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 2023/ 2022للسنة الجامعية  اجتماع المجلس العلمي للكلية محضر 
 بيانات الدورة

 طبيعة الدورة تاريخ الدورة رقم الدورة 

 05/02/2023 عة الراب
 استثنائية عادية 

 ✓  
الذي حيدد القائمة اإلمسية ألعضاء اجمللس العلمي لكلية احلقوق    27/07/2022املؤرخ يف  960رقم   القرارالمرجع: 

 -جامعة حيي فارس باملدية   -والعلوم السياسية 
 األعضاء الحاضرون 

 الصفة الرتبة  االسم واللقب  الرقم
 ، ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية  ئيس المجلس العلمي ر  ستاذ أ غريب أسامة  01
 عميد الكلية  أستاذ   أوروان هارون  02
 نائب العميد مكلف مبا بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات اخلارجية    حماضر أ  أستاذ زرقط عمر  03
 بطة بالطلبة نائب العميد مكلف بالدراسات واملسائل املرت أستاذ   حيياوي حممد  04
 رئيس اللجنة العلمية  أستاذ حماضر أ  عليايت حممد  05
 رئيس القسم   أستاذ مساعد أ  الطاهر غياطو  06
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية  أستاذ حماضر أ  عمري عبد القادر 07
 ممثل عن األساتذة املساعدين  أستاذ مساعد أ  رحال مجال  08
 املساعدين  األساتذة ممثل عن  أ  أستاذ مساعد حممد فوزي صال  09
 مدير املخب  أستاذ   عمروش احلسي  10

 (................................................بعذر املكتبة  مسؤول الصادق السادات ): األعضاء الغائبون
 

 جدول األعمال: 
/ املصادقة على نتائج مسابقة الدكتوراه  1

2022-2023. 
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 . 2023-2022سابقة الدكتوراه على نتائج م صادقةمالالنقطة األولى : 
نتائج مسابقة   السياسية على  والعلوم  لكلية احلقوق  العلمي  اجمللس  الطااللتحاصادق  بالتكوين يف  الثالثق  بعنوان    ور 

 اآليت:وكانت النتائج حسب  2023-2022السنة اجلامعية 
 

 مؤسساتدولة و  تخصص
 الناجحين 

 قب االسم والل رقم التسجيل الترتيب 
01 D2001498954  بلهوشات شوقي 
02 D2001232451 كفايفي عبد القادر 
03 D20081063821  فارس أمي 

 

 تخصص قانون عقاري 
 الناجحين 

 االسم واللقب  رقم التسجيل الترتيب 
01 D1997818543 لخي بن شناف س 
02 D201332051673  توات علي 
03 D201632040035 منصور وردة 

 

 عمال تخصص قانون أ
 الناجحين 

 االسم واللقب  رقم التسجيل الترتيب 
01 D201631112595 دبومجعة يزي 
02 D201331061993 خمتاري خالد 
03 D20125004463  حداد ليندة 
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