
ة الديمقراطية الشعبية   زائر ة ا ور م ا  

 وزارة التعليم العا والبحث العل

ـــة       22/09/2021 :أدرار                                أدرار  -أحمد دراية جامعـــ

قوق والعلوم       السياسيةلية ا

قوق        قسم ا

                                                                                                                                           02/2021: الرقم    

اس   اع ف ال لل   م اج

تم      ر س ن من ش ي والعشر خ الثا نبتار ن ألف ادية عشر صباحا وواحد وعشر   ع الساعة ا

قوق ،  نتمع فجابقسم ا و ق الت ستاذ الدكتور  ، لتخصصات املاس  ل  ر حاج سودي : تحت رئاسة 

حضور مسؤو التخصصات ، و لف بالبحث العل س القسم م   :دمحم مساعد رئ

داري   دي.أ قتصاديةقانون املؤسسات  د ع دمحم ،.أ- القانون  عمال ،د بن السيحمو دمحم امل  قانون 

غرض  ،الصادق عبد القادر. د يل   وذلك  ام  املاسدراسة طلبات قبول ال للموسم ا

عد ، 2021/2022   :النتائج التالية ع املصادقةامللفات تم  دراسةو

ن باألرضية  ل ن  274: %80فئة  عدد الطلبة امل   211عدد الطلبة املقبول

ن باألرضية ل ن 104: %20فئة  عدد الطلبة امل          69:عدد الطلبة املقبول

ن  داري  :املقبول ة                                   134:تخصص القانون  ل د ال  ع
ال ن األع                       114:ت قان

ة اد ات االق س ن ال          34: ت قان
    

  

ن  املاس فئة  ولية للطلبة املقبول  %20القائمة 

خ امليالد التخصص سنة التخرج جامعة التخرج املالحظة سم واللقب تار مالرق   

شلة مقبول  قتصادية 2017 جامعة خ يم 21/01/1995 قانون املؤسسات   01 الغول ابرا

است مقبول  ليل 18/07/1991 قانون اداري  2016 جامعة تم  02 شناوي عبد ا

 مقبول 
جامعة أحمد دراية 

 ادرار
عمال 2018 يك عبد الفتاح 19/12/1979 قانون   03 بن امب

قتصادية 2008 جامعة باتنة مقبول   04 خالد عرو 29/11/1984 قانون املؤسسات 

 مقبول 
اج  جامعة ا

ضر باتنة  
ران 02/07/1985 قانون اداري  2009  05 أبو سمرة م

نة 02/05/2001 قانون اداري  2021 جامعة تامنغست مقبول   06 بن عثمان بث

 مقبول 

يال  جامعة ا

س سيدي  اليا

 بلعباس

2001سنة  ي قانون ادار    07 العلوي الوا 28/01/1978 



ران السانيا مقبول   08 بوعقلش فتيحة 26/07/1980 قانون اداري  2004 و

 مقبول 
فرحات عباس 

 سطيف
م 23/12/1983 قانون اداري  2006  09 برقاز مر

 10 بن عبدوس لي 21/05/1984 قانون اداري  2010 أدرار مقبول 

مة 11/12/1986 قانون اداري  2014 ادرار مقبول   11 بلقاسي كر

 مقبول 

يال  جامعة ا

س سيدي  اليا

 بلعباس

عمال 2021 س 06/12/1997 قانون   12 ادر موالي ادر

ب 03/03/1981 قانون اداري  2002 جامعة أدرار مقبول   13 مو ز

رة مقبول  عمال 2018 جامعة البو  14 لعالم عبدهللا 20/12/1996 قانون 

 مقبول 
حمد دراية جامعة أ

 أدرار
قتصادية 2013  15 كروم رقية 15/10/1989 قانون املؤسسات 

اري مصطفى 01/09/1978 قانون اداري  2002 ادرار مقبول   16 بو

 مقبول 
اج  جامعة ا

ضر باتنة  
ي مفتاح 14/04/1975 قانون اداري  1998  17 مال

2013جوان  ادرار مقبول  قتصادية  ة بوجمعة 12/05/1977 قانون املؤسسات   18 اعم

 مقبول 

 ترخيص
ر جامعة  غزة ز قتصادية 2017  ت 11/01/1996 قانون املؤسسات  ر  19 دمحم ال

قتصادية 2002 جامعة مستغانم مقبول  ميد 10/10/1977 قانون املؤسسات   19 مسعودي عبد ا

طة خادم 13/03/1978 قانون اداري  2002 2002 مقبول   20 كر

 مقبول 

قية ا فر امعة 

العقيد أحمد دراية 

أدرار-  

ي 15/05/1982 قانون اداري  2007  21 خادم دمحم العر

 مقبول 
ن  جامعة دمحم مل

ن سطيف  2دباغ  
سفيان بومعوط 29/04/1994 قانون اداري  2019  22 

 مقبول 
جامعة احمد دراية 

ادرار.  
ة 18/02/1990 قانون اداري  2015  23 قدوري سم

ة غردايةجامع مقبول  قتصادية 2021  ش 18/01/1981 قانون املؤسسات   24 سماعيل 

 مقبول 
جامعة أحمد دراية 

 أدرار
 25 بوعزة م 03/11/1981 قانون اداري  2003

 مقبول 
ي  جامعة العر

 الت
 26 لعقون يوسف 29/04/1999 قانون اداري  2021

دمحم يمأوالد برا 05/10/1984 قانون اداري  2007 أدرار مقبول   27 

 مقبول 
جامعة أحمد دراية 

 أدرار
عمال 2007  28 باعالوي عبد الرحمان 25/02/1985 قانون 

 مقبول 
جامعة احمد دراية 

 ادرار

لية 08 جو

2019 
ش اكرام 26/03/1997 قانون اداري  ع  29 

 مقبول 
جامعة أحمد دراية 

 أدرار
 30 الغوت أحمد 19/10/1981 قانون اداري  2008

امعة أدرارج مقبول  عمال 2011  ي 15/12/1987 قانون   31 بن السيحمو موال

ري دمحم مقبول  شار. طا قتصادية 2004   32 رمضاوي مليكة 21/03/1983 قانون املؤسسات 



 مقبول 
تلمسان بو بكر 

 بلقايد
قتصادية 2018  33 تامر دمحم أحمد اقديح 24/05/1996 قانون املؤسسات 

 
اح  قاصدي مر

ةورقل  
اجة 29/05/1979 قانون اداري  2002 كري ا  34 بو

 مقبول 
ام نور  املركز ا

ش البيض  ال
عمال 2021  35 بن مدا محمود 31/07/1997 قانون 

عمال 2004 أحمد دراية أدرار مقبول   36 غندور بوجمعة 22/03/1980 قانون 

عمال 2013 جامعة أدرار   ديحماد حم 01/01/1987 قانون   37 

 38 اعبيد حمزة 26/02/1985 قانون اداري  2007 جامعة ادرار 

 مقبول 
جامعة العقيد 

 احمد دراية ادرار
عمال 2012 مة 12/06/1987 قانون   39 معلم كر

 مقبول 
اح  قاصدي مر

 ورقلة
ة آمنة 13/05/1982 قانون اداري  2006  40 قاسم أم

 مقبول 
جامعة أحمد دراية 

 أدرار
قتصاديةقانون  2016 املؤسسات   41 بو أسيا 23/08/1991 

 مقبول 

ام اك  املركز ا

ع  رة تا اج بالبو و

امعة  انذاك 

.بومرداس  

ل جمال 31/05/1980 قانون اداري  2005  42 مدر

است مقبول  يباوي حسن 04/10/1988 قانون اداري  2013 تم  43 

 مقبول 
جامعة قاصدي 

اح  -ورقلة  -مر  
عمالقانو  2009 ن  اير لي 29/08/1985   44 ب

 مقبول 
م عبد القادر 

 قسنطينة
قتصادية 1999  45 عبد هللا عبد هللا 24/07/1975 قانون املؤسسات 

 مقبول 
ري  جامعة دمحم طا

شار  
 46 فضالوي بوجمعة 27/05/1981 قانون اداري  2005

 47  دمحمزو 22/10/1981 قانون اداري  2004 جامعة ادرار مقبول 

 مقبول 

ام اك  املركز ا

رة  اج بالبو و

امعة  ع  انذاك تا

 بومرداس

ل جمال 31/05/1980 قانون اداري  2005  48 مدر

قتصادية 2013 2013 مقبول   49 فروحات سليمان 01/04/1990 قانون املؤسسات 

 مقبول 
20 AOUT 1955 

SKIKDA 
قتصادية 2012  50 دفوس دمحم أم 14/04/1989 قانون املؤسسات 

 مقبول 
ي بن  جامعة العر

يدي  )أم البوا (م  
عمال 2010 ن 28/11/1988 قانون   51 نا دمحم أم

 مقبول 
سكيك1955اوث20

 دة
عمال 2012  52 زا كمال 01/02/1988 قانون 

 مقبول 
ام نور  املركز ا

ش  _البيض _ ال  
عمال 2021 دا محمودبن م 31/07/1997 قانون   53 

است مقبول  ن 27/01/1993 قانون اداري  2021 جامعة تم م  54 بفديل 

 مقبول 
ام  املركز ا

دكتور موالي 
الل رشيد 27/06/1983 قانون اداري  2005  55 



ر سعيدة  الطا

 مقبول 
دمحم خيضر والية 

سكرة  
2004جوان  20 عمال  يوي آمال 18/08/1976 قانون   56 ش

امعة أدرارج مقبول  عمال 2003   57 حادهللا عبد الرحمان 30/11/1979 قانون 

 مقبول 
قوق بن  لية ا

 عكنون 
عمال 2003 ي راضية 02/07/1981 قانون   58 توا

 مقبول 
جامعة عمار ثلي 

غواط  
قتصادية 2011 س 05/11/1984 قانون املؤسسات   59 دحو يو

زائر  مقبول  1جامعة ا قتصادية قانون  2012  املؤسسات   60 عبيدات عثمان 14/02/1981 

أحمد دراية_أدرار  مقبول  ان عبد الرحمان 17/03/1975 قانون اداري  2002  ي ز  61 أ

عمال 2021 احمد دراية مقبول  ي إيمان 01/07/1998 قانون   62 حسا

 مقبول 
قية  فر امعة  ا

 احمد دراية أدرار
ي ع 10/03/1983 قانون اداري  2007  63 س

عمال 2020 ادرار مقبول  اللة أمعال  02/10/1996 قانون   64 

ي رحمة 21/04/1996 قانون اداري  2020 ادرار مقبول   65 عثما

قتصادية 2020 جامعة ادرار مقبول  م 25/10/1992 قانون املؤسسات  ي عبد الكر  66 ميمو

 مقبول 

 قانون اداري  تحول 

جامعة أحمد 

راردراية أد  بن الشيخ دمحمسيدي ع  05/09/1967 2018 
67 

جامعة أحمد  قانون اداري  مقبول 

 دراية أدرار
 68 بن موالي الله البتول  04/05/2000 2012

 69 دحو ادمحم 23/05/1998 2020  رارجامعة أد قانون اداري  مقبول 

 

                              

ولية للطلبة امل ن  املاس القائمة    100%فئة  قانون إداري  قبول

تخصصال املالحظة خ امليالد سنة التخرج جامعة التخرج  سم واللقب تار  الرقم 

 01 معمري دمحم 19/08/1979 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

 02 دالسالمعبدالسالمي عب 11/06/1975 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

ليل 01/04/1979 2021 جامعة احمد دراية ادرار قانون اداري  مقبول   03  موساوي عبدا

اجر 11/04/2001 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول   04 بولغي 

عيمة 20/09/2021 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول   05 حمالت 

امعة أحمد دراية أدرارج قانون اداري  مقبول   06 فنوغيل حليمة 08/06/1999 2021 

 07 زراري خضرة 17/10/1984 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

ن 28/02/1980 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول   08 عزوز ياس

 09 فراحنة دمحم 25/09/1991 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

اوي دمحم عبد هللا 05/12/1993 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول   10 ط

سة  24/05/1995 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول  ا نف  11 با

 12 قادري عبد هللا 09/04/1999 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

ون اداري قان مقبول  اجر 24/10/1990 2021 جامعة أحمد دراية أدرار   13 قادري 



 14 بن عبد السالم عبد السالم 02/11/1972 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

 15 بوتدارة ام ا 15/01/1993 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

دراية أدرارجامعة أحمد  قانون اداري  مقبول   16 الطيب الصا 17/12/1978 2021 

راء 04/04/1995 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول   17 اش فاطمة الز

عيمة 20/09/1971 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول   18 حمالت 

رمة يوسف 06/09/1996 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول   19 ب

 19 باخمد أحمد 27/03/1997 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

 20 قصاب نصرالدين 09/12/1995 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

 21 بن  رضوان 24/07/1995 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

معة أحمد دراية أدرارجا قانون اداري  مقبول   22 اسباغو اكرام  12/02/2000 2021 

 23 حاج الصديق خليل 23/05/1994 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

 24 بن ملوكة لي 15/02/1983 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

ب  16/03/1998 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول  ي ز  25 عال

سن ع 07/11/1987 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول   26 أبوا

 27 برشيد سارة 27/05/1993 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

توف دمحم 07/09/1988 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول   28 بوش

اداري قانون  مقبول   29 الشع سفيان  08/12/1999 2021 جامعة أحمد دراية أدرار 

ة 17/12/2000 2021 جامعة أحمد دراية ادرار قانون اداري  مقبول   30 دادة خ

ف 06/01/2000 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول   31 معداري دمحم الشر

 32 بن ع  العيد  07/04/1998 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

م 18/03/1985 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول  ات عبد الكر  33 بك

 34 باحماوي مخطار 31/12/1970 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

 35 ةبن صغ مرو  17/01/1995 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

 36 حماوي عبد هللا 03/03/1983 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

 37 عبد هللا احمد 15/11/1983 2021 جامعة احمد دراية ادرار  قانون اداري  مقبول 

 38 حيدة دمحم 16/02/1987 2021 جامعة احمد دراية ادرار قانون اداري  مقبول 

د دراية أدرارجامعة أحم قانون اداري  مقبول  سن 06/09/1987 2021   39 تمال 

م 31/03/1976 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول  انه عبد الكر  40 بو

 41 سم بن  01/02/1992 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

 42 مخلو جلول  30/06/1975 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

 43 عزوزي دمحم 23/06/1978 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

ب العصماء 25/06/2000 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول  في ز  44 شر

 45 ح دمحم 20/07/1991 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

 46 فوالن عفاف 05/07/1997 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

 47 باحو ع 19/05/1987 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

ده حمزة 11/06/1986 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول   48 كو

 49 دي وئامعبي 18/12/2000 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 



وصاوي املوالت 19/02/2000 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول   50 ال

شة حليمة 28/08/1993 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول   51 بور

 52 الكيال أحمد 20/12/1984 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

امعة أحمد دراية أدرارج قانون اداري  مقبول  شة زاوي  24/10/1998 2020/2021   53 عا

ز 23/09/1999 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول   54 مسعودي عبد العز

 55 بن دابا سم  26/07/1989 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

 56 براكو سعيد  05/02/1995 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

 57 اوالدحمادي دمحم السعيد 03/08/1993 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

ي عمر  01/01/1996 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول   58 سكو

شة 10/05/1998 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول  ساوي عا  59 ع

 60 زنقي فاطمة 27/01/1972 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

شة 09/09/1979 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول   61 مزوزي عا

 62 داوي عبد الرحمان 01/10/1985 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

راية أدرارجامعة أحمد د قانون اداري  مقبول  وكة  10/05/2000 2021  ي م  63 غيا

كر 18/07/1999 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول   64 بن عومر بو

دى 23/05/1995 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول   65 باحسون نورال

 66 جعفري أدمحم 09/06/1987 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

 67 شيماء بن ع  26/08/1999 2021 جامعة أحمد دراية ادرار قانون اداري  مقبول 

 68 بادة زوليخة  14/12/1998 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

يناز 17/11/1997 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول   69 عبدهللا ش

ري قانون ادا مقبول  2021جوان   جامعة أحمد دراية أدرار   70 بالوي العيد  24/09/1984 

ي خديجة 11/01/1993 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول   71 غا

 72 بوصاق عمار 31/05/1991 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

 73 عيدات عبدالغ 20/10/2001 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

 74 عبدالسالمي دمحم 23/06/1996 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

 75 يوسفات موالي عبدهللا  22/04/1995 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

 76 ةالطيب فتيح 25/12/1996 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

لثوم 04/10/2000 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول   77 بلعالم ام 

راء 08/08/1997 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول   78 باحمو فاطيمة الز

 79 بن صغ مروة 17/01/1995 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

ة 22/03/1986 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول  دري حور  80 قو

تار 15/09/1995 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول   81 عقباوي سيد ا

 82 ناج عبدهللا 29/05/1998 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

 83 بكراوي عبد القادر 27/07/1999 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

عيمة  07/01/1996 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول   84 يج 

شة  07/09/2021 2020/2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول   85 بن سعد عا

 86 عال رانية 15/09/1998 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 



در 05/01/1993 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول  شة قو  87 بوع

 88 مرابطي عبد هللا 03/06/1995 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

 89 لغزال عبد السالم 10/12/2000 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

ة أحمد دراية أدرارجامع قانون اداري  مقبول  اوي حنان 13/08/1997 2021   90 ص

 91 حمة سليمان 24/09/1988 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

 92 صديقي حنان 10/02/1992 2021/06/29 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

سان 31/10/1999 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول   93  غان ا

امي 29/04/1989 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول   94 تناح ع 

ت عبدالقادرموساوي  06/08/1998 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول   95 إيمان ب

ب 15/01/1995 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول   96 ع ز

 97 عادل جلول  29/11/1984 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون اداري  مقبول 

 98  سماي دمحم الياس 09/10/1998 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون إداري  مقبول 
 

ن  املاس  ولية للطلبة املقبول عمال القائمة    100%فئة  قانون 

تخصصال املالحظة خ امليالد سنة التخرج جامعة التخرج  سم واللقب تار  الرقم 

عمال مقبول  ب 03/06/2000 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون  ي ز  01 فرجا

عمال مقبول  ي احمد 20/08/1994 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون   02 رقا

عمال مقبول  نة 10/03/2001 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون  ري بث  03 طا

عمال مقبول  ت  23/01/1987 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون  ي خدوجة ب  04 أدمحمرقا

عمال مقبول   05 ناجم محفوض 16/04/1999 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 

عمال مقبول  به  18/07/1997 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون  مه حس د ر  06 غور

عمالقانون   مقبول   07 بوعبدهللا بورصا نرجس 17/11/1999 2021 جامعة أحمد دراية أدرار 

عمال مقبول  ي 08/10/1998 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون   08 يزو دمحم العر

عمال مقبول  شة  24/03/1999 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون  ش عا  09 فن

عمال مقبول  حمد دراية أدرارجامعة أ قانون  رف شمس الدين 01/09/1996 2021   10 شو

عمال مقبول   11 جاليلة عبدال 26/12/1996 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 

عمال مقبول   12 عرو دمحم 04/06/1993 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 

عمال مقبول   13 بو سارة  13/02/2001 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 

عمال مقبول   14 مو عبد املالك  18/03/1995 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 

عمال مقبول   15 توتاو دمحم  02/03/1989 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 

عمال مقبول   16 بوشمية عثمان 21/08/1982 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 

بول مق عمال   17 با يوسف 24/01/1981 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 

عمال مقبول   18 عقيد دمحم 22/07/1996 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 

عمال مقبول  يل 26/05/1982 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون   19  حمداوي ن

عمال مقبول  أدرارجامعة أحمد دراية  قانون  شة 14/08/1998 2021  س عا  20 يو

عمال مقبول   21 بن طالب عمر  25/03/1990 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 



عمال مقبول  ة أدرار قانون   22 سماعي السعيد 25/10/1978 2021 جامعة أحمد درار

عمال مقبول  شة شامخ  10/10/1994 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون   23 عا

عمال مقبول   24 يدا يمينة 07/09/2000 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 

عمال مقبول   25 حاج الصديق دمحم  15/11/1998 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 

عمال مقبول  كة مو 17/05/1998 2021/07/08 جامعة أحمد دراية أدرار قانون   26 ال

عمال قانون  مقبول   27 لنصاري سيدأحمد 01/10/1997 2021 جامعة أحمد دراية أدرار 

عمال مقبول   28 عقباوي ناجمة 01/01/1995 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 

عمال مقبول  يعة 13/07/1996 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون   29 ع ر

عمال مقبول  درارجامعة أحمد دراية أ قانون   30 زكري جملية  29/09/1982 2021 

عمال مقبول  اجر  28/11/2000 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون   31 ع 

عمال مقبول  الة 02/12/1995 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون   32 بوقلمونة 

عمال مقبول  ن بن مولود  11/12/1999 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون   33 دمحم ام

عمال مقبول   34 غفار دمحم 21/02/1996 29/06/2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 

عمال مقبول   35 قرابو رشيد  21/10/1998 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 

عمال مقبول  الة 14/06/1999 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون  ض   36 خو

عمالقانون   مقبول   37 بن ح فاطمة 25/01/2000 2021 جامعة أحمد دراية أدرار 

عمال مقبول  ي  أمال  19/10/2000 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون   38 ناص

عمال مقبول  ميد 22/10/1994 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون   39 بحاج عبد ا

عمال مقبول  أدرار -جامعة أحمد دراية قانون   40 حمولي دمحم  30/07/1998 2021 

عمال مقبول  م 01/09/1987 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون   41 سما عبد الكر

عمال مقبول   42 بحماوي مصطفى  05/12/1993 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 

عمال مقبول  ادي 30/08/1992 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون  ب عبد ال ب  43 أبا

عمال مقبول   44 بن الشي سعيد 06/04/1998 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 

عمال مقبول   45 عبدالرحيم  مروة  22/08/1999 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 

عمال مقبول  لث 06/10/1995 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون   46 وم بن عطية ام 

عمال مقبول   47 زوادي صاليحة  11/08/1985 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 

عمال مقبول   48 شيخاوي سمية 25/08/1999 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 

عمال مقبول  م 05/06/2000 2020/2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون  س مر ت  49 مار

عمالقانون   مقبول   50  ع ال حمو  24/12/1991 2021 جامعة أحمد دراية أدرار 

عمال مقبول  ي دمحم  20/02/1999 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون   51 رحمو

عمال مقبول  ة 29/11/1978 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون   52 بوظفر سم

عمال مقبول   53 نقال جمعة 30/09/1999 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 

عمال مقبول  م  20/06/1998 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون   54 حاج الصديق عبد الكر

عمال مقبول  ن 01/06/1995 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون  ي أدمحم ياس  55 رحمو

عمال مقبول   56 سعيدي دمحم عماد الدين  31/10/1997 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 

عمال مقبول  زي عبد الرحمن 17/10/1996 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون   57 عز

عمال مقبول   58 الطي موالي السعيد 03/07/1999 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 



عمال مقبول  زبكراوي  28/06/1984 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون   59 عبد العز

عمال مقبول   60 جودي دمحم 25/03/1973 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 

عمال مقبول   61 تاسة عبد الرحمن 21/04/1992 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 

عمال مقبول  شة  01/04/1999 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون   62 سال عا

عمالقانون  مقبول   63 عبدالرحيم مروة  22/08/1999 2021 جامعة أحمد دراية أدرار 

عمال مقبول  ز  27/05/1992 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون   64 نوري عبد العز

عمال مقبول  م 27/10/1992 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون   65 شابية عبد الكر

عمال مقبول  د دراية أدرارجامعة أحم قانون  ي عبد املالك 08/12/1997 2021   66 بن عمرا

عمال مقبول  اج مصطفى 01/01/1984 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون   67 بن ا

عمال مقبول   68 ال دمحم 23/01/2000 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 

عمال مقبول   69 لعصب ام ا  01/01/1990 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 

عمال مقبول   70 امل عبد الغ 28/09/1988 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 

عمال مقبول  ي نصرالدين  09/09/1998 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون   71 عصمو

عمال مقبول  ي سفيان 20/11/1988 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون   72 رقا

عمال مقبول   73 فؤاد بكري  07/09/1996 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 

عمال مقبول  ن  22/02/1997 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون   74 عنا ياس

عمال مقبول   75 حاج الصديق أحمد 26/09/1992 2022-2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 

عم مقبول  القانون  ا حكيمة 03/02/1999 2021 جامعة أحمد دراية أدرار   76 ص

عمال مقبول  س 29/01/1998 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون   77 موالي عمار يو

عمال مقبول  امي 25/03/1998 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون  ي ال  78 طيقا

عمال مقبول  ارجامعة أحمد دراية أدر  قانون  ر 10/07/1995 2021   79 تو طا

عمال مقبول  زي عبد املالك 06/05/1999 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون   80 عبد العز

عمال مقبول   81 سيداعمر اكرام 07/01/2000 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 

عمال مقبول  ت سالم موساوي إمان 28/11/1998 29/06/2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون   82  ب

عمال مقبول   83 حياوي نصر الدين  26/10/1997 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 

عمال مقبول  وب عبد الرؤوف  26/05/2000 2021/07/01 جامعة أحمد دراية أدرار قانون   84 م

عمال مقبول  ة  05/07/1999 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون  بة ام  85  خش

عمال مقبول  مة  03/08/2000 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون   86 سلس كر

عمال مقبول  توف شيماء 21/07/2000 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون   87 ش

عمال مقبول  ي إيمان 01/07/1998 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون   88 حسا

عمالقانون   مقبول   89 أقوجيل يوسف  22/01/1987 2021 جامعة أحمد دراية أدرار 

عمال مقبول   90 ساوري نورة 09/11/1996 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 

عمال مقبول   91 سن لطيفة 06/12/1998 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 

عمال مقبول   92 أعراب خديجة 30/10/1996 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 

عمال مقبول   93 بوال عبد القادر  23/04/1989 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 

عمال مقبول   94 مقصود حسن 15/08/1993 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 

عمال مقبول   95 عثمان مصطفى 19/07/1984 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون 
 



ن  املاس  ولية للطلبة املقبول قتصادية القائمة    %80فئة  قانون املؤسسات 

تخصصال املالحظة خ امليالد سنة التخرج جامعة التخرج  سم واللقب تار  الرقم 

قتصادية مقبول   01 العايدي عبد املالك 26/05/1983 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون املؤسسات 

قتصادية مقبول   02 ملعلم فاطنة 02/03/1981 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون املؤسسات 

قتصادية مقبول  يم 20/05/1976 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون املؤسسات  م برا  03 بن عبد الكر

قتصادية مقبول  د ز 11/10/1996 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون املؤسسات   04 ب بو

قتصادية مقبول  كر عبد الرشيد 13/02/1998 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون املؤسسات   05 بو

قتصادية مقبول  ة 22/04/1998 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون املؤسسات   06 بن الطيب حور

قتصادية مقبول  ي منال 12/08/1987 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون املؤسسات   07 روما

قتصادية مقبول   08 حمداوي دمحم 11/02/1977 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون املؤسسات 

قتصادية مقبول   09 زو دمحم 31/01/1974 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون املؤسسات 

قتصادية مقبول  دري أسماء 10/12/1995 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون املؤسسات   10 قو

قتصادية مقبول   11  اوخديم وداد 20/07/1996 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون املؤسسات 

قتصادية مقبول   12 ملعلم فاطنة 06/03/1981 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون املؤسسات 

قتصادية مقبول  و رفيقة  18/01/2000 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون املؤسسات   13 بو

قتصادية مقبول  يلة  30/01/1996 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون املؤسسات   14 بن مو س

قتصادية مقبول   15 زو عمر 14/08/1990 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون املؤسسات 

قتصادية مقبول  رارجامعة أحمد دراية أد قانون املؤسسات  عيمة 01/12/2000 2021   16 مسعودي 

قتصادية مقبول  شرى  28/04/1998 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون املؤسسات   17 بن قدور 

قتصادية مقبول  ليل 09/05/1995 2021 جامعة أحمد دراية أدرار قانون املؤسسات   18 يوسفي ا
 

ف ة وال اح اعة ال مه على ال  أقفل ال في ي


