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   : األستاذة

  "أ"أستاذة مساعدة صنف 
  كلية الحقوق و العلوم السياسية
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11/04المرقي العقاري في عقد البيع بناء على التصاميم وفقا للقانون  إلتزامات

86  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة    
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  

 

 

         

          

          



 

            





 

             

          



 



 

 

              

 

 

 

 

 

 

 



 خنشلةجامعة  – زرارة عواطف.أــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

87   و احلريات يف األنظمة املقارنة  خمرب احلقوق  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11/04المرقي العقاري في عقد البيع بناء على التصاميم وفقا للقانون  إلتزامات

88  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة    
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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89   و احلريات يف األنظمة املقارنة  خمرب احلقوق  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 11/04المرقي العقاري في عقد البيع بناء على التصاميم وفقا للقانون  إلتزامات

90  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة    
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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91   و احلريات يف األنظمة املقارنة  خمرب احلقوق  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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92  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة    
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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93   و احلريات يف األنظمة املقارنة  خمرب احلقوق  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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