
السنة الجامعية : 2018-2017 مسابقة الدكتوراه
تخصص : قانون العقود

قائمة الطلبة المقبولين �جتياز مسابقة الدكتوراه
N°: سم :اللقب�D/NQuel est votre Master -Classementا

Aالقانون الخاص: العقود والمسؤولية1992-12-13إلياسالعابد1
Aقانون العقود1992-05-10رانيابن احمد2
Aقانون العقود1991-01-26عبدهللابوشناقي3
Aالقانون الخاص: العقود والمسؤولية1985-09-16خليلبوعكاز4
Aقانون العقود1980-07-31يوسفتبوكيوت5
Aالقانون الخاص المعمق1988-06-03أمين جزيري 6
Aالقانون الخاص: العقود والمسؤولية1988-12-15فاطمةجيAلي ساعو7
Aقانون العقود1988-11-07سفيانحمني8
Aقانون العقود1987-06-06محمدصابر9

Aقانون العقود1986-07-02غAم هللا عادلعدالة 10
Aالقانون الخاص المعمق1994-03-20عبد الحق قسوس11
Aقانون العقود1985-05-15فاديةمجادي12
Aقانون العقود1992-07-15جميلة إيمانمشرنن13
Aالقانون الخاص: العقود والمسؤولية1993-07-30راويةمطماطي 14
Aقانون العقود1991-02-11بن اعمرمعمر15
Aالقانون الخاص: العقود والمسؤولية1989-04-02بولرباحيوسفي16
Aقانون العقود1980-03-01إسرىقازي ثاني17
Aقانون العقود1992-07-25حنانخشيبة18
Bقانون العقود1994-12-21امال حنانابي عياد19
Bالقانون الخاص المعمق1984-05-31حراقبلحسين20
Bالقانون الخاص: العقود والمسؤولية1993-07-27كريمةبلقدور21
Bقانون العقود1985-01-15كريمةبن حمو22
Bالقانون الخاص المعمق1991-02-10عبد السميعبن عدة 23
Bالقانون الخاص: العقود والمسؤولية1986-12-18حورية بن غربي24
Bقانون العقود1982-04-05جميلةبوحفص 25
Bقانون العقود1988-03-17مريمحاجي 26
Bالقانون الخاص: العقود والمسؤولية1976-11-03مسعودة حمساس 27
Bقانون العقود1991-11-19عبدالرحمندالي28
Bالقانون الخاص المعمق1970-05-20مصطفى دالي 29
Bقانون العقود1992-01-20سيھامستاوي 30
Bقانون العقود1986-01-01عبد الوھابسعيداني 31
Bقانون العقود1978-07-03صالحصافي32
Bقانون العقود1992-10-06جوادطويل33
Bقانون العقود1970-09-09 عبد الرزاقعبيد هللا34
Bالقانون الدولي الخاص ل[عمال1983-01-19طيبعين السبع 35
Bقانون العقود1990-08-21عبدالحكيمغنو36
Bقانون العقود1990-12-26عبد الرحيمقادة محمد37
Bقانون العقود1992-08-26عصام مجاھدي 38
Bقانون العقود1977-12-12لطيفةمزياني 39
Bالقانون الخاص المعمق1981-11-14العربي مسوسي 40
Bقانون العقود1992-10-31أسماءمغبر41
Bالقانون الخاص: العقود والمسؤولية1988-09-28خيرةخروبي 42
Bالقانون الخاص المعمق1978-04-08محمدقنونة 43



السنة الجامعية : 2018-2017 مسابقة الدكتوراه
تخصص : قانون العقود

قائمة الطلبة المرفوضين
N°: سم :اللقب�D/NQuel est votre Master -Classementا

Bالفانون ا`قتصادي الخاص1988-06-17يوسفأسيا1
Bقانون العقود1994-02-24فاطمةبن زكري بن علو2
Cقانون العقود1982-01-20شريفةمومني 3
Cالقانون الخاص: العقود والمسؤولية1988-03-29حنان العيسوف 4
Cقانون العقود1980-03-05محمدالميھوب5
Cالقانون الخاص المعمق1990-02-22نورةبرزق6
Cقانون العقود1981-04-06وھيبةبن عودة7
Cقانون العقود1989-09-24سليمةبن لزعر8
Cقانون العقود1993-06-18إكرامبوشناقي9

Cقانون العقود1988-05-22نبيلةبوغرارة10
Cالفانون ا`قتصادي الخاص1992-01-01فطيمة زھرةبوكفوسة11
Cالقانون الخاص المعمق1992-10-28رشاخوالف12
Cقانون العقود1971-08-22ناصريةرابح13
Cقانون العقود1992-08-13المعتصم باcسAمي14
Cالقانون الخاص المعمق1977-02-07عبد القادرعمامو15
Cقانون العقود1990-11-28خديجةعياد16
Cالقانون الخاص المعمق1992-03-30ابتسامغريب17
Cالقانون الخاص: العقود والمسؤولية1981-09-19براھيمقوافلية18
Cقانون العقود1993-12-28محمد جAلمباركي19
Cقانون العقود1985-10-25شريفةمجاجي20
Cقانون العقود1990-07-11زكرياءمزياني21
Cالقانون الخاص المعمق1988-01-07حاجةموساوي22
Cقانون العقود1992-07-28محمد اdمينھازل 23
Dقانون العقود1989-11-28نوريةبلعربي 24
Dقانون العقود1992-06-26لطيفةبن حامد25
Dقانون العقود1990-02-04محمدبن شيخ26
Dالقانون الخاص المعمق1984-02-20محمدبوعزة27
Dقانون العقود1994-12-16خيرالدينبلمختار28
Dقانون العقود1976-03-02ميلودبوعشة 29
Dقانون العقود1989-10-26حنان فاطمة الزھراءتيوزغو30
Dالقانون الخاص المعمق1986-08-19اdخضرخضراوي31
Dقانون العقود1993-06-24ياسينزدون32
Dالقانون الخاص: العقود والمسؤولية1989-06-30جمالسعدي33
Dالفانون ا`قتصادي الخاص1984-10-25حليمةغاشي34
Dقانون العقود1991-01-24محمد وليدماحي35


