
 
 

 
 

 .2سطيف-جامعة محمد لمين دباغين 
    

     كلية الحقوق والعلوم السياسية.

      قسم الحقوق 

 

ي الماستر للسنة الجامعية 
ن
ن ف ( -نظام ل م د دفعات سابقة )داخلي  2017/2018قائمة الطلبة المقبولي  ي  خارج 

 عامالقانون تخصص :ال
 

تيبمعدل  اإلسم اللقب فالمل رقم تيبالتر   قرار اللجنة الجامعة االصلية التوجيه التر

ي  161  1  ناجح قسنطينة الحقا 12.05 بالل  خير

2  143   
 
 خلوف

فطيمة 
 الزهراء 

 ناجح  سطيف الحقا 11.44

 ناجح  سطيف الحقا 10,88 خالدة بن اوشن 79  3

 ناجح  سطيف الحقا 10,85 ايمان جمال  33  4

 ناجح سطيف الحقا 10,79 فاروق رنان 141  5

 ناجح سطيف الحقا 10,70 حكيمة موساوي 30  6

ج الحقا 10,44 ايناس زواوي 113  7  ناجح الير

8  158   
 ناجح سطيف الحقا 10.41 إلياس  العلوان 



 
 

 ناجح سطيف الحقا 10,35 صدام الياس كامل 131  9

 إحتياط   سطيف قانون عام 10,30 فارس حاج صحراوي 114  10

11  29   
 إحتياط   سطيف قانون عام 10,19 امال مسالت 

 إحتياط   سطيف قانون عام 10,18 عبد الكريم صبور 62  12

 إحتياط   قسنطينة  قانون عام 10,13 جالل بوريش  4  13

 إحتياط    سطيف قانون عام 10,10 راشد لعمامرة 111  14

 إحتياط    سطيف  قانون عام 10,10 اسامة بوطالتر   116  15

 ط  إحتيا  سكيكدة قانون عام 10.10 إلياس  بلوصيف  161  16

  سطيف قانون عام 10,08 هاجر رساي  52  17

  سطيف قانون عام 10,06 نعيمة  شتيوي  2  18

  سطيف قانون عام 10,04 محمد زك   كراغل 55  19

  سطيف قانون عام 10,02 سعيدة بوزيدي 48  20

  سطيف قانون عام 10.02 نوري مشحوق  157  21

  سطيف قانون عام 10 ايمان بكار  18  22
 
 
 
 



 
 

 

 .2سطيف-جامعة محمد لمين دباغين 
    

     كلية الحقوق والعلوم السياسية. 

      قسم الحقوق  

 

ي 
ن
ن ف ( -نظام ل م د دفعات سابقة )داخلي  2017/2018الماستر للسنة الجامعية قائمة الطلبة المقبولي  ي  خارج 

  خاصالقانون تخصص :ال

 قرار اللجنة اجلامعة االصلية التوجيه معدل الرتتيب اإلسم اللقب امللف رقم الرقم
 ناجح  سطيف االحق 14,74 نوري عياط 74  1

 ناجح  الربج االحق 11,74 سيةأ شبخ 80  2

 ناجح  سطيف االحق 11,4 مسعودة مسعودي 38  3

 ناجح  ابتنة االحق 11,24 سلىم ديب 47  4

 ناجح  سطيف االحق 11,21 نسيمة زواوي 130  5

 ناجح  سطيف االحق 11,19 باية هالل 40  6

 ناجح  الربج االحق 11,18 زين العابدين ميهونر   51  7

 ناجح سطيف االحق 10,84 ايمان بوعصيدة 122  8

 ناجح سطيف االحق 10,74 بالل عراس  64  9



 
 

 إحتياط   سطيف  10.68 محمد امير   صوادق  144  10

 إحتياط   سطيف  10,62 فتيحة واضح 129  11

 إحتياط   سطيف  10,56 ليدية محنان 34  12

13  139   
 إحتياط   سطيف  10,55 كريمة لعنان 

 إحتياط   سطيف  10.46 هنيدة هاجر بومالة  159  14

 إحتياط   سطيف  10,4 حليمة بوساحة  5  15

 إحتياط   سطيف  10,33 امينة يزيد 72  16

   جامعة قسنطينة  10,29 اسيا حمدي 101  17

   سطيف  10,27 سارة سايب 71  18

   سطيف  10,27 حبيبة بلمهدي 110  19

   سطيف  10,25 وهيبة قليل 68  20

   سطيف  10,24 مهدي حمروش 89  21

   سطيف  10,22 زكرياء بروش 31  22

   سطيف  10,22 منذر عياد 41  23

   سطيف  10,21 سعيدة بونشادة 36  24



 
 

ي  3  25    سطيف  10,2 عبد العال   ملير 

   سطيف  10,2 لخض   لعيساوي 6  26

   سطيف  10,19 طارق بولعدور 39  27

   سطيف  10,19 سيف االسالم فكايري 85  28

   سطيف  10,18 رياض صدفة 59  29

   سطيف  10,17 الخير  زدادفة 50  30

   سطيف  10,17 زينب بوزيد 97  31

   سطيف  10,16 سارة مريان 13  32

ة رفاوي 160  33   سطيف  10.16 صفاء مير

   سطيف  10,16 صفاء رفاوي 134  34

   سطيف  10,14 المية دايخ 45  35

   سطيف  10,14 امال سمارة 139  36

37  25   
ة كتف     سطيف  10,12 كي  

   سطيف  10,11 اسماء قادم 43  38

از سلوم 119  39    سطيف  10,11 رسر

   بن عل   16  40
   سطيف  10,09 لخض  هان 



 
 

41  106   
يف     سطيف  10,08 حورية رسر

   سطيف  10,07 عزيزة أقمون 17  42

ة سعادة 70  43    سطيف  10,05 سمير

   سطيف  10,04 حسير   صالح   66  44

   سطيف  10,02 حليمة العلوي  112  45

   سطيف  10,02 احمد مواسح 127  46

   سطيف  10,01 عثمان عفان 81  47

   سكيكدة  10,01 حسام بلعشية 84  48

   سطيف  10 منال بوخنفوف 76  49

  سطيف       50

 
 
 
 
 
 
 
 

 


