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 0202/1002للسنة الجامعية  اجتماع المجلس العلمي للكليةمحضر 
 بيانات الدورة

 طبيعة الدورة تاريخ الدورة رقم الدورة

 22/03/0202 يةثانال
 استثنائية عادية

   
الذي حيدد القائمة اإلمسية ألعضاء اجمللس العلمي لكلية احلقوق  20/22/0202املؤرخ يف  102القرار رقم المرجع :

 -جامعة حيي فارس باملدية  -والعلوم السياسية 
 األعضاء الحاضرون

 الصفة الرتبة االسم واللقب الرقم
 ، ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية ئيس المجلس العلمير  ستاذأ غريب أسامة 22
 عميد الكلية أستاذ  توفيق شنداريل 20
 نائب العميد مكلف مبا بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات اخلارجية أستاذ حماضر أ لعروسي حليم 20
 بطة بالطلبةنائب العميد مكلف بالدراسات واملسائل املرت أستاذ حماضر أ أوروان هارون 20
 رئيس اللجنة العلمية أستاذ حماضر أ عليايت حممد 20
 رئيس القسم  أستاذ مساعد أ الطاهر غياطو 20
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية أستاذ حماضر أ عمري عبد القادر 21
 ممثل عن األساتذة املساعدين أستاذ مساعد أ رحال مجال 20
 ممثل عن األساتذة املساعدين أ أستاذ مساعد حممد فوزي صاحل 20
 مدير املخرب أستاذ  عمروش احلسني 22

 (................................................بعذراملكتبة مسؤولالصادق السادات ): األعضاء الغائبون
 

 جدول األعمال:
/ املصادقة على نتائج مسابقة الدكتوراه 2

0202/0202. 
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 .0202/1002على نتائج مسابقة الدكتوراه  صادقةمالالنقطة األولى : 
وكانت النتائج  0202 مارسصادق اجمللس العلمي لكلية احلقوق والعلوم السياسية على نتائج مسابقة الدكتوراه دورة 

 حسب اآليت :
 

  : تخصص دولة ومؤسسات 

 ( االحتياطالراسبين ) الناجحين
 االسم واللقب قم التسجيلر  الترتيب االسم واللقب رقم التسجيل الترتيب
22 D20072064303 22 غزايل أمحد الشريف كمال D20041095389 عيساوي حياة 
20 D2001477119 20 جبالحي أمحد D20115078820 عالل النذير 
20 D201332051506 20 بن سامل يونس D201538075382 بوهراوة عبد الباسط 

  قانون عقاريتخصص  : 

 ( االحتياطالراسبين ) الناجحين
 االسم واللقب رقم التسجيل الترتيب االسم واللقب رقم التسجيل الترتيب
22 D20102030984 22 عزازي طارق عزيز D201332050203 بسام عبد الرحيم 
20 D20072030074 20 نورين حسام الدين D20072050035 ولد بابا علي حممد بيجاد 

20 D201532059976 20 دومي سعيدة D199859268 بوخاري حفيظة 

  قانون أعمالتخصص  : 

 ( االحتياطالراسبين ) الناجحين
 االسم واللقب رقم التسجيل الترتيب االسم واللقب رقم التسجيل الترتيب
22 D201439016688 22 لبيض هند D201535113629 قريشي سارة 
20 D201434016835 20 سعدي كوثر D20115082501 وهيب ملني 
20 D201531071276 20 مربك عز الدين D2002921793 نواري طارق 
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