
كلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة تلمسان

الدكتوراه بمسابقة الخاصة الطلبة قائمة

2016-2015 الجامعية للسنة العام القانون

   (المعمق العام القانون تخصص) العام القانون تخصص: الدكتوراه مسابقة إلجراء المقبولين الطلبة قائمة

+M1M2M1+M2 αA=α*)M1تاريخ االزدياداالسم واللقبالرقم

M2)/2 β  B=β*Aمالحظة
الجامعة 

االصلية

مستغانم197715.6516.0815.4718.0015.870016.740032.60116.30116.30-05-13جياللي خنفوسية مصطفى1

مستغانم197414.5515.9615.0718.0015.260016.540031.79115.90115.90-09-13نحال عبد القادر2

تلمسان199013.7315.2613.8518.5014.500016.180030.67115.34115.34-04-24درار عبد الهادي3

بلعباس سيدي198613.0013.4114.5618.0013.210016.280029.49114.74114.74-02-16تكوك نومير4

تلمسان197313.5612.9613.0619.0013.260016.030029.29114.65114.65-05-23هاشمي عبد الحاكم5

مستغانم197714.4915.3714.4018.0014.930016.200031.130.812.45112.45-06-18جابر نور الدين6

مستغانم197513.7314.2514.7018.0013.990016.350030.340.812.14112.14-10-16ميلود مصطفى7

بلعباس سيدي198613.9613.3714.1018.0013.670016.050029.720.811.89111.89-11-12موساوي حمزة8

مستغانم198313.4613.8013.9618.0013.630015.980029.610.811.84111.84-10-07بقدوري فاطمة الزهراء9

تلمسان197811.0415.0513.8518.5013.051016.180029.22114.610.811.69-03-21بن حمو أمينة10

تلمسان199111.8914.0814.2418.0012.991016.120029.11114.550.811.64-06-06بلقاسم نصر الدين11

تلمسان199013.9114.9611.2918.0014.440014.651029.08114.540.811.63-06-15لحمر خديجة12

تلمسان199112.6613.3613.5918.0013.011015.800028.81114.400.811.52-01-20بومسعود وفاء13

مستغانم198312.7213.7812.8918.0013.250015.450028.700.811.48111.48-12-16عدو حسين14

مستغانم198814.0715.1314.1318.0014.600016.070030.670.710.73110.73-07-20نواري حورية15

مستغانم198813.9814.3513.8118.0014.170115.910030.070.812.030.89.62-04-24مرين يوسف16

مستغانم198613.1514.3114.0917.0013.731015.550029.280.811.710.89.37-02-24ولد موسى صليحة حورية17

مستغانم198713.4513.1613.1218.0013.311015.560028.870.811.550.89.24-04-09مفالح فتحي18

مستغانم199013.0312.6713.6018.0012.850115.80028.650.811.460.89.17-08-24زحاف محمد19

مستغانم198612.5613.3313.2618.0012.950115.630028.580.811.430.89.14-01-05شيتة عبد النور20

مستغانم197811.3613.8513.1418.0012.611115.571028.180.811.270.89.02-02-21بني سمير ميلود21

تلمسان199012.2912.8013.1818.0012.551015.590028.140.811.250.89.00-01-10رياسين فوزية22

مستغانم198313.3513.2712.5517.0013.311014.781028.090.811.230.88.99-06-01بدرة حسين23

تلمسان197813.1813.0311.7018.0013.111014.851027.960.811.180.88.95-12-23عمارة محمد24

تلمسان198811.3613.2111.8818.0012.291114.941027.230.810.890.88.71-10-05قاسمي ياسين25

تلمسان197612.1613.0111.0318.0012.591114.521027.100.810.840.88.67-03-30بن عمارة زهير26
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+M1M2M1+M2 αA=α*)M1تاريخ االزدياداالسم واللقبالرقم

M2)/2 β  B=β*Aمالحظة
الجامعة 

االصلية

تلمسان199111.8813.1010.7118.0012.491014.361026.850.810.740.88.59-12-24عيساوي محمد27

تلمسان199211.0911.7411.8218.0011.421114.910026.330.810.530.88.42-02-20حفص أمين28

تلمسان199010.6513.4510.5318.0012.051114.271026.320.810.530.88.42-01-04بن مالك عبد الصمد29

تلمسان197210.4411.3311.6518.5010.891115.081025.960.810.380.88.31-05-01بن لدغم ميلود30

تلمسان199011.3311.3410.3418.5011.341114.421025.760.810.300.88.24-09-27برايح صليحة31

تلمسان199110.7411.4910.5918.5011.121014.551025.660.810.260.88.21-04-19الفضي فاطمة الزهراء32

تلمسان198310.3710.9412.0018.0010.661115.000025.660.810.260.88.21-11-03بن طوط كريم33

تلمسان199010.1012.1910.9118.0011.151114.461025.600.810.240.88.19-11-26برمضان عز الدين34

تلمسان199011.7310.6010.1218.0011.171114.061025.230.810.090.88.07-12-27هادف فاطمة الزهراء35

تلمسان198910.5411.1810.5318.0010.861114.271025.130.810.050.88.04-07-06دكار ياسين36

مستغانم198711.7412.1012.9718.0011.921115.490027.410.79.590.87.67-09-29داري حليمة37

مستغانم198712.1611.9412.2118.0012.051115.110027.160.79.500.87.60-06-15كتروسي محمد هشام38

مستغانم198712.1513.5111.4317.0012.830014.221027.050.79.470.87.57-01-15عمارة سعاد39

مستغانم197711.2512.3313.3517.0011.790115.181026.970.79.440.87.55-11-21مناد العربي40
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   (المعمق العام القانون تخصص) العام القانون تخصص: الدكتوراه مسابقة في المرفوضين الطلبة قائمة

+M1M2M1+M2 αA=α*)M1تاريخ االزدياداالسم واللقبالرقم

M2)/2 β  B=β*Aمالحظة
الجامعة 

االصلية

مستغانم197411.6312.0411.9918.0011.840115.001026.830.79.390.87.51-08-11بلخوان عبد القادر سمير41

مستغانم198711.9912.6911.3617.0012.341014.181026.520.79.280.87.43عام جلطي عائشة42

تلمسان198010.4910.6010.5318.0010.551114.271024.810.78.680.86.95-03-14لطروش العربي43

تلمسان199210.7810.1010.1218.0010.441114.061024.500.78.580.86.86-02-24طفياني نسرين44

مستغانم198811.0612.3211.8318.0011.691014.921026.610.67.980.86.39-01-31بلمختار ياسين45

تلمسان199112.8412.2112.5618.0012.531115.280027.810.79.730.65.84-12-03وزاني فاطمة الزهراء46

مستغانم198811.2111.1413.4818.0011.181115.741026.920.79.420.65.65-11-22سالمة أحالم47

تلمسان199114.4110.4010.7118.0012.411114.361026.760.79.370.65.62-04-07ماضي محمد األمين48

تلمسان198912.4012.1010.0018.0012.251014.001026.250.79.190.65.51-09-18بن منصور سمير49

تلمسان198910.0612.8911.3818.0011.481014.690026.170.79.160.65.49-09-19بن بوبكر علي50

تلمسان198011.3110.5511.3518.5010.931114.931025.860.79.050.65.43-02-05مزوار وردة51

تلمسان199011.6611.7310.0018.0011.701114.001025.700.78.990.65.40-10-15بوشام إيمان52

تلمسان197510.5311.5010.4318.5011.021114.470025.480.78.920.65.35-01-05بلغربي سامية53

تلمسان199110.2211.1510.8218.5010.691114.661025.350.78.870.65.32-10-17عين السبع شهرزاد54

تلمسان197312.0610.0810.5318.0011.070114.271025.340.78.870.65.32-05-30زمال جليلة55

تلمسان198910.7411.5310.1818.0011.141014.091025.230.78.830.65.30-04-17الشيخ فاطمة الزهراء56

تلمسان199110.1912.6110.0017.0011.401113.501024.900.78.720.65.23-01-23موالك سيهام57

تلمسان199010.4410.9910.3518.0010.721114.181024.890.78.710.65.23-02-07حيتوت عبد هللا58

تلمسان198710.4810.9110.1718.0010.701114.091024.780.78.670.65.20-10-10سعاجي عائشة59

تلمسان198910.2511.5010.0617.5010.881113.781024.660.78.630.65.18-06-10بوجلول أمين60

تلمسان198811.2911.5010.0618.0011.401114.031025.430.67.630.64.58-07-28سعداني نورة61

تلمسان198710.7611.8110.1518.0011.291114.081025.360.67.610.64.56-10-02بوجنان فايزة62

تلمسان199011.3910.3211.9417.0010.861114.471025.330.67.600.64.56-03-25مالكي سهيلة63

تلمسان198410.8410.1312.4117.0010.491114.710025.190.67.560.64.53-12-06حلجاوي شفيعة64

تلمسان198210.1610.9510.3518.0010.561114.181024.730.67.420.64.45-04-05بن رمضان زكرياء65

تلمسان198610.0310.0310.6517.0010.031113.830023.860.67.160.64.29-11-30حشماوي يوسف66

باتنةمرفوض ملف1987-08-05ليبرير أمينة67

البواقي أممرفوض ملف1990-01-12دالج محمد لخضر68

مستغانممرفوض ملف1991-07-11عامر جوهر69

تيارتمرفوض ملف1968-05-14بن كرمة عبد القادر70

تيارتمرفوض ملف1964-02-21جالب عبد القادر71

بشارمرفوض ملف1972-07-05شرادي بوفلجة72

الشلفمرفوض ملف1977-07-31بن يوسف عبد القادر73
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+M1M2M1+M2 αA=α*)M1تاريخ االزدياداالسم واللقبالرقم

M2)/2 β  B=β*Aمالحظة
الجامعة 

االصلية

الشلفمرفوض ملف1979-06-05سرباح خالد74

ورقلةمرفوض ملف1990-08-10دغو شمس الدين75

تيارتمرفوض ملف1990-08-08فودي محمد76

البليدةمرفوض ملف1986-11-30حباس الحاج77

البليدةمرفوض ملف1988-10-14دادي محمد أنور78

الجلفةمرفوض ملف1984-12-20عماري محمد79

الجلفةمرفوض ملف1984-07-18عامري صادق80

تيسمسيلتمرفوض ملف1985-08-20بالحة عماد81

مستغانممرفوض ملف1982-03-01بوزيدي فاطمة82
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