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

   القانون العام  :  اسرت امل ختصص  
 

 الترتيب    معدل الترتيب التوجيه  االسم  اللقب

 1 16.57 القانون العام  ميار عبد الجليل 

 2 16.35 القانون العام  أسماء  بن حمزة 

 3 15.44 القانون العام  إلهام  سعودي 

 4 15.24 القانون العام  العيد برباش

 5 15.21 القانون العام  راضية  طاهري 

 6 15.01 القانون العام  سليمة بن حدحوم 

 7 14.45 القانون العام  إسماعيل  عامر 

 8 14.24 القانون العام  علجية حكيم  

 9 14.22 القانون العام  ساسية  ليتيم 

 10 14.12 القانون العام  نسمة بلخير 

 11 14.02 القانون العام  شمس الدين  بوترعة

 12 13.98 القانون العام  سمراء نكاع

 13 13.95 القانون العام  خليصة ليتيم 



 14 13.87 القانون العام  مالك  تريرات

 15 13.77 القانون العام  خديجة لبيض 

 16 13.77 القانون العام  عبدالحفيظ بن سديرة

 17 13.69 القانون العام  وردة  منصوري 

 18 13.63 القانون العام  خالد بعطاش  

 19 13.36 القانون العام  يوسف بن رايس  

  
   حسان 

 20 13.35 القانون العام  أمان 

 21 13.29 القانون العام  حمزة  محدادي 

 22 13.26 القانون العام  أحالم  حميش 

خير الدين  رحال   23 13.22 القانون العام  أمير

 24 12.97 القانون العام  رشدي قاش  

 25 12.93 القانون العام  دينا عليات

 26 12.78 القانون العام  محمد أيمن  سوالمية

 27 12.77 القانون العام  سهام باي

  
 28 12.76 القانون العام  رابح شوق 

 29 12.71 القانون العام  لبن   باي

 30 12.68 القانون العام  أنيس دراس 

 31 12.64 القانون العام  اسمهان  زعلوش 

 32 12.62 القانون العام  صافية  كرامشة

 33 12.58 القانون العام  سهام بال  

 34 12.58 القانون العام  سمية بودينة 

   يسعد
 35 12.55 القانون العام  عبد الغن 



وق  طرابلس    36 12.53 القانون العام  ش 

 37 12.46 القانون العام  عمر  نجاع  

 38 12.41 القانون العام  إبتسام خيتوس

 39 12.35 القانون العام  بثينة  عطية 

 40 12.30 القانون العام  أيمن  وال  

  الدين  مزوار
 41 12.26 القانون العام  تق 

 42 12.24 القانون العام  سهيل  شوار

 43 12.22 القانون العام  عبد النور بوذراع  

 44 12.20 القانون العام  أمير  بقزيز   

 45 12.15 القانون العام  نرص الدين عزوز

ة  بيسط    46 12.01 القانون العام  بش 

 47 11.98 القانون العام  عبد النور تمير  

 48 11.91 القانون العام  فطيمة  يحياوي

 49 11.87 القانون العام  جميلة  باسط 

 50 11.82 القانون العام  عبد الرؤوف  بن بليل

 51 11.81 القانون العام  رزيقة حجاج

 52 11.80 العام القانون  مراد خينوش

 53 11.79 القانون العام  نجم الدين بولقعامر

 54 11.75 القانون العام  شيماء  شطين   

 55 11.70 القانون العام  سليم  بلوط  

 56 11.69 القانون العام  سالية  حساين 

 57 11.69 القانون العام  فتيحة توم  



 58 11.67 القانون العام  هدى  بوزيت

 59 11.67 القانون العام  أيمان  عياط

 60 11.66 القانون العام  ايمان  بتشيم 

 61 11.66 القانون العام  نجم الدين جبال  

 62 11.65 القانون العام  نعمان  بوهزيلة

ي   63 11.63 القانون العام  نور الدين طير

 64 11.63 القانون العام  أسماء  غومازي 

  
 65 11.62 القانون العام  ريمة ريغ 

 66 11.60 القانون العام  عالوة  قونار

 67 11.58 القانون العام  رمزي معمري 

 68 11.56 القانون العام  بركاهم بولحية 

 69 11.54 القانون العام  ابتهال  عباوي  

 70 11.53 القانون العام  سهيلة  شهيل   

 71 11.52 القانون العام  إلهام  بركان

 72 11.51 القانون العام  دالل  درافة 

 73 11.50 القانون العام  فضيلة بوقطوشة  

  
 74 11.49 القانون العام  شمس الدين  حشايس 

 75 11.47 القانون العام  فهيمة  نمير 

 76 11.45 القانون العام  عدالن  عبد السالم  

 77 11.43 القانون العام  ليليا  العارف 

 78 11.42 القانون العام  أسماء  صايم

 79 11.41 القانون العام  فوزية بن مفتاح



 80 11.41 القانون العام  اسيا حربة  

 81 11.39 القانون العام  هادية  مقدم

 82 11.37 القانون العام  مارية رباج 

  
 83 11.36 القانون العام  فوزية حوش 

 84 11.36 القانون العام  صالح الدين   فلكاوي 

 85 11.33 القانون العام  يوسف حاج صابري 

 86 11.24 القانون العام  سندس زديوي

  
 87 11.23 القانون العام  نشين زين 

 88 11.23 القانون العام  ابتسام بتشيم 

 89 11.22 القانون العام  شهيناز  بن عدي 

 90 11.21 القانون العام  شيماء  مانة

 91 11.21 القانون العام  عماد شعت 

 92 11.20 القانون العام  عبد العال   عيساوي 

 93 11.19 القانون العام  ناج    السعيد بوخالفة 

 94 11.19 القانون العام  خديجة بوحفص 

 95 11.17 القانون العام  عل   بارش

 96 11.08 القانون العام  نورالدين دريدي

 97 11.08 القانون العام  منال فتاش 

 98 11.06 القانون العام  بسمة حمادي 

 99 11.03 القانون العام  ميسون بلوط  

 100 11.01 القانون العام  مصطق   حارش 

 101 10.94 القانون العام  أمير   عيس



 102 10.92 القانون العام  أكرم طالب 

 103 10.91 القانون العام  إيمان  شواط  

 104 10.86 القانون العام  نشين زيدان

 105 10.80 القانون العام  هاجر  سك  

 106 10.78 القانون العام  سعاد مدوري 

   ديلم  
 107 10.78 القانون العام  العياش 

 108 10.78 القانون العام  صالح الدين  العيب 

  
 109 10.76 القانون العام  أمينة باش 

 110 10.73 القانون العام  بوبكر جحنير  

  
 111 10.72 القانون العام  أكرم سليمان 

 112 10.72 القانون العام  هديل نوغة

 113 10.71 القانون العام  فؤاد بودور

  
 114 10.69 القانون العام  نجاح بنان 

ى قرة   115 10.69 القانون العام  بش 

 116 10.68 القانون العام  عماد حسنيو

 117 10.66 القانون العام  طارق قارون 

 118 10.66 القانون العام  جمال الدين  الواحدي 

 119 10.63 القانون العام  هبة قادري 

 120 10.62 القانون العام  وفاء  هقهوق 

 121 10.62 القانون العام  أيمن  بوشامة 

 122 10.62 القانون العام  فوزي بن يخلف 

 123 10.61 القانون العام  ايمان  نزار 



 124 10.60 القانون العام  عبد الرحيم  لحوش 

 125 10.59 القانون العام  أسامة زراري 

 126 10.58 القانون العام  محمد خليل  قرشوش 

 127 10.57 القانون العام  شيماء  بزغود

 128 10.57 القانون العام  محمد بوشامة 

 129 10.56 القانون العام  ياسير   شبان

 130 10.55 القانون العام  رانيا مزي  هد

 131 10.54 القانون العام  نهاد  بن عقون  

 132 10.51 القانون العام  حفيظة  امغار

 133 10.50 القانون العام  سمير  مساهل 

  
 134 10.49 القانون العام  الصالح زيتون 

  
 135 10.49 القانون العام  وائل رمضان 

 136 10.48 القانون العام  محمد دوارة 

 137 10.46 القانون العام  إبراهيم مهناوي 

 138 10.45 القانون العام  بهاء الدين  لعجاج

 139 10.43 القانون العام  حسير   حفاف 

 140 10.42 القانون العام  مختار بن العمري 

 141 10.42 القانون العام  فريد جيدل

 142 10.41 القانون العام  فهيمة  بن الشيخ

 143 10.41 القانون العام  رانية بن حمو 

 144 10.41 القانون العام  محمد عبد الصمد بوعافية

وق  ذوادي   145 10.41 القانون العام  ش 



 146 10.40 القانون العام  بوبكر بوصبع 

 147 10.39 القانون العام  نور االسالم  بن مخلوف 

 148 10.38 القانون العام  أسماء  رقام 

 149 10.38 القانون العام  رانية بوودينة

 150 10.37 القانون العام  رانية بارش

 151 10.37 القانون العام  لبن   نش

 152 10.36 القانون العام  صالح الدين  سمارة 

 153 10.36 القانون العام  أكرم بوج  

 154 10.36 القانون العام  عبد الرؤوف  شودار

   غرن   
 155 10.36 القانون العام  حسن 

 156 10.36 القانون العام  أسماء  غرن   

 157 10.34 القانون العام  طارق حزام 

 158 10.34 القانون العام  عبد البادر  سباس

 159 10.32 القانون العام  غدى بن شودار 

   
 160 10.31 القانون العام  قمر  بلهان 

  
 161 10.30 القانون العام  جمانة  مسالن 

 162 10.29 القانون العام  أسيا كوسة

 163 10.28 القانون العام  زهرة  صوشة

 164 10.26 القانون العام  عمار  هدنة

 165 10.26 القانون العام  دنيا لرون   

 166 10.26 القانون العام  بلقاسم عولم  

ينة سباع  167 10.25 القانون العام  صي 



 168 10.25 القانون العام  رانية دريس  

 169 10.24 القانون العام  زكرياء  بودبزة

 170 10.24 القانون العام  أسامة عوج

 171 10.24 القانون العام  سالم بوغلوس 

 172 10.23 القانون العام  محمود معارشة

 173 10.23 القانون العام  شيماء  بليليطة

 174 10.21 القانون العام  ياسمير   إزة 

 175 10.20 القانون العام  سهام خلفهوم 

 176 10.20 القانون العام  نور الهدى بوزيدي 

 

 
 


