
 

 

ة  ن  التدرج  مدير   التكو

ن املتواصل   ادات.والتكو   والش

  (خارجيني)   احلقوق والعلوم السياسيةا﯁جيل للسنة األوىل ماسرت ميدان نتائج دراسة ملفات 
ي وعلوم جنائيةقانون تخصص:    جنا

خ امليالد   Nom Prénom  اللقب  االسم   الرقم  ادة    تار ن   الش ب   معدل التكو ت   معدل ال

ة   لعسكري   01  14,21 14,21  ل م د  Lascri Hibiba 27/03 /1990  حب

  14,20  14,20 ل م د   FATIMA EZAHRA  SELMANE  25/07/1999  فاطمة الزهراء   سلمان   02

  11,59  11,59 ل م د   mohamed  kherrar  07/03/1989  محمد   خرار  03

ج   مغر   04   10,25  10,68 ل م د   Laaradj  Magherbi  03/08/1997  لع

  10,08  10,96 ل م د   Omar idris   Haouachi   05/06 /1993  عمر إدرس   حوا   05

ش   06   11,75  11,75 الس   nawal  ferchiche  20/07/1986  نوال  فرش

ار  07 ة   ج   11,72  11,72 الس   daoudia  djebbar  21/11/1985  داود

  10,79  10,79 الس   DJALOUL  CHAIKHE  02/01/1977  جلول   شياخ   08

ة   هاد   09  10,48 10,48  الس  SAMIRA HADFI 10/09/1986  سم

شة   زوران  10   10,45  10,89 الس   aicha  zouren  28/09/1985  عا

ي وعلوم جنائية   قائمة االحتياط قانون جنا

خ امليالد   Nom Prénom  اللقب   االسم   الرقم  ادة   تار ن   الش ب   معدل التكو ت   معدل ال

عة   01   mohammed lamine  sleia  01/03/1986   10,32  9,91  محمد االم   صل

شة   بوقرارة   02   aicha  boukrara  01/04/1985   10,34  9,51  عا



 

 

ة  ن  التدرج  مدير   التكو

ادات. ن املتواصل والش   والتكو

  (خارجيني)   احلقوق والعلوم السياسيةا﯁جيل للسنة األوىل ماسرت ميدان نتائج دراسة ملفات 
  دو عامقانون تخصص: 

خ امليالد   Nom Prénom  اللقب  االسم   الرقم  ادة    تار ن   الش ب   معدل التكو ت   معدل ال

  14,59  14,59 ل م د   HOUCINE  KHOUANI  22/07/1981  حس   خوا   01

  12,37  12,89 ل م د   Messaouda  Mekechti  16/01/1989  مسعودة   مكش   02

  10,69  11,13 ل م د   BELKASSEM   ATTALI   22/08/1988  لقاسم    عط   03

ان   04   10,93  11,39 ل م د   ali  benzian  08/04/1991  ع   بن ز

ة   05 اي   10,50  10,71 ل م د   ali  tiaiba  31/10/1989  ع   ط

ب    06   11,01  11,01 الس   SARRA  DOUIB  11/01/1986  سارة   ذو

  10,61  10,61 الس   FODILI  KADOUR  25/05/1974  قدور  فض   07

  10,59  10,59 الس   BELGACEM  ROUDI  11/04/1971  لقاسم   روادي   08

اري   09 لة   الع   10,34  10,77 الس   DJAMILA  LAKARI  07/12/1989  جم

م   حفص  10   10,17  10,17 الس   Ibrahim  hafes  26/10/1982  إبراه

  

    



 

 

  دو عامقائمة االحتياط قانون 

خ امليالد   Nom Prénom  اللقب   االسم   الرقم  ادة   تار ن   الش ب   معدل التكو ت   معدل ال

قاق  01   10,30  11,20 ل م د   mustapha  sebgag  18/07/1993  مصط   س

فة   02   9,97  10,83 ل م د   Omar  Khelifa  28/02/1998  عمار  خل

  9,96  11,32 ل م د   MOHAMMED LAMINE  BOUCHI  10/04/1988  محمد لم   بو   03

مان   سل   04   9,47  10,52 ل م د   SLEIMAN  SLIMI  16/03/1992  سل

  9,33  10,36 ل م د   TAHER  SAFI  17/09/1993  طاهر   صا   05

لودي   06   9,57  10,40 الس   Khaled  Miloudi  18/12/1972  خالد  م

فر   07   9,46  10,29 الس   Cheikh  Mehifer  11/01/1983  شيخ   مح

  مالحظة: 

عد الطعن ع مستوى موقع املؤسسة. ب  م التعرف ع الس ن فيمك م  قوائم املقبول ر أسماؤ سبة للذين لم تظ   أما بال

يل  ة الطعون أي يوم أما بخصوص ال عد استفاء ف   .02/10/2022اإلداري سيكون 

    


