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 الطلبة المعنيين باجتياز االمتحانات التعويضيةقائمة 

 الطوراألول

 السنة األولى حقوق
 

 السنة الثانية حقوق
 

 حقوق الثالثةالسنة 
 

 1المجموعة 
 ايداكرة هبة هللا نجالء .9
 قريبعي ايناس .0
 عيساوي فاطمة الزهراء .2
 عريوي منى .2

 0المجموعة 

 قريش هشام .9
 حمادي محمد .0
 قطاط آية .2
 لعروسي رشيد .2
 دربزة محمد أمين .5
 جليل محمد أمين .0
 دحمان صبايحية مريم .7

 2المجموعة 

 زدك حليمة  .9
 درقاوي وسام .0
 سايب آية .2
 هني نورالدين .2
 بسعدي هناء .5

 
 

 9المجموعة 

 بورحلة الهام .9
 تازي أمال .0
 بوراس خولة .2
 بن غريب سميحة .2
 حرطاني نصر الدين .5
 خالفي يوسف .0
 هواري بوخبزة .7
 شريفي لميس .0

 0المجموعة 

 طويل الهام .9
 رزاق بدمسادع .0
 خدية صبرينة .2
 قريبي عبد النور .2
 لزعر الياس .5
 قيصر سكينة .0
 راوية فوضيل .7
 كرفي قطيب خولة .0
 كرغر الياس .1

 مخلوفي حيزية .96
 هني فارس .99
 صبار أسماء .90
 كريمةمروان  .92
 أوعمر سارة .92
 

 تخصص قانون عام
 زموري سليمة .9
 بغداوي إبراهيم .0
 عبدي فيصل .2
 مقدم آماني خديجة .2
 بونوة رضا .5
 امبويكلي وئ .0
 سالم عطية محمد .7
 شلفي حمزة .0
 ار محمدسكا .1

 طويل نوال .96
 شلفي حمزة .99
 نحال مالك .90
 بويعقوب حفيظة .92
 واشمي مروى .92

 تخصص قانون خاص
 عجام أمال .9
 لعراجي شمس الهدى .0
 عيشوبة خليدة .2
 علي حيمود حكيم .2
 يوسف عشيرة رضوان .5
 عبورة رشا .0
 بن علي هيام .7
 عبد المرايم اكرام .0
 زيتوني سارة .1
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 قائمة الطلبة المعنيين باجتياز االمتحانات التعويضية

 الطور الثاني

    األول ماستر حقوق

دولة تخصص  
 ومؤسسات

تخصص بيئة 
 وتنمية مستدامة

 ق.دولي عام ق.األسرة ق.خاص

 ملهب فتيحة .9
محي الدين بن زيان  .0

 يمينة
 كوتال جهيدة .2
 بردي عبد النور .2
 أمالل عابد .5

بن غالية فاطمة  .9
 الزهراء

 بلميلود سهام.9

بن علي رقيق  .0
 رشيدة

 حسان خيرة .2
جياللي السايح  .2

 أمينة

قويدر  .9
الواحد 

 ليديا

 عمامرة سعيد.9

 قيبوعة نوال .0
 بغود مصطفى  .2

 

 

   ماستر حقوق الثاني 

 تخصص دولة ومؤسسات
 

 تخصص قانون خاص دولي عامتخصص 

 طاري جياللي  .9
 بكة عبد الكريم .0
 زرقي بن عودة .2
 مالك عبد المالك .2
 بويلف كريمة .5
 عباس شهرة مصطفى .0
 عباد محمد .7
 سالم عطية محمد .0
 بن أحمد شمس الدين .1

 فيصل رحماني .96
 عيراش محمد األمين .99

 باألخضر عبد النور .90

 بن أحمد نوري أمينة .9
 قروق وسام .0
 بناري محمد أمين .2

 شيكر رشيد .92
 بلعالية بشرى .92
 برانسي عائشة .95
 بلميلود عودة  .90
 كوديل روان .97
 بن رحمون عبير .90
 بوزيدي فاطمة الزهراء .91
 رزالي حورية .06
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