
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 2سطيف  -ن دباغينيجامعة محمد مل

 كلية الحقوق والعلوم السياسية 
 

 

 

   2021-2020 اجلامعي   مومسلل  يف طور املاسرتلمقبولني  ل   هنائية القامئة  لا 

دارة عامة  :  اسرت امل ختصص    ا 
       

تيب  التوجيه االسم اللقب تيب    معدل التر  التر

 1 16.34 عامة رة إدا ة ين بث باي

 2 15.96 إدارة عامة  فاطمة الزهراء  قطفة 

 3 15.16 إدارة عامة  الرحمن  عبد  بكل  

 4 15.06 إدارة عامة  يةآ رقام 

 5 14.08 إدارة عامة  لبن   وهاب

  
 6 13.81 إدارة عامة  منار سودان 

ة أ  دخيل    7 13.77 إدارة عامة  مير

  
 8 13.74 إدارة عامة  حنان  قنوف 

 9 13.70 إدارة عامة  ة ايمان يمفط بن عودة 

 10 13.51 إدارة عامة  خالد عباش 



 11 13.42 إدارة عامة  شيماء  رساي 

 12 13.42 إدارة عامة  جالل  طواهر 

 13 13.37 إدارة عامة  وزنة  شمالل 

 14 13.28 إدارة عامة  الحاج عيس  دبري

 15 13.22 إدارة عامة  اسمهان ريام يجار

 16 13.12 إدارة عامة  هبة بلفضيل 

 17 13.11 إدارة عامة  ايمن  فرحان 

ة    18 12.94 إدارة عامة  ليندة  بن خض 

 19 12.92 إدارة عامة  موىس باحميدة

 20 12.75 إدارة عامة  صورية لعجال

 21 12.75 إدارة عامة  أشواق  خلفاوي 

 22 12.75 إدارة عامة  حنان  كروم  

 23 12.73 إدارة عامة  اسامة قضي 

 24 12.72 إدارة عامة  ر عبد القاد  طوبال 

 25 12.66 إدارة عامة  مايا أوديع

 26 12.61 إدارة عامة  رضوان  دراج   

 27 12.51 إدارة عامة  عبد الرحيم  اوالد المختار



 28 12.51 إدارة عامة  منال رحيم

 29 12.47 إدارة عامة  زكرياء  شعالن 

 30 12.36 إدارة عامة  نجية  بوزكري

ة بومولة  31 12.22 إدارة عامة  شهير

ف  قويس    32 12.15 إدارة عامة  أرسر

 33 12.11 إدارة عامة  نجاة جميات 

 34 12.10 إدارة عامة  ير  أم بوصفصاف

 35 12.07 إدارة عامة  نور اليقير   شقعار

 36 12.05 إدارة عامة  نور الهدى معط هللا

 37 12.03 إدارة عامة  يونس وشاش

 38 11.93 إدارة عامة  حسن  سلسل  

 39 11.87 إدارة عامة  وفاء  عكة

 40 11.79 إدارة عامة  رياض رابح  

 41 11.77 إدارة عامة  رميسة رحماوي 

 42 11.72 إدارة عامة  لميس شنش

 43 11.64 إدارة عامة  اشواق براكنه 

 44 11.58 إدارة عامة  عل    معنض 



 45 11.58 إدارة عامة  شيماء  بن فرحات 

 46 11.44 إدارة عامة  ليل  بلعباس

 47 11.41 إدارة عامة  شيماء  نباشع

 48 11.38 إدارة عامة  أكرم عباش 

  
 49 11.37 إدارة عامة  كوثر قباىسر

 50 11.31 إدارة عامة  طارق زرقوط

 51 11.30 إدارة عامة  فاتح بقة

 52 11.30 إدارة عامة  سارة بوشول 

 53 11.29 إدارة عامة  وهيبة  بن عمارة 

ة  لعمارة   54 11.28 إدارة عامة  هجير

 55 11.27 إدارة عامة  نجيب بن الصيد

 56 11.25 إدارة عامة  مليكة بوعود

  
 57 11.24 إدارة عامة  مونية  عيف 

 58 11.24 إدارة عامة  شيماء  عبد الالوي 

 59 11.23 إدارة عامة  مديحة  إبراهيم سالم  

 60 11.23 إدارة عامة  هشام  شواق

 61 11.22 إدارة عامة  مصطف   حدادي 



  
 62 11.22 إدارة عامة  اق الرز عبد  قاض 

 63 11.21 إدارة عامة  ريمة لحلوج  

 64 11.19 إدارة عامة  رضا  شايب

 65 11.19 إدارة عامة  المية مخناش

 66 11.19 إدارة عامة  الربيع عامر 

 67 11.19 إدارة عامة  رشيد  خضير 

وك ذيب   68 11.18 إدارة عامة  مي 

ش   69 11.17 إدارة عامة  حفيظة  معير

 70 11.16 إدارة عامة  أحمد   ل   بن ع

 71 11.16 إدارة عامة  سناء تونس  

 72 11.15 إدارة عامة  أنفال بن عل  

 73 11.08 إدارة عامة  ايمان  بن النوي

 74 10.97 إدارة عامة  براص خرماش 

  
 75 10.90 إدارة عامة  عبد الرحيم  قريسر

 76 10.87 إدارة عامة  راوية حداد

 77 10.86 ارة عامة د إ زاهية   ذيبة شهبة   

 78 10.83 إدارة عامة  خولة بهوش



 79 10.83 إدارة عامة  لحسن  شايب

 80 10.82 إدارة عامة  خولة زرارقة 

 81 10.81 إدارة عامة  أكرم غوالم 

 82 10.79 إدارة عامة  سميحة ميشال  

 83 10.78 إدارة عامة  يمينة  بوطاعة 

 84 10.73 إدارة عامة  عبد المالك  بن هالل 

 85 10.61 إدارة عامة  عماد ك نح

 86 10.52 إدارة عامة  عبد الجليل  قروال

 87 10.50 إدارة عامة  سلمي كوسة

 88 10.48 إدارة عامة  عبير  مريوت

 89 10.44 إدارة عامة  اناس  نارص

 90 10.36 إدارة عامة  منير  كشاط

 91 10.29 إدارة عامة  عبد الرحيم  سير الرحمان 

 92 10.26 ة إدارة عام أيمن  بوجري 

 93 10.25 إدارة عامة  زوينة بلقيس  عزي 

  
 94 10.22 إدارة عامة  فخرالدين  سليمان 

 95 10.21 إدارة عامة  كريم طوقاي 



  
 96 10.19 إدارة عامة  أيمن  بلقاض 

 97 10.18 إدارة عامة  سليم  علوي 

  الدين
 98 10.16 إدارة عامة  وفاء  صف 

 99 10.16 إدارة عامة  شيماء  كيحال

 100 10.16 إدارة عامة  آمال جدي

 101 10.14 إدارة عامة  عبد الستار  نجام

 102 10.14 إدارة عامة  عبدالكريم منض

 103 10.14 إدارة عامة  ريحانة معاش 

 104 10.13 إدارة عامة  شيماء  شينون

 105 10.12 إدارة عامة  ايمن  بن عريف 

 106 10.12 إدارة عامة  عبد النور لعل

 107 10.09 ة عامة إدار  وحيدة هقة 

ينة راشدي   108 10.09 إدارة عامة  صي 

 109 10.08 إدارة عامة  عبد النور بلقط

 110 10.07 إدارة عامة  أنور رساي 

 111 10.06 إدارة عامة  شهيناز  بليل 

  
 112 10.05 إدارة عامة  مريم حالنر



 113 10.05 إدارة عامة  ضياء الدين  بودوخة 

 114 10.05 إدارة عامة  زكرياء  زياد 

 115 10.04 إدارة عامة  ايمن  فاىس  

يف   116 10.04 إدارة عامة  اسحاق يح  الشر

 117 10.04 إدارة عامة  أنور فودية 

 118 10.04 إدارة عامة  رمزي زروق 

 119 10.04 إدارة عامة  حذيفة ايهاب طه  ضيف 

 120 10.03 إدارة عامة  رائد لوصيف 

 121 10.01 إدارة عامة  إسالم  لعقاب 

 122 9.99 إدارة عامة  سفيان جر بن لح

  
ة  دعاىسر  123 9.99 إدارة عامة  أمير

 124 9.99 إدارة عامة  حمزة  عمر 

 125 9.98 إدارة عامة  نورالدين بوسنات 

 126 9.96 إدارة عامة  رمزي هن   ذ 

 127 9.96 إدارة عامة  انيس شعن   

 128 9.95 إدارة عامة  رولة نور اإليمان  بوشالغم

 129 9.93 عامة  إدارة  رانية نوارصي 



 130 9.93 إدارة عامة  امير  سيف الدين  بوروبة 

 131 9.93 إدارة عامة  عبد الرؤوف  زرايق

 132 9.93 إدارة عامة  وردة    جلول

 133 9.93 إدارة عامة  رانية مهداوي 

وك عكال   134 9.93 إدارة عامة  مي 

 135 9.92 إدارة عامة  مريم حان   

 136 9.92 إدارة عامة  أيمن  بركات

 137 9.91 إدارة عامة  يوسف موجب 

 138 9.90 إدارة عامة  امينة  برزاق  

 139 9.90 إدارة عامة  أمال  بلعوط

 140 9.89 إدارة عامة  سهام طوبال 

 141 9.89 إدارة عامة  حمودي  بصير 

 142 9.89 إدارة عامة  هشام  عكال 

 143 9.88 إدارة عامة  منذر  روابح

 144 9.88 إدارة عامة  يح   نحاوة

ان   145 9.88 إدارة عامة  هيثم شير

 146 9.88 إدارة عامة  صالح عزيز 



  
 147 9.87 إدارة عامة  عزوز مامون 

 148 9.87 إدارة عامة  شيماء  قريش 

 149 9.86 إدارة عامة  أحالم   مناع 

 150 9.86 إدارة عامة  فارس  معروف

 151 9.85 إدارة عامة  زينب بباس

 152 9.85 إدارة عامة  شيماء  شتواح 

 153 9.84 إدارة عامة  أمير   جليد

 154 9.84 إدارة عامة  رانية قارة 

  
 155 9.84 إدارة عامة  مروة جرمون 

 156 9.83 إدارة عامة  إسالم  غمرة 

 157 9.83 إدارة عامة  سمية تال  

 158 9.83 إدارة عامة  سىه ايمان  قاسم  

 159 9.82 إدارة عامة  يشى خننو

 160 9.80 عامة إدارة  رائد اإلسالم  سفاري

 161 9.79 إدارة عامة  انس بلوز

 162 9.78 إدارة عامة  عبد المالك  خالد

 163 9.78 إدارة عامة  محمد عبد النور  بن سعيد



 164 9.77 إدارة عامة  أيمن  مخلوش 

 165 9.75 إدارة عامة  مصطف   موقر 

 166 9.75 إدارة عامة  كوثر بعوز

 167 9.75 إدارة عامة  نجاة بديون

ف  ب جال   168 9.74 إدارة عامة  أرسر

 169 9.74 إدارة عامة  أسماء  سخارة

 170 9.73 إدارة عامة  فهيمة  منصوري 

 171 9.72 إدارة عامة  فاروق  بوضباب

 172 9.72 إدارة عامة  سارة دبزة 

 173 9.72 إدارة عامة  محمد توم   شعين   

  الدين 
 174 9.70 إدارة عامة  أيمن  صاف 

 175 9.69 مة إدارة عا فاطمة  بن بخته

 176 9.69 إدارة عامة  عل   ذوايبية 

 177 9.68 إدارة عامة  ريان عابد

 178 9.67 إدارة عامة  محمد األمير   بوطالن   

 179 9.67 إدارة عامة  الويزة  ساحل  

 180 9.65 إدارة عامة  نبيل  صالح  



 181 9.62 إدارة عامة  صهيب  يسعد

 182 9.62 إدارة عامة  أيمن  لقديم

 183 9.61 إدارة عامة  اءرميس موات

   بوروح
 184 9.61 إدارة عامة  أمان 

 185 9.59 إدارة عامة  هارون عبد الصمد سبيح  

 186 9.58 إدارة عامة  شعيب العايب 

 187 9.56 إدارة عامة  أحالم  بردع

 188 9.53 إدارة عامة  عبد النارص  بتشير  

 189 9.52 إدارة عامة  جمال الدين  يخوي

 190 9.49 عامة  إدارة  مريم نايل  

 191 9.45 إدارة عامة  حمودي  بلول

 192 9.45 إدارة عامة  يمن  أ   يحياوي

 193 9.43 إدارة عامة  لميس عقاب 

 

 

 

 


