة

 
 مدور جميلة ممتحنا

 

 مكي حمشة رئيسا
  طيار سارة نور اليقين قانون اعمال شراد صوفيا

 خليلي سهام ممتحنا
 سقني الصالح رئيسا

 قانون اعمال عاشور نصر الدين
 بن علي وردة
 معاوي جيهان

 
 دحامنية علي ممتحنا
 بلجبل عتيقة رئيسا

  تمامي صبري قانون اداري شراد صوفيا
 ابتسام صولي ممتحنا

 

 عقوني محمد رئيسا
  سلطاني فاروق قانون دولي شراد صوفيا

 معاشي سميرة ممتحنا
 رياض دنش رئيسا

  عبد الرحماني عبد العزيز قانون اداري الفار جميلة
 ةمدور جميل ممتحنا

 

 دحامنية علي رئيسا
  لشهب عبد الرؤوف قانون اعمال بوسطلة شهرزاد

 حسن عبد الرزاق ممتحنا
 بلجبل عتيقة رئيسا

  بركان سهيلة قانون االسرة معاشي سميرة
 الفار جميلة ممتحنا
 قروف موسى  رئيسا

  العياضي الياس قانون اعمال معاشي سميرة
 شراد صوفيا ممتحنا
 رياض دنش رئيسا

  قاسمي سامية قانون االسرة بوسطلة شهرزاد
 مدور جميلة ممتحنا

 
 دبابش ع الرؤوف رئيسا

  حسينات محمد قانون االسرة خلف هللا ميلود
 حسن ع الرزاق ممتحنا
 عاشور نصر الدين رئيسا

 قانون االسرة خلف هللا ميلود
لمرابط محمد حسام الدين 

 ماننصيب عبد الرح
 

 علي عمارة ممتحنا
 دبابش ع الرؤوف رئيسا

 قانون االسرة خلف هللا ميلود
 عون خالف

 ابراهيم شكورة
 

 عمارة علي ممتحنا
 دبابش ع الرؤوف رئيسا

 قانون االسرة خلف هللا ميلود
 بن عبيد الهام 

 بسمة تمامي
 

 حسن ع الرزاق ممتحنا
 

 دبابش ع الرؤوف رئيسا
  عياد شيماء قانون االسرة لةمدور جمي

 علي عمارة ممتحنا
 رياض دنش رئيسا

 قانون االسرة مدور جميلة
 عمر دربالي

 ضوان قسميةر
 

 بوسطلة شهرزاد ممتحنا
 

 دبابش عبد الرؤوف رئيسا
  مهناوي يسري قانون اداري حمشة مكي

 جروني خالد ممتحنا
 دبابش عبد الرؤوف رئيسا

  بلعمري فاطمة الزهراء قانون اداري الغنيحسونة عبد 
 شعيب محمد توفيق ممتحنا
 دحامنية علي رئيسا

  بادي حنان قانون اداري قروف موسى
 سقني الصالح ممتحنا
 نسيغة فيصل رئيسا

  عثماني جوهرة قانون االسرة مستاري عادل
 حسن ع الرزاق ممتحنا
 بوضياف عبد المالك رئيسا

 قانون اعمال موسىقروف 
 زراري محمد عادل

 شنافي عصام
 

 علي عمارة ممتحنا
 براهمي حنان رئيسا

 قانون اداري بوضياف عبد المالك
 امينة حشاني
 اميرة معمر

 
 حمالوي دغيش ممتحنا

 



 

 الرقم اسم ولقب الطالب التخصص المشرف اعضاء اللجنة الصفة

 عقوني محمد رئيسا
  رزازقي فايزة اداري قانون احميد هنية

 معاشي سميرة ممتحنا
 رياض دنش رئيسا

  صبرينةقاللة قانون اداري احميد هنية
 الفار جميلة ممتحنا
 اقوجيل نبيلة رئيسا

  عزيزة عثماني قانون اداري صوفيا شراد
 كليبي حسان ممتحنا
 شعيب محمد توفيق رئيسا

 قانون االسرة بلورغي منيرة
 مادقارة ع

 جفافلة لحسن
 

 كليبي حسان ممتحنا
 

 شعيب محمد توفيق رئيسا
  اسالم عباس قانون االسرة بلورغي منيرة

 كليبي حسان ممتحنا
 بودوح ماجدة  رئيسا

  محيجيبة فاطمة قانون االسرة بلورغي منيرة
 اقوجيل نبيلة ممتحنا

 
 بودوح ماجدة  رئيسا

  رملي فاطمة الزهراء ريقانون ادا حوحو احمد صابر
 بلورغي منيرة ممتحنا
 اقوجيل نبيلة رئيسا

  مسعودي عبد الحق قانون دولي حوحو احمد صابر
 بلورغي منيرة ممتحنا
 عقوني محمد رئيسا

  رواق خالد الفهوم قانون اداري خان فضيل
 علواش فريد ممتحنا

 

 دغيش حمالوي رئيسا
  طيبي جالل القانون اعم كليبي حسان

 حسن عبد الرزاق ممتحنا
 حسن عبد الرزاق رئيسا

 قانون دولي كليبي حسان
 شرفية عبد الكريم
 رايس احمد وليد

 
 دغيش حمالوي ممتحنا
 دغيش حمالوي رئيسا

  دريدي هناء قانون اداري كليبي حسان
 حسن عبد الرزاق ممتحنا
 مزغيش عبير رئيسا

  الياس خنفري اعمالقانون  دنش لبنى
   اقوجيل نبيلة ممتحنا

 الرقم اسم ولقب الطالب التخصص المشرف اعضاء اللجنة الصفة

 عقوني محمد رئيسا
  بلعيدي عبد المجيد قانون اداري ادريس قرفي

 اقوجيل نبيلة ممتحنا
 عقوني محمد رئيسا

 قانون االسرة ادريس قرفي
 بن بلعباس جهيد

 مناعي سامي
 

 مدور جميلة ممتحنا
 ادريس قرفي رئيسا

  جيجخ امينة قانون دولي اقوجيل نبيلة
 عطاف صالح ممتحنا
 بودوح ماجدة رئيسا

 قانون اداري اقوجيل نبيلة
 احالم بوجنة

 حفيظة بحري
 

 بلورغي منيرة ممتحنا
 

 رياض دنش رئيسا
  كويزي هند قانون اعمال قرفي ياسين

 سهام خليلي ممتحنا
 طيار محمد السعيد رئيسا

  بوزيدي فريدة قانون دولي صفية يوسفي
 اقوجيل نبيلة ممتحنا
 احميد هنية رئيسا

 قانون دولي صفية يوسفي
 حساني خيرة

 صارة فاطمة الزهراء توبة 
 

 اقوجيل نبيلة ممتحنا
 قرفي ياسين رئيسا

  بونافي كلثوم قانون اعمال صولي الزهرة
 خليلي سهام تحنامم

 علواش فريد رئيسا
  رماضنة انصاف قانون اعمال بن مشري عبد الحليم

 جغام محمد ممتحنا
 قرفي ياسين رئيسا

 قانون اعمال صولي الزهرة
 عبد الغاني ومان

 قيدوام محمد
 

 طيار محمد السعيد ممتحنا
 طيار محمد السعيد رئيسا

  ف ايةانفي قانون اعمال قرفي ياسين
 خليلي سهام ممتحنا

 

 

 

 

 



 

 صولي الزهرة رئيسا
 قانون اعمال عقوني محمد

 بوطبة السعيد
 بن قدور عبد الرحيم

 
 اقوجيل نبيلة ممتحنا
 صولي الزهرة رئيسا

 قانون اعمال عقوني محمد
 عبد الرحماني رنيدة

 عبة رحمة
 

 خليلي سهام ممتحنا
 لمعيني محمد رئيسا

  ايمان بتيش قانون اداري حمدعقوني م
 حمشة مكي ممتحنا

 

 كليبي حسان رئيسا
 قانون االسرة محدة فتحي

 بلحاج شيماء
 صولة نريمان

 
 مدور جميلة ممتحنا
 احميد هنية رئيسا

  بختي محمد العربي قانون اداري محدة فتحي
 علواش فريد ممتحنا
 صولي الزهرة رئيسا

  فالح صبرينة قانون اعمال قرفي ياسين
 خليلي سهام ممتحنا
 احميد هنية رئيسا

  حمشة اسيا قانون اعمال قرفي ياسين
 كليبي حسان ممتحنا

 

 قرفي ياسين رئيسا
  سامية عماري قانون اعمال معاشي سميرة

 صولي الزهرة ممتحنا
 احميد هنية رئيسا

  ةبن حودة خديج قانون اداري ادريس قرفي
 كليبي حسان ممتحنا
 ادريس قرفي رئيسا

  شنشوني السعيد قانون اعمال رياض دنش
 علواش فريد ممتحنا
 سقني الصالح رئيسا

  ميموني فضيلة قانون اداري دحامنية علي
 كليبي حسان ممتحنا
 ادريس قرفي رئيسا

  احفيظ حسان قانون دولي رياض دنش
 سقني الصالح ممتحنا
 احميد هنية رئيسا

  علوي نبيلل قانون اداري رياض دنش
 محدة فتحي ممتحنا
 علي عمارة رئيسا

  عاشور سفيان قانون االسرة كيحل عزالدين
 دغيش حمالوي ممتحنا
 قرفي ياسين رئيسا

  نيد ربيعة قانون اعمال لعور بدرة
 لبنى دنش ممتحنا
 حسونة ع الغني رئيسا

  بن قوقة كاهنة قانون اعمال لعور بدرة
 حسناء بوشريط ممتحنا

 

 دنش لبنى رئيسا
  سجاح  خرخاشي ف بوحا قانون اعمال لعور بدرة

 خليلي سهام ممتحنا
 دعدوعة ع المنعم رئيسا

 قانون اداري عاشور نصر الدين
 سلطان عبد الرؤوف
 بوسليت محمد ايمن

 
 شراد صوفيا ممتحنا
 ش فريدعلوا رئيسا

  سوالف محمدي قانون اعمال خليلي سهام
 طيار محمد السعيد ممتحنا
 مستاري عادل رئيسا

 قانون اداري عاشور نصر الدين
 مهابلية رضا

 مرغم خالد
 

 كليبي حسان ممتحنا
 جدي وناسة رئيسا

  وادي ضاوية قانون دولي  العام رشيدة
 صولي ابتسام ممتحنا
 عادلمستاري  رئيسا

 قانون االسرة عاشور نصر الدين
 زرقين عبد القادر

 بلومي صالح الدين
 

 دحامنية علي ممتحنا

 قروف موسى رئيسا
  خير الدين مريم قانون اداري عزري الزين

 بنشوري الصالح ممتحنا

 حوحو رمزي رئيسا
  شريط صبرينة قانون اداري عزري الزين

 بنشوري الصالح ممتحنا
 مستاري عادل ئيسار

 قانون اداري عاشور نصر الدين
 برجي لطفي

 بخوشة فوزي
 

 شعيب توفيق ممتحنا
 شبري عزيزة رئيسا

  حسان شمار قانون دولي بوضياف عبد المالك
 دغيش حمالوي ممتحنا
 دنش لبنى رئيسا

  لموشي خولة قانون اداري بلجبل عتيقة
 يتوجي سامية ممتحنا
 حامنية عليد رئيسا

  مودع انتصار حسن الندى قانون االسرة عاشور نصر الدين
 لمعيني محمد ممتحنا



 

 

 مستاري عادل رئيسا
 قانون االسرة نسيغة فيصل

بوحامد محمد ضياء 
 جلولي احمد امين الدين

 
 قروف موسى ممتحنا
 حمالوي دغيش رئيسا

  خوخة اسامة قانون االسرة علي عمارة
 عطاف الصالح ممتحنا
 محدة فتحي رئيسا

  احسان قاضي قانون اعمال عاشور نصر الدين
 احميد هنية ممتحنا
 حوحو رمزي رئيسا

  مكاوي زينب قانون اداري عزري الزين
 لمعيني محمد ممتحنا
 حوحو رمزي رئيسا

 قانون اداري عزري الزين
 بريك اميرة 
 ضحوة نجاح

 
 خان فضيل ممتحنا
 مستاري عادل رئيسا

  راوية عبد الوهاب قانون اداري نسيغة فيصل
 لمعيني محمد ممتحنا
 حسن عبد الرزاق رئيسا

  مسعود رشيد قانون دولي دحامنية علي
 لمعيني محمد ممتحنا

 

 نسيغة فيصل رئيسا
  نسرين خنفر قانون اداري امال يعيش تمام

 شعيب محمد توفيق ممتحنا
 دحامنية علي سارئي

 قانون اداري امال يعيش تمام
 صبرين زروق

 رزيق اصالة
 

 حسن عبد الرزاق ممتحنا
 نسيغة فيصل رئيسا

  شوفاوي هنية قانون دولي قروف موسى
 فار جميلة ممتحنا
 مدور جميلة رئيسا

 قانون االسرة بوسطلة شهرزاد
 نفطي نجاة

 بن سعيد جميلة
 

 دغيش حمالوي ممتحنا
 رياض دنش رئيسا

 قانون االسرة بوسطلة شهرزاد
 كيحول صليحة

 كحلول انفال
 

 دغيش حمالوي ممتحنا
 حسن عبد الرزاق رئيسا

  نبيل جعاللي قانون اعمال سقني الصالح
 غالبي بوزيد ممتحنا
 محدة فتحي رئيسا

  جزار زكريا قانون االسرة سقني الصالح
 كليبي حسان ممتحنا
 بن مشري عبد الحليم رئيسا

  جغروري ربيعة قانون دولي علواش فريد
 جغام محمد ممتحنا
 بوضياف عبد المالك رئيسا

  حنافي لزهر قانون دولي مادوني علي
 دعدوعة عبد المنعم ممتحنا
 قروف موسى رئيسا

  عبد الوحيد قسيمي قانون دولي مادوني علي
 دحامنية علي ممتحنا

 كليبي حسان ئيسار
  زاوي مسعود قانون دولي مادوني علي

 قروف موسى ممتحنا
 دحامنية محمد رئيسا

  بوطبة يسين قانون دولي عاشور نصر الدين
 لمعيني محمد ممتحنا
 علواش فريد رئيسا

 قانون دولي نموشي نور الدين
 بلهند سفيان

 
 

 جغام محمد ممتحنا
 رياض دنش رئيسا

  سيف االسالم حاتم خوجة قانون دولي ي نور الديننموش
 خان فضيل ممتحنا
 جغام محمد رئيسا

  خالدي لطفي قانون دولي نموشي نور الدين
 رياض دنش ممتحنا
 دبابش عبد الرؤوف رئيسا

 قانون االسرة علي عمارة
 بغورة السبتي

 لحلوحي نصر الدين
 

 حسونة عبد الغني ممتحنا
 

 بودوح ماجدة  ارئيس
  رحمان ابراهيم قانون اداري يوسفي نور الدين

 دنش لبنى ممتحنا
 مزغيش عبير رئيسا

  اونيسي محمد الصادق قانون اداري غالبي بوزيد
 امينة سالم ممتحنا
 وعيل حكيم رئيسا

 قانون اداري قاضي نور الهدى
 بوختاش سهاد

 بن عمار مسعودة
 

 الح الدينعقر الدماغ ص ممتحنا
 

 

 



 

 

 

 

 غالبي بوزيد رئيسا
 اعمالقانون  مكي حمشة

 بن رماش سلوى
 غمري سماح

 
 جروني خالد ممتحنا
 حسن عبد الرزاق رئيسا

 قانون اداري مكي حمشة
 طرشي احمد

 طويل عبد الرزاق
 

 سقني الصالح ممتحنا
 غالبي بوزيد رئيسا

  عطيل فاتح اعمالقانون  مكي حمشة
 سقني الصالح تحنامم

 بنشوري الصالح رئيسا
  بورمادة عواطف قانون اداري مكي حمشة

 غالبي بوزيد ممتحنا
 جدي وناسة رئيسا

  محمد شهرة قانون دولي مكي حمشة
 مستاوي حفيظة ممتحنا

 

 عادل بن عبد هللا رئيسا
  ترغيني فوزية قانون اداري قروف موسى

 دحامنية علي ممتحنا
 قروف موسى رئيسا

  قصباية عماد الدين قانون االعمال بن عبد هللا عادل
 شعيب محمد توفيق ممتحنا
 شوقي يعيش تمام رئيسا

 قانون اداري بنشوري الصالح
 لخذاري ما سينيسا

 شمالل نوارة
 

 كلفالي خولة ممتحنا
 شوقي يعيش تمام رئيسا

  مد االمينبولقرون مح قانون اعمال جروني خالد
 كلفالي خولة ممتحنا

 

 عقر الدماغ صالح الدين رئيسا
  حسيبة بوجنة قانون اداري دعدوعة عبد المنعم

 بنشوري الصالح ممتحنا
 جروني خالد رئيسا

  تمرابط خطيب قانون اداري دعدوعة عبد المنعم
 كلفالي خولة ممتحنا
 حمشة مكي رئيسا

  بن الغة بوثينة قانون اداري رزيق عادل
 بنشوري الصالح ممتحنا
 حاحة عبد العالي رئيسا

  ومان فاروق قانون اعمال رزيق عادل
 بنشوري الصالح ممتحنا
 بنشوري الصالح رئيسا

  العطرة عبد الحق قانون اداري رزيق عادل
 عقر الدماغ صالح الدين ممتحنا
 قروف موسى رئيسا

 نون اداريقا عادل بن عبد هللا
 العقبي سوفلي

 رشيد ضيفي
 

 شعيب محمد توفيق ممتحنا
 

 جروني خالد رئيسا
 قانون اعمال صولي ابتسام

 رحال فتحي
 خوالد سومية

 
 كلفالي خولة ممتحنا
 حوحو رمزي رئيسا

  عالء الدين سعادي قانون دولي لمعيني محمد
 دعدوعة عبد المنعم ممتحنا
 حمشة مكي رئيسا

  بن الغة بوثينة قانون اداري رزيق عادل
 بنشوري الصالح ممتحنا
 وعيل حكيم رئيسا

  غشام رفيق قانون اداري دعدوعة ع المنعم
 مستاوي حفيظة ممتحنا

 

 عقر الدماغ صالح الدين رئيسا
  حسيبة بوجنة قانون اداري دعدوعة عبد المنعم

 بنشوري الصالح ممتحنا
 خالد جروني رئيسا

  تمرابط خطيب قانون اداري دعدوعة عبد المنعم
 كلفالي خولة ممتحنا
 حوحو رمزي رئيسا

 قانون اداري لمعيني محمد
 عمراني دنيا

 عمراوي بثينة
 

 حسن عبد الرزاق ممتحنا
 حاحة عبد العالي رئيسا

  ومان فاروق قانون اعمال رزيق عادل
 بنشوري الصالح ممتحنا
 بنشوري الصالح رئيسا

  العطرة عبد الحق قانون اداري رزيق عادل
 عقر الدماغ صالح الدين ممتحنا
 قروف موسى رئيسا

 قانون اداري عادل بن عبد هللا
 العقبي سوفلي

 رشيد ضيفي
 

 شعيب محمد توفيق ممتحنا
 

 

 



 

 

 

 

 قاضي نور الهدى رئيسا
  طارقبوشمال  قانون اعمال عقر الدماغ صالح الدين

 كلفالي خولة ممتحنا
 وعيل حكيم رئيسا

 قانون اعمال عقر الدماغ صالح الدين
 لوصفان زهيرة 

 قعار فتيحة
 

 صولي ابتسام ممتحنا
 جروني خالد رئيسا

  لوصفان توفيق قانون اعمال عقر الدماغ صالح الدين
 وعيل حكيم ممتحنا
 شوقي يعيش تمام رئيسا

  عزوي عبد الكريم قانون اداري الدين عقر الدماغ صالح
 كلفالي خولة ممتحنا

 

 ميمون منى رئيسا
  شرقي اكرام قانون االسرة وعيل حكيم

 عقر الدماغ صالح الدين ممتحنا
 جروني خالد رئيسا

 قانون دولي وعيل حكيم
 زغبيب رانية 
 جودي سليمة

 
 عقر الدماغ صالح الدين ممتحنا
 وي حفيظةمستا رئيسا

  الياس بلوصيف قانون اداري عقر الدماغ صالح الدين
 قاضي نور الهدى ممتحنا

 

 الرقم اسم ولقب الطالب التخصص المشرف اعضاء اللجنة الصفة

 جدي وناسة رئيسا
  مباركة عقيلة رابحي قانون دولي العام رشيدة

 سقني الصالح ممتحنا
 حسن عبد الرزاق رئيسا

 قانون دولي دةالعام رشي
 مسعودي نهال
 غالسةعلجية

 
 جدي وناسة ممتحنا
 جدي وناسة رئيسا

 قانون دولي العام رشيدة
 همامي ضياء الدين

 مفتاح ريان
 

 سقني الصالح ممتحنا
 

 حسن عبد الرزاق رئيسا
  بلحاج عقبة عبد السالم قانون االسرة لمعيني محمد

 بنشوري الصالح ممتحنا
 جدي وناسة رئيسا

  تامن مريم قانون دولي صولي ابتسام
 ميمون منى ممتحنا

 

 صولي ابتسام رئيسا
  قدور اميمة قانون دولي مستاوي حفيظة

 كلفالي خولة ممتحنا
 قاضي نور الهدى رئيسا

  يكن منصف قانون اداري ميمون منى
 كلفالي خولة ممتحنا

 

 كلفالي خولة رئيسا
  عبيد سالمة انون اداريق ميمون منى

 قاضي نور الهدى ممتحنا
 

 خان فضيل رئيسا
 قانون اداري عزري الزين

 بهاللي رحاب 
 بوبيدي هبة هللا هنية

 
 شعيب محمد توفيق ممتحنا
 حوحو رمزي رئيسا

  شكال رانيا قانون اداري عزري الزين
 بنشوري الصالح ممتحنا
 غالبي بوزيد رئيسا

 قانون اعمال حمد توفيقشعيب م
 بن ساسي حنان

 بومعزة حيزية 
 

 غالبي بوزيد ممتحنا
 دحامنية علي رئيسا

  محجوب ابتسام فانون اعمال مستاري عادل
 دعدوعة عبد المنعم ممتحنا
 قروف موسى رئيسا

  عمري صليحة قانون اداري مستاري عادل
 بوضياف ع المالك ممتحنا

 

 شةمكي حم رئيسا
  ميلودي محمد الطيب قانون دولي حسن عبد الرزاق

 غالبي بوزيد ممتحنا
 مكي حمشة رئيسا

   عضامو سلسبيل قانون دولي حسن عبد الرزاق
 غالبي بوزيد ممتحنا
 مكي حمشة رئيسا

  مصمودي حسام الدين قانون اداري حسن عبد الرزاق
 حاحة عبد العالي ممتحنا
 ع الحليم مرزوقي رئيسا

  نوار حياة قانون اعمال حسونة عبد الغني
 حسن عبد الرزاق ممتحنا



 

 

 بوضياف عبد المالك رئيسا
 قانون اداري لمعيني محمد

 الهيص مراد
 زروقي عبد الرحمان

 
 غالبي بوزيد ممتحنا
 نسيغة فيصل رئيسا

  سومية تبينة قانون اعمال حاحة عبد العالي
 دغيشحمالوي  ممتحنا
 حوحو رمزي رئيسا

 فانون اعمال لمعيني محمد
 نسيغة سلمى

 عطاف مروى 
 

 شعيب محمد توفيق ممتحنا
 حسن عبد الرزاق رئيسا

 قانون دولي لمعيني محمد
 زينب ميساوي
 كرميش عبير

 
 دعدوعة عبد المنعم ممتحنا
 بوضياف عبد المالك رئيسا

 قانون االسرة لمعيني محمد
 سعادمرزوق 

 مليلي يوسف
 

 دعدوعة عبد المنعم ممتحنا
 بوضياف عبد المالك رئيسا

  رحاب وهيبة قانون اداري لمعيني محمد
 نسيغة فيصل ممتحنا
 مستاري عادل رئيسا

  حاجي اسماعيل قانون دولي لمعيني محمد
 شعيب محمد توفيق ممتحنا
 حسن عبد الرزاق رئيسا

  مشراوي رزيقة انون دوليق مرزوقي عبد الحليم
 دحامنية علي ممتحنا
 حسونة عبد الغني رئيسا

 قانون دولي مرزوقي عبد الحليم
 صياد كريمة
 قيدوام احالم

 
 لمعيني محمد ممتحنا
 لمعيني محمد رئيسا

  ضحوة مروة قانون اداري شعيب محمد توفيق
 دعدوعة عبد المنعم ممتحنا
 غنيحسونة عبد ال رئيسا

 قانون اداري شعيب محمد توفيق
 بن السعدي عبير

 رحيم وفاء
 

 كليبي حسان ممتحنا
 حسونة عبد الغني رئيسا

 قانون االسرة حوحو رمزي
 تيراراست مريم

 زواي شهرة
 

 دبابش عبد الرؤوف ممتحنا
 بن عبد هللا عادل رئيسا

  براهيمي مباركة قانون اعمال حوحو رمزي
 منى ميمون ممتحنا
 حسونة ع الغني رئيسا

  ركابي المية قانون االسرة دبابش عبد الرؤوف
 مرزوقي ع الحليم ممتحنا
 بن عبد هللا عادل رئيسا

  فادي ميمون قانون االسرة جدي وناسة
 صولي ابتسام ممتحنا
 صولي ابتسام رئيسا

  حليس  العيد قانون اداري جدي وناسة
 ميمون منى ممتحنا
 قاضي نور الهدى رئيسا

  بن زكري منال قانون اعمال جدي وناسة
 ميمون منى ممتحنا

 

 مفتاح ع الجليل رئيسا
 قانون اداري شوقي يعيش تمام

 مزوزي وردة 
 احالم زراري

 
 دحموش فايزة ممتحنا
 بوضياف عبد المالك رئيسا

 قانون دولي حاحة عبد العالي
 سليمي صالح
 سعدة عباس

 
 دنش رياض ممتحنا
 دنش رياض رئيسا

 قانون اداري حاحة عبد العالي
 بن الذيب جمال
 حسوني شاكر

 
 مستاري عادل ممتحنا
 شعيب محمد توفيق رئيسا

  قالتي اسامة قانون اداري مستاري عادل
 كليبي حسان ممتحنا
 حسونة عبد الغني رئيسا

  د الدينمعافى عما قانون اعمال بوشريط حسناء
 حسن عبد الرزاق ممتحنا

 دبابش عبد الرؤوف رئيسا
 قانون االسرة خلف هللا ميلود

 لمرابط محمد حسام الدين
 نصيب عبد الرحمان

 
 علي عمارة ممتحنا

 دنش رياض رئيسا
 قانون اداري امال يعيش تمام

 خرفي ابتسام
 بوشمال نعيمة

 
 علواش فريد ممتحنا

 عبد الرؤوفدبابش  رئيسا
  عصمان محمد صالح الدين قانون االسرة علي عمارة

 حسونة عبد الغني ممتحنا



 

 

  رئيسا
  فرشات محمد قانون اداري مكي حمشة

  ممتحنا

 نسيغة فيصل رئيسا
  رحاب وهبة قانون اداري لمعيني محمد

 احمد صابر حوحو ممتحنا

 لمعيني محمد رئيسا
  طقية عبدالقادر ون اداريقان دحامنية علي

 شعيب محمد توفيق ممتحنا

 دحامنية علي رئيسا
  بولقرون محمد األمين قانون اعمال جروني خالد

 علي عمارة ممتحنا

 

 

 

 

 

 

 

 


