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rd0MCرs1s2s3s4التخصصاالسماللقبرقم التسجیل
11,7811,612,0018,00b0,000,000,0013,345البلیدة 02الدولة والمؤسساتربیعةبرادي4
11,3413,0912,7717,00b0,000,000,0013,55جامعة المدیةادارة و مالیةاحالممحمودي5
10,3310,5312,0017,50b0,000,000,0012,59البلیدة 02الدولة والمؤسساتاحالمبودواني7

11,311,7512,7518,00b0,000,000,0013,45البلیدة 02الدولة والمؤسساتوسامشیخ11
12,7413,1713,9216,00b0,000,000,0013,9575جامعة خنشلةقانون دستورياملبوشانة14
13,3913,0713,2918,00c0,000,000,0014,4375جامعة سعیدةإدارة الجماعات المحلیةأحمدعبدلي 16
13,3912,6414,1016,00b0,000,000,0014,0325جامعة خنشلةقانون إداريآمالبدغیو17
12,313,9114,6717,58d0,000,000,0014,615جامعة الجزائرإدارة و مالیةسمیةمالجي19
12,3213,4413,0518,50b0,000,000,0014,3275جامعة سوق أھراستنظیم اداريفایزةعجایلیة23
12,1811,7112,1217,50c0,000,000,0013,3775جامعة تسیمسیلتالدولة والمؤسساتجلولقابو25
14,5713,9711,7117,00b0,000,000,0014,3125جامعة الجلفةالدولة و المؤسساتنریمانزیار26
10,310,2312,8917,00b0,000,000,0012,605البلیدة 02الدولة و المؤسساتعیسى یعقوببن سیدي 27
11,811,811,9617,50b0,000,000,0013,265جامعة المدیةالدولة و المؤسساتسمیرةبو عتو28
12,0311,5812,6817,50b0,000,000,0013,4475البلیدة 02الدولة و المؤسساتفتیحةسقاي29

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي 
جامعة البلیدة 2 -لونیسي علي -
كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

قائمة المترشحین غیر المعنیین باجتیاز  اإلختبار  الكتابي لمسابقة الدكتوراه (تخصص: الدولة و المؤسسسات ) 2017-2016
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11,8811,7312,5716,00b0,000,000,0013,045البلیدة 02الدولة و المؤسساتعائشةرباحي30
14,6713,9812,7516,00d0,000,000,0014,35جامعة تیسمسیلتالدولة و المؤسساتنوفلفروج31
11,211,0511,9618,00b0,000,000,0013,0525البلیدة 02الدولة و المؤسساتشریفةمیدون32
10,6310,510,6618,00c0,000,000,0012,4475جامعة المدیةادارة و مالیةحمزةممي33
12,8314,4714,1716,00b0,000,000,0014,3675جامعة خنشلةقانون اداريانصافبن عباس34
14,2614,0114,4016,00b0,000,000,0014,6675جامعة خنشلةقانون ادارياحالمعقابة35
12,9713,2712,8017,00b0,000,000,0014,01جامعة الجلفةالدولة و المؤسساتعبد الحفیظنجاوي38
1414,4412,0016,50b0,000,000,0014,235جامعة الشلفادرة و مالیة عمومیةسمیرغراس41
13,8512,0813,8716,00b0,000,000,0013,95جامعة بومرداسقانون عام معمقاحسانتالمعلي43
11,7114,6715,0417,00b0,000,000,0014,605جامعة المسیلةقانون اداريالعربيبلمبروك44
12,4212,1513,0917,00b0,000,000,0013,665جامعة الجلفةالدولة و المؤسساتاحمدبشراوي45
11,8512,4812,6117,00b0,000,000,0013,485البلیدة 02 الدولة والمؤسساتاحالمزواوي47
12,5511,4611,7518,00c0,000,000,0013,44سوق اھراستنظیم اداريحمزةحریرش52
13,5313,7513,0918,00b0,000,000,0014,5925سوق اھراستنظیم اداريعامرصید53
11,4611,8311,5517,00b0,000,001,0012,8304جامعة بشارادارة و صفقات عمومیةبوعالمبن حاج امحمد54
15,6215,4714,5517,00b0,000,000,0015,66جامعة تیسمسیلتالدولة والمؤسساتزھرةركدال55
10,9614,1613,7816,00b0,000,000,0013,725جامعة سطیفمنازعات القانون العموميسارةبورویس56
13,9414,7714,4717,50b0,000,000,0015,17جامعة تیسمسیلتالدولة والمؤسساترقیةكرناف57
12,3413,3312,3217,00c0,000,000,0013,7475جامعة الشلفادارة ومالیة عمومیةسارةعجوج58
12,6912,0813,0616,00b0,000,000,0013,4575جامعة غلیزانادارة عامةامالزایدة60
13,2112,3911,7017,00b0,000,000,0013,575جامعة تبسةقانون ادارينجیبسعدي61
13,113,4414,7317,00b0,000,000,0014,5675جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتنصیرةغربي64
10,8312,3513,2717,00c0,000,000,0013,3625جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتالخیدردھندي65
10,3211,2511,8317,45b0,000,001,0012,58538جامعة تیزي وزوالقانون العام الداخليمحمدبوریاح67
12,2413,5314,5318,08b0,000,001,0014,44905جامعة الجزائر 01قانون ادارة ومالیةكنزةخمو69
10,4110,912,0817,61b0,000,000,0012,75جامعة تیزي وزوالقانون العام الداخليسیھامبن بشیر70
13,0214,2613,8717,00b0,000,000,0014,5375جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتمحمدخلیفة71
11,5912,3112,9017,50b0,000,000,0013,575جامعة المدیةادارة ومالیة نسیمةلعیداني72
11,4313,0113,1617,00b0,000,000,0013,65جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتالمسعودطیبي73
12,1113,2913,2217,00b0,000,000,0013,905جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتبوبكربن االبیض74
12,8915,8213,0417,79b0,000,000,0014,885جامعة ادرارقانون اداريامینبن عبید سیدي الشیخ77
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13,1513,0312,1618,50c0,000,000,0014,21جامعة سعیدةادارة الجمعات المحلیةملیكةشادلي80
10,910,7510,5417,50d0,000,002,0012,17405البلیدة 02 الدولة والمؤسساتداودمیساوي81
10,3812,1812,7118,00b0,000,000,0013,3175البلیدة 02 الدولة والمؤسساتام الخیربلعیدي82
13,0313,2312,7916,00b0,000,000,0013,7625البلیدة 02 الدولة والمؤسساتحیزیةعبید85
12,8813,0111,6518,00b0,000,000,0013,885سوق اھراستنظیم اداريرابعةماضي88
10,3912,7811,2418,00b0,000,000,0013,1025جامعة المدیةادارة ومالیةمصطفىقروامسة89
10,9311,1511,0015,00c0,000,001,0011,8998جامعة تبسةقانون اداريایمانغربي90
12,1511,7511,4314,00c0,000,000,0012,3325جامعة تبسةقانون اداريیاسمینخالیفیة91
13,8514,4412,3815,08c0,000,000,0013,9375جامعة تیارتعلوم اداریةھنیة حنانغزالي93
14,4915,2411,4316,71b0,000,000,0014,4675جامعة ادرارقانون اداريجیالليمقسودة94
12,9512,612,7217,00b0,000,000,0013,8175جامعة الشلفادارة ومالیة عمومیةسلیلالعربي عیسى95
12,1910,8311,7717,00c0,000,001,0012,81803جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتبن علیةبورقبة97
10,8311,8912,4817,00c0,000,000,0013,05جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتخدیجةلكحل98
11,6212,5211,1516,00c0,000,000,0012,8225جامعة خنشلةقانون اداريعبد الكریملحمر99

12,0913,4412,6216,00b0,000,000,0013,5375جامعة ورقلةقانون اداريفاطمة الزھراءمفالح100
11,1410,7911,4916,00d0,000,000,0012,355جامعة المسیلةدولة ومؤسسات عمومیةخولةقیشي101
12,2512,4111,6917,50c0,000,000,0013,4625جامعة تیسمسیلتالدولة والمؤسساتلخضربوسعید102
12,1912,4410,7417,19c0,000,001,0013,0086جامعة غلیزانادارة عامةسفیانفاتح105
10,1710,3913,0517,50b0,000,000,0012,7775جامعة المدیةادارة و مالیةمحمدبوعمران108
12,3512,8513,2916,00b0,000,000,0013,6225جامعة البلیدةالدولة والمؤسساتحمیدبن عالل111
11,5911,1110,4216,00c0,000,000,0012,28جامعة بسكرةقانون اداريفطیمة الزھراءقیدوم112
13,5313,2114,7617,00b0,000,000,0014,625جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتعبد السالمبراھیمي114
11,6811,610,2218,00d0,000,000,0012,875جامعة سوق اھراستنظیم اداريعبد هللاعواطة115
10,6710,6711,4917,50c0,000,000,0012,5825جامعة المدیةادارة ومالیةرزیقةطوبال117
12,7812,5311,9817,00c0,000,000,0013,5725جامعة الشلفادارة ومالیة عمومیةبختةطیب عمارة123
14,414,814,3716,58b0,000,000,0015,0375جامعة تیارتعلوم اداریةعبد الحكیمبن ساسي124
12,9314,7111,3715,83c0,000,000,0013,71جامعة تیارتعلوم اداریةبلقاسمصدیقي126
11,612,3914,5616,75b0,000,000,0013,825جامعة غردایةقانون ادارينور الدینلحرش127
12,6815,5115,3317,08b0,000,000,0015,15جامعة تیارتعلوم اداریةخدیجةحمیدي128
11,510,9910,0117,00d0,000,001,0012,25125جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتحسام الدینمساعدي132
11,4710,7911,1317,00c0,000,001,0012,47153جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتعبد الرحمان كریمخالدي133
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10,5612,0912,0917,00c0,000,000,0012,935جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتبلخیرملكي134
12,4513,8711,0517,00b0,000,000,0013,5925جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتصفیةحبشي135
12,3212,6411,2217,00c0,000,000,0013,295جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتلخضرحاجي136
13,5812,2414,9017,00b0,000,000,0014,43جامعة المسیلةالدولة والمؤسسات العمومیةاسماءمغیش137
12,1112,0811,3016,50b0,000,001,0012,86753جامعة التبسةتنظیم اداريیونسمالزم138
11,311,511,2516,00b0,000,001,0012,38738جامعة سعد دحلبالدولة و المؤسساتعبد العزیزبوشعیتة139
11,8210,712,5817,00b0,000,000,0013,025جامعة المدیةادارة ومالیةمحمدخیاطین142
12,8512,9512,6617,00b0,000,000,0013,865جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتمحمدطیبوزة144
12,8513,0311,7817,00b0,000,000,0013,665جامعة الجلفةالدولة والمؤسساترضوانصالح145
13,9113,1713,5317,00b0,000,000,0014,4025جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتعليجریبیع147
13,2513,8112,3017,00b0,000,000,0014,09جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتجلولصید149
13,8814,3815,3616,00b0,000,000,0014,905جامعة النعامةادارة محلیةسلیمانلعیرج150
13,513,2513,5818,00b0,000,000,0014,5825جامعة الشلفادارة ومالیة عمومیةادریسصبحي154
14,614,7314,8016,00b0,000,000,0015,0325جامعة النعامةادارة محلیةمحمدبلقاسمي155
13,2614,5514,2916,00b0,000,000,0014,525جامعة النعامةادارة محلیةسلیمانعویسي156
12,6812,5613,6715,00d0,000,000,0013,4775جامعة سكیكدةمؤسسات دستوریة واداریةمریمعلي موسى157
12,6211,9713,8517,75b0,000,000,0014,0475جامعة البویرةالدولة والمؤسسات العمومیةصالح الدینحجوج160
10,7610,3810,0217,89c0,000,002,0012,01725جامعة تیزي وزوقانون وعلوم داخليعلياغیل163
13,0212,7912,4416,50c0,000,000,0013,6875جامعة تیارتعلوم اداریةیوسفسنوسي164
12,0513,0612,4916,00b0,000,000,0013,4جامعة بسكرةقانون اداريعفافبن اعمارة166
11,6511,4810,9318,00c0,000,000,0013,015جامعة البلیدةالدولة والمؤسساتسعادنھاري167
10,9311,3510,2117,00d0,000,000,0012,3725جامعة البلیدةالدولة والمؤسساتولیدصوادقي169
11,3811,311,7614,00c0,000,000,0012,11جامعة تبسةقانون اداريعصامعبان170
13,1713,7413,7716,50b0,000,000,0014,295جامعة سكیكدةمؤسسات دستوریة واداریةرمیسةجبین171
10,2412,8314,0816,00d0,000,000,0013,2875جامعة الجزائر 01ادارة ومالیةشھرزادبودران172
12,1611,5412,7918,00b0,000,000,0013,6225جامعة عنابةعلوم قانونیة اداریةعاشورعوایشیة174
14,1313,315,2217,50b0,000,000,0015,0375جامعة عنابةقضاء اداريخولةبدبودي175
10,111,6510,6117,00b1,000,001,0011,723جامعة سعد دحلبالدولة والمؤسساتعمربومدین176
10,110,2510,0718,00d0,000,000,0012,105جامعة البلیدةالدولة والمؤسساتامالشبوب177
13,6312,514,5418,00b0,000,000,0014,6675جامعة مستغانمقانون عام معمقزولیخةتلفوفة178
11,8711,1413,9614,00b0,000,000,0012,7425جامعة بومرداسقانون عام معمقفلایرلایر180
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14,5113,9312,9917,00b0,000,000,0014,6075جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتعبدالقادرعیساوي184
11,4512,5210,1316,00b0,000,000,0012,525جامعة تبسةتنظیم اداريعبد هللاسلطاني185
14,3414,0414,2617,50b0,000,000,0015,035جامعة تیسمسیلتالدولة والمؤسساتعمربوزارة186
12,1713,2214,8317,00b0,000,000,0014,305جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتعبد الحلیممكاوي187
1010,5310,9418,00e0,000,002,0012,12015جامعة البویرةالدولة والمؤسسات العمومیةسلیمانبعلي190
11,5610,8811,4718,00c0,000,002,0012,71795جامعة البویرةالدولة والمؤسسات العمومیةعبد الحلیمرحالي191
1010,211,3216,50c0,000,001,0011,88495جامعة سعد دحلبالدولة والمؤسساتھاجرشومان193
13,6314,0412,6516,17c0,000,000,0014,1225جامعة تیارتعلوم اداریةمیلوددریسي196
11,7712,5212,1417,50b0,000,001,0013,34768جامعة المدیةادارة ومالیةاسماءدریوش198
10,111,9212,6017,50b0,000,000,0013,03جامعة المدیةادارة ومالیةزینةحموش199
11,8811,6310,4118,00b0,000,001,0012,8502جامعة المدیةادارة ومالیةبواحمدتقیة200
12,5911,6712,8517,00b0,000,000,0013,5275جامعة الجلفةادارة ومالیةطیبزوبیر201
12,1511,7414,6117,00b0,000,000,0013,875جامعة الجلفةادارة ومالیةعبد الرحمان حاشي203
12,7312,0114,1617,00b0,000,000,0013,975جامعة الجلفةادارة ومالیةموفقسعدي204
12,2513,4614,0617,00b0,000,000,0014,1925جامعة الجلفةادارة ومالیةنور الدینشولي205
11,1711,8412,9817,00c0,000,000,0013,2475جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتدحمانزروق206
13,1113,1313,9117,00b0,000,000,0014,2875جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتعبد المالك محمدرابحي207
11,4713,3515,0317,00b0,000,000,0014,2125جامعة الجلفةادارة ومالیةاحمدالعربي208
13,914,0313,9216,00b0,000,000,0014,4625جامعة المسیلةدولة ومؤسسات عمومیةفاتحغزي212
14,3614,0112,9916,75b0,000,000,0014,5275جامعة تیارتعلوم اداریةالشیخعوقیبة216
13,3912,4213,1016,33b0,000,000,0013,81جامعة تیارتعلوم اداریةمحفوظراحو218
10,410,2811,8316,00d0,000,001,0012,00623جامعة بسكرةقانون اداريكنزةلطیف219
13,5513,5313,6717,50b0,000,000,0014,5625جامعة خمیس ملیانةالقانون الدستوري والمؤسسات العمومیةتاج الدینجلولي222
12,2312,0612,0316,50b0,000,000,0013,205جامعة بشارادارة وصفقات عمومیةاحمدسالمي223
12,4813,5514,0617,00b0,000,000,0014,2725جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتعامركیحول224
10,8113,4213,5216,17b0,000,000,0013,48جامعة باتنةقانون اداريالمیةبلقاسم 225
13,2314,8113,6317,00b0,000,000,0014,6675جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتبلحدادحمیداني226
12,4413,2412,1614,00b0,000,000,0012,96جامعة بسكرةقانون اداريعبد الحمیدغزال227
11,4412,7511,4315,00c0,000,000,0012,655جامعة بسكرةقانون اداريحفیظةعامر228
14,1114,2811,8417,00b0,000,000,0014,3075جامعة الشلفادارة ومالیة عمومیةفیروزبن عائشة230
14,513,6214,1914,00b0,000,000,0014,0775جامعة عنابةقضاء اداريام كلثومبوكالب231
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14,1212,5814,5418,50b0,000,000,0014,935جامعة سعیدةادارة الجماعات المحلیةنور الدینكرومي232
14,4413,6512,9116,00b0,000,000,0014,25جامعة قالمةمنازعات اداریةنذیرجبراني233
10,31110,2117,45d0,000,000,0012,24جامعة ادرارقانون اداريعبد الرحمانزرقان234
12,6213,3912,4317,50c0,000,000,0013,985جامعة تیسمسیلتالدولة والمؤسساتشریفةبوجمعة235
12,0912,7512,3316,00b0,000,000,0013,2925جامعة بسكرةقانون اداريعبد الماكساعد238
13,2813,7213,3316,00b0,000,000,0014,0825جامعة بسكرةقانون اداريسمیةقریقط240
12,7613,5515,0916,00b0,000,000,0014,35جامعة النعامةادارة محلیةمحمدماموني241
12,2714,0414,3216,00b0,000,000,0014,1575جامعة بسكرةقانون اداريمریةقریمو242
11,5213,0412,8118,50c0,000,000,0013,9675جامعة عنابةعلوم قانونیة اداریةفارسفنوش246
15,0514,8813,1417,00c0,000,000,0015,0175جامعة تیسمسیلتالدولة والمؤسساتحنانعبیدات248
13,3414,4513,5017,00b0,000,000,0014,5725جامعة تیسمسیلتالدولة والمؤسساتخدومةرحوال251
10,9511,7412,8817,00c0,000,000,0013,1425جامعة الجلفةادارة ومالیةمحمد الصغیرطیباوي252
10,9911,7910,8717,50b0,000,000,0012,7875جامعة المدیةادارة ومالیةسعادھامل254
12,5612,8913,6915,00b0,000,000,0013,535جامعة ورقلةقانون اداريزینبخالدي257
11,211,7811,3617,00b0,000,000,0012,835جامعة البلیدة 2الدولة والمؤسساتخالدزیداني259
1212,0613,0617,50b0,000,000,0013,655جامعة البویرةدولة ومؤسسات عمومیةمخلوفسدي260
12,8914,2214,4417,00b0,000,000,0014,6375جامعة الشلفادارة ومالیة عمومیةوھیبةالزعر262
10,7511,7811,5816,00c0,000,000,0012,5275جامعة المدیةادارة ومالیةاحمدبوجمعة264
10,5311,1811,6818,00b0,000,000,0012,8475جامعة البلیدة 2الدولة والمؤسساتسارةبن جیان265
11,813,2813,6116,00b0,000,000,0013,6725جامعة المدیةادارة مالیةمحمدبن سلیمان266
12,2311,610,5016,00c0,000,000,0012,5825جامعة البلیدة 2الدولة والمؤسساتعبد القادرمنصوري267
11,9810,5510,1416,00d0,000,000,0012,1675جامعة البلیدة 2الدولة والمؤسساتمحمد امیننومو268
10,3812,0113,0216,00c0,000,001,0012,72398جامعة بسكرةقانون اداريمسعودةرجیمي269
12,6713,6214,4717,00b0,000,000,0014,44جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتسعاد احالمسالت271
13,2913,3713,3917,00b0,000,000,0014,2625جامعة النعامةادارة محلیةعبد الجلیلمفتاح272
12,4111,7712,0617,00c0,000,000,0013,31جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتبلقاسمبودوح273
13,1913,0413,3616,08b0,000,000,0013,9175جامعة تیارتعلوم اداریةمحمد امینبادور275
12,4711,8613,8317,00c0,000,000,0013,79جامعة الشلفإدارة ومالیة عمومیةكریمةعرایبیة276
11,0513,5513,1917,00b0,000,000,0013,6975جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتعبد الرزاقمخلوفي277
11,7312,5311,9317,50b0,000,000,0013,4225جامعة البلیدة 2الدولة والمؤسساتاسماءبوطاغو278
13,0812,0911,0818,50c0,000,000,0013,6875جامعة السعیدةادارة الجماعات المحلیةعبد اللطیفدلي279
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10,612,0110,2118,00b0,000,000,0012,705جامعة تلمسانقانون عام معمقحسین عبد الحمیدبن نعوم281
12,1212,7612,7016,00b0,000,000,0013,395جامعة سطیفمنازعات القانون العموميمریملعقابي283
14,0113,7710,5417,00b0,000,000,0013,83جامعة الجلفةالدولة والمؤساتصونیا الزھرةطلبي284
1011,6411,9216,82b0,000,000,0012,595جامعة تیزي وزوالقانون العام الداخليمحمدبراھیمي285
10,911,6811,9817,50c0,000,002,0012,7547جامعة البویرةادارة ومالیةحنانبطاھر287
12,7312,3713,7018,00c0,000,000,0014,2جامعة السعیدةادارة الجماعات المحلیةعبد المالك داودي288
10,7510,5510,8616,50d0,000,000,0012,165جامعة البلیدة 2الدولة والمؤسساتصارةموساوي290
10,0112,1111,6516,00c0,000,000,0012,4425جامعة النعامةادارة محلیةصالح الدینخلیفي291
10,6311,9311,6216,00d0,000,001,0012,41955جامعة النعامةادارة محلیةمحمدبن معمر292
12,4114,7913,5015,00c0,000,000,0013,925جامعة غردایةقانون اداريدلیلةغرایبیة293
12,2511,3512,9317,00b0,000,000,0013,3825جامعة البلیدة 2الدولة والمؤسساتسامیةسیدي یخلف294
10,3310,710,5018,00c0,000,000,0012,3825جامعة البلیدة 2الدولة والمؤسساتشھرزادفضیل باي296
11,6311,7311,6815,00b0,000,000,0012,51جامعة سعد دحلبالدولة والمؤسساتابراھیمبوشنافة297
10,211,3811,7116,00c0,000,001,0012,19928البلیدة 2الدولة والمؤسسات صبرینةرحمایني299
12,9112,0711,2717,00c0,000,000,0013,3125جامعة عنابةعلوم قانونیة اداریةحنانبلخوجة301
11,8311,4411,0016,00d0,000,002,0012,31615جامعة تبسةقانون اداريعبد الحمیدقریشي304
12,6713,6912,2117,00b0,000,000,0013,8925جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتعبد القادرلحول306
11,7612,7413,8317,00b0,000,000,0013,8325جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتسالمسلماني308
10,1310,6111,8018,00d0,000,001,0012,50865جامعة مستغانمادارة عامةولیدشعالل309
11,5812,3611,9717,50c0,000,000,0013,3525جامعة تیسمسیلتالدولة والمؤسساتحمیدةمحروق310
12,1211,8711,7215,00b0,000,000,0012,6775جامعة تبسةقاتون ادارينادیةمصابحیة312
11,2711,9111,5515,50b0,000,000,0012,5575جامعة تبسةتنظیم اداريتوفیقسالمة314
13,6814,1612,4916,00b0,000,000,0014,0825جامعة خنشلةالقانون اداريالھاشميدباب315
10,2911,8310,9716,00d0,000,000,0012,2725جامعة خنشلةقانون اداريعبدالحكیمعمراني316
10,7412,1811,9716,00c0,000,000,0012,7225جامعة البویرةالدولة والمؤسسات العمومیةخالفمباركي317
14,4812,7711,5416,00b0,000,000,0013,6975جامعة بسكرةقانون اداريایناسشامي318
13,4514,0812,6016,00b0,000,000,0014,0325جامعة بسكرةقانون اداريزینبللح319
11,0412,2111,5116,50b0,000,000,0012,815جامعة سطیفمنازعات القانون العموميریاضبوقاعة321
11,7411,6211,6017,00b0,000,001,0012,8601جامعة سطیفمنازعات القانون العمومياسمھانمعیزة322
14,514,812,7316,83b0,000,000,0014,715جامعة باتنةقانون اداريعمارصوالح325
13,1412,4313,6216,00b0,000,000,0013,7975جامعة المسیلةالدولة والمؤسسات العمومیةعیسىشریف326
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13,8213,2412,9217,00b0,000,000,0014,245جامعة النعامةادارة محلیةفاطمةحمیدو327
12,0613,9112,0917,00b0,000,000,0013,765جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتمبروكالعطري328
13,5114,9214,1317,00b0,000,000,0014,89جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتاحمدبلخیري329
13,4313,3114,2217,00b0,000,000,0014,49جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتقدورخلفاوي330
10,2710,2110,4716,00d0,000,002,0011,50275جامعة المدیةادارة ومالیةعز الدینبن شنب331
11,4711,7511,9616,00b0,000,000,0012,795جامعة المدیةادارة ومالیةعمرالعیداني332
1011,4910,4616,67d0,000,001,0012,03345جامعة باتنةقانون اداريفارسبودوح333
12,6713,6313,2616,00b0,000,000,0013,89جامعة سطیفمنازعات القانون العموميابراھیمقرمي334
10,7112,611,9418,00b0,000,000,0013,3125جامعة المدیةادارة ومالیةنصیرةعیدون335
12,7912,4513,0817,00b0,000,000,0013,83جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتخولةجعید336
13,2912,5113,5116,00b0,000,000,0013,8275جامعة بومرداسقانون عامسامیةحمیدوش338
10,411,5610,3817,00d0,000,000,0012,335جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتاسمھانجلولي340
11,0811,6511,7315,00d0,000,001,0012,24135جامعة تبسةالدولة والمؤسساتعبد الغفورخذیري341
11,0810,3810,5717,00c0,000,001,0012,13493جامعة سعد دحلبالدولة والمؤسساتخدیجةطویل343
11,6510,0811,2517,00b0,000,000,0012,495جامعة البلیدة 2الدولة والمؤسساتایمانشاوش344
11,7913,0113,0217,00b0,000,000,0013,705جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتفاطنةشقور345
10,410,310,7516,50c0,000,000,0011,9875جامعة البلیدة 2الدولة والمؤسساتمحمدمازون346
12,3312,5311,5316,00b0,000,000,0013,0975جامعة بسكرةقانون ادارةمحمد الصالحمباركي348
12,1211,2310,4917,00c0,000,000,0012,71جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتامالسیاحي350
14,1513,7413,8017,00b0,000,000,0014,6725جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتدلیلةخیر351
12,4412,4412,3717,00b0,000,000,0013,5625جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتاسیاعلوان352
10,5612,312,0017,50b0,000,000,0013,09جامعة المدیةادارة ومالیةاحمدغزال353
14,5615,8714,0117,00b0,000,000,0015,36جامعة غردایةقانون اداريایمانبعزیز354
11,6510,4510,7517,50c0,000,000,0012,5875جامعة البلیدة 2الدولة والمؤسساتزاھرةبوشكوك356
12,4713,912,5317,25b0,000,000,0014,0375جامعة بشارقانون اداريسمیربن یعیش358
11,0613,9812,6517,25b0,000,000,0013,735جامعة بشارالقانون االداريقویدربن حمادي359
12,4613,3912,5016,87b0,000,000,0013,805جامعة بشارالقانون االداريتشیحمیلودي361
13,212,9411,7617,50b0,000,000,0013,85جامعة بشارادارة وصفقات عمومیةعبد الغنيفاسي363
10,8811,9311,4818,00c0,000,001,0012,94178جامعة بشارقانون ادارياحمدماشي364
10,611,9311,1816,75c0,000,001,0012,48885جامعة تبسةتنظیم اداريزكریاءتوایتیة365
14,1414,0912,6117,00b0,000,000,0014,46جامعة تبسةقانون ادارينوالقواسمیة367
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13,5814,2313,5817,00b0,000,000,0014,5975جامعة الجلفةالدولة والمؤساتشھرزادبن مطیر368
12,0411,8312,0816,00c0,000,001,0012,85763جامعة سیدي بلعباسقانون عام معمقاحمدمرابط370
11,2912,5811,1016,50b0,000,000,0012,8675جامعة المدیةادارة ومالیةمصطفىكرفاح371
13,3212,311,4516,00c0,000,000,0013,2675جامعة خنشلةقانون اداريلینةبوروبة375
11,1312,0310,0417,75c0,000,000,0012,7375جامعة البلیدة 2الدولة والمؤسساتسھامخربان376
12,0512,7510,6817,75b0,000,000,0013,3075جامعة البلیدة 2الدولة والمؤسساتامالبن تیلة377
12,2111,8412,4917,00c0,000,000,0013,385جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتعامرسعدي379
11,0710,7110,9718,00c0,000,001,0012,56063جامعة المدیةادارة ومالیةفایزةبلطرش380
13,3112,8811,0818,50b0,000,000,0013,9425جامعة عنابةالقانون القضائي االداريودادحسناوي382
10,9511,9510,7816,00d0,000,000,0012,42جامعة قالمةمنازعات اداریةعلیمةحاب هللا383
10,5910,2110,6717,83d0,000,001,0012,20175جامعة بشارقانون اداريامحمدرحماني386
11,911,4213,4817,00b0,000,000,0013,45جامعة البویرةادارة ومالیةمحمدسالم387
11,5312,1912,6117,50b0,000,000,0013,4575جامعة بشارقانون اداريمریم ریتاجرحماني388
11,7512,0712,1817,00b0,000,000,0013,25جامعة تبسةتنظیم اداريریمبولحبال389
10,1411,3711,0017,50c0,000,000,0012,5025جامعة بشارقانون اداريخضرةحسین391
11,2912,6112,8117,00b0,000,000,0013,4275جامعة بشارقانون اداريحیاةسومي392
1211,7612,7317,00b0,000,000,0013,3725جامعة سطیفمنازعات القانون العموميمحمد كمالھداجي393
10,1312,3311,5017,00b0,000,000,0012,74جامعة البلیدة 2الدولة والمؤسساتسیف الدینحاجي395
1110,8511,2516,50b0,000,001,0012,276جامعة سعد دحلبالدولة والمؤسساتاسیاسایغي396
13,0411,8413,9117,42b0,000,000,0014,0525جامعة خمیس ملیانةقانون دستوریة ومؤسسات عمومیةاحمدعبایدیة398
11,0512,4310,6317,00c0,000,001,0012,64973جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتھشامبو قرین399
14,0112,9512,4217,00b0,000,000,0014,095جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتامالموساوي400
10,211,810,5416,00d0,000,001,0012,01365جامعة البلیدة 2الدولة والمؤسساتنعیمةشیخاوي401
11,2510,4310,2118,00c0,000,001,0012,34778جامعة البلیدة 2الدولة والمؤسساتباللكاھیة 402
11,3310,5311,8616,00c0,000,000,0012,43جامعة البلیدة 2الدولة والمؤسساتامینةفراق403
13,214,214,8216,33b0,000,000,0014,6375جامعة خمیس ملیانةقانون دستوریة ومؤسسات عمومیةجمالناصري404
12,3414,1614,4717,00c0,000,000,0014,4925جامعة غردایةقانون اداريالشیخبلكوز405
12,4614,5114,5217,00c0,000,000,0014,6225جامعة غردایةقانون اداريعليزیان406
13,9613,9114,1515,00b0,000,000,0014,255جامعة ورقلةقانون ادارياسماعیلالطرش409
1615,1714,7116,50b0,000,000,0015,595جامعة تیسمسیلتالدولة والمؤسساترابححلو411
11,9813,9914,5315,00b0,000,000,0013,875جامعة المسیلةدولة ومؤسسات عمومیةاحمدرزیق412
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13,3214,4714,0017,00b0,000,000,0014,6975جامعة المسیلةدولة ومؤسسات عمومیةبشیربلباي413
13,3312,5613,7616,00b0,000,000,0013,9125جامعة المسیلةالدولة والمؤسسات عمومیةالعربيحمداوي414
11,9812,2613,1816,50c0,000,000,0013,48جامعة المسیلةالدولة والمؤسساتاحمدعبد الالوي415
12,7413,0215,1918,50b0,000,000,0014,8625جامعة عنابةالقانون القضائي االداريمریممخلوف416
10,8912,0413,0818,50b0,000,000,0013,6275جامعة عنابةعلوم قانونیة واداریةمنیرةحذیري417
11,0111,6612,7618,50c0,000,000,0013,4825جامعة عنابةالقانون القضائي االداريحنانعماروش418
12,8814,0312,8616,00c0,000,000,0013,9425جامعة سكیكدةمؤسسات دستوریة واداریةفتحيخشیرم420
1313,3113,6817,00b0,000,000,0014,2475جامعة سكیكدةمؤسسات دستوریة واداریةعبد هللاقاسمي421
10,4811,1312,4716,50b0,000,000,0012,645جامعة البلیدةالدولة والمؤسساتحنانخمالي422
13,613,0610,2715,00b0,000,000,0012,9825جامعة بسكرةالدولة والمؤسساتریاضالعابد423
13,7415,0914,6817,00b0,000,000,0015,1275جامعة غردایةقانون اداريمیلودحاج عمر424
13,1914,8914,8717,00b0,000,000,0014,9875جامعة غردایةقانون اداريعبد الغنيزیطاري425
12,4611,7211,1116,00b0,000,000,0012,8225جامعة سطیفمنازعات القانون العموميحنانذھبي 426
11,6512,0611,4918,00c0,000,002,0013,034جامعة سوق اھراستنظیم اداريعبد المؤمنشخمایة427
12,7311,1811,2518,50c0,000,000,0013,415جامعة عنابةقضاء اداري مھديزغبة428
10,910,5310,5715,00d0,000,000,0011,75جامعة باتنةحقوق االنسان واالنظمة السیاسیةاسامةبن ناصر429
10,6611,7712,5816,50c0,000,000,0012,8775جامعة باتنةحقوق االنسان واالنظمة السیاسیةخلیلسلطاني430
11,0111,2611,1016,50c0,000,000,0012,4675جامعة باتنةحقوق االنسان واالنظمة السیاسیةموسىزھاق431
11,413,0913,1616,50b0,000,000,0013,5375جامعة عنابةقضاء اداريریمقوجیلي434
10,8311,1911,0516,00d0,000,001,0012,14483جامعة النعامةادارة محلیةشیخقاسم436
11,4612,0712,6617,00b0,000,000,0013,2975جامعة الجلفةادارة ومالیةمحمدالعیداني437
13,5913,1713,1917,00b0,000,000,0014,2375جامعة المسیلةقانون اداريحافظعطیت هللا439
13,2812,9712,8317,00b0,000,000,0014,02جامعة الجلفةدولة ومؤسساتبوبكربن معمر440
13,0413,4114,9017,00b0,000,000,0014,5875الجلفةدولة ومؤسساتباللبوصوار441
12,4512,4714,0717,00b0,000,000,0013,9975الجلفةدولة ومؤسساتعمرحواطي442
12,0212,7711,7114,17c0,000,000,0012,6675باتنةقانون اداريریاضبن حدوش443
13,2713,8512,8816,00b0,000,000,0014بسكرةقانون اداريحدةسوفلي447
14,0214,0112,4316,00b0,000,000,0014,115بسكرةقانون اداريمحمد عبد الرؤوفحسناوي448
11,8213,0612,9416,00b0,000,000,0013,455بسكرةقانون اداريحامد محمد حسنعصافرة449
12,3712,0611,7614,00c0,000,000,0012,5475باتنةقانون ادارينعمةغدیري450
11,541,9612,1917,00b0,000,000,0010,6725باتنةحقوق االنسان واالنظمة السیاسیةغنیةھدار451
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10,511,9610,1418,00c0,000,000,0012,65البلیدة 2دولة ومؤسساتفاطمةلعیموش452
10,9310,0511,2118,00c0,000,000,0012,5475البلیدة 2دولة ومؤسساتسھامطالم453
11,8313,211,3815,33b0,000,000,0012,935باتنةقانون اداريدلیلةبن خلیف454
12,3212,0213,4716,00c0,000,000,0013,4525المسیلةدولة ومؤسسساتابتسامالبابدة455
11,8812,1512,1017,00b0,000,000,0013,2825باتنةحقوق االنسان واالنظمة السیاسیةقانةیخلف456
14,0613,5312,4016,00b0,000,000,0013,9975قسنطینةمنازعات اداریةجمال الدینلوصیف458
11,4212,4914,4817,00c0,000,000,0013,8475المسیلةقانون اداريیوسفمداح459
12,5113,4414,5018,00b0,000,000,0014,6125مستغانمقانون عام معمقصالحشرقي461
10,710,4511,2018,00d0,000,000,0012,5875مستغانمادارة عامةاحمدعامر462
10,8912,5310,8318,00d0,000,000,0013,0625مستغانمقانون عام معمقاحمدقطاب463
14,2513,6713,8317,00b0,000,000,0014,6875الشلفادارة ومالیة عمومیةمرادالمیلودي464
13,4212,7411,7116,00b0,000,000,0013,4675باتنةحقوق االنسان واالنظمة السیاسیةجمال الدینعجال465
11,710,1211,5717,00b0,000,001,0012,47153غلیزانادارة عامةبشیرمختاري469
11,510,6810,8717,50c0,000,000,0012,6375البویرةادارة ومالیةملیكةكریش470
11,7212,4713,5518,00b0,000,000,0013,935البویرةادارة ومالیةفاطمة الزھراءحدیوش471
11,5312,2913,5613,00b0,000,000,0012,595بشارادارة وصفقات عمومیةاحمدموساوي472
10,8710,4510,0517,66c0,000,000,0012,2575تیزي وزوالقانون العام الداخليمكیوسةایت شبیب475
14,4414,4813,2117,00d0,000,000,0014,7825تیسمسیلتدولة ومؤسساتمولودبن سعید476
12,2111,711,6717,00b0,000,000,0013,145خمیس ملیانةقانون دستوري ومؤسسات عمومیةعبد القادرعیاش477
11,811,711,6817,08c0,000,000,0013,065خمیس ملیانةقانون دستوري ومؤسسات عمومیةعبد الرزاقحمرارس478
12,9912,0510,4813,00c0,000,000,0012,13بسكرةقانون اداريشافیةبن عیسى479
13,6913,0513,1117,00b0,000,000,0014,2125الجلفةدولة ومؤسساتصادقعامري480
10,9612,0110,9618,00c0,000,000,0012,9825سوق اھراستنظیم اداريبسمةطبة481
13,613,3712,7918,00c0,000,000,0014,44مستغانمقانون عام معمقمحبوببن سماعیلي482
11,7811,0512,8617,00b0,000,000,0013,1725البلیدة 2دولة ومؤسساتاحالمسعید عبد الصمد484
12,5811,6511,2118,00b0,000,000,0013,36البلیدة 2دولة ومؤسساتنسیبةالطواھریة485
10,451010,6814,00e0,000,000,0011,2825البلیدة 2دولة ومؤسساتاكرام زكیةلودة 486
12,3915,7914,5817,50b0,000,000,0015,065تیسمسیلتدولة ومؤسساتالطاھرمناد487
10,2412,8411,9118,00b0,000,000,0013,2475المدیةادارة ومالیةیوسفسعیدي488
10,6510,910,8216,50d0,000,000,0012,2175البلیدة 2دولة ومؤسساتفاطمة الزھراءشیبوطي489
11,3510,9411,3516,50d0,000,000,0012,535تبسةقانون اداريالسعیدمناصریة491
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13,0112,2910,6117,00b0,000,000,0013,2275تبسةقانون اداريالفاتحخذیري492
12,311,6312,3218,00b0,000,000,0013,5625البلیدة 2دولة ومؤسساتزكیةتمرة494
1212,3712,0117,50b0,000,000,0013,47المدیةادارة ومالیةیسمینةزرقاوي495
11,6411,7312,6117,00b0,000,002,0012,9801الجلفةادارة ومالیةبولریاححمایدي496
11,6612,7513,0016,00b0,000,000,0013,3525بومرداسقانون عام معمقمنالحجازي497
10,9712,2912,5016,00b0,000,000,0012,94بومرداسقانون عام معمقاسماء اونیسةطرافي498
13,2810,711,7917,00b0,000,000,0013,1925البلیدة 2دولة ومؤسساتعبد الطیفحیرش499
12,6312,4512,5917,00b0,000,000,0013,6675الجلفةدواة ومؤسساتمحمدعماري500
12,7512,1312,0117,00b0,000,000,0013,4725الجلفةادارةو مالیةالبشیربن سالم501
13,3713,1513,9215,00b0,000,000,0013,86باتنةحقوق االنسان واالنظمة السیاسیةایمانرحماني502
11,3111,712,6415,00c0,000,000,0012,6625باتنةحقوق االنسان واالنظمة السیاسیةیوسفسامعي504
15,8914,5815,4514,87b0,000,000,0015,1975ام البواقيمنازعات عمومیةزولیخةبغداشي505
10,9612,2713,3016,00b0,000,000,0013,1325باتنةحقوق االنسان واالنظمة السیاسیةإیمانقھطار506
14,1413,7115,0414,87b0,000014,44ام البواقيمنازعات عمومیةالسبتيبراكني508
10,8712,5811,1817c0,000012,9075الجلفةدولة ومؤسساتموسىخیري 510
11,1212,3611,6814,5b0,000012,415تبسةتنظیم اداريعادلكركوب512
10,1311,6111,6416c0,000112,22155سطیفمنازعات القانون العموميالعیدواضح513
11,141313,8417c0,000013,745غردایةقانون إداريعماررامي515
14,4613,9813,2115,75b0,000014,35تیارتعلوم إداریةعیسىمنصري517
13,4512,5211,0316b0,000013,25بسكرةقانون إداريھدىھقي519
11,7412,8412,1917c0,000013,4425الجلفةدولة ومؤسساتغنیةمیمون521
12,2912,0112,1817c0,000013,37الجلفةدولة ومؤسساتخالدبن عمار522
11,5911,1212,1116d0,000012,705تیارتعلوم إداریةمیلودبن جور526
10,7110,7910,6518,00c0,000,001,0012,41213جامعة المدیةادارة ومالیةحیاةمیھوبي527
10,8210,2310,7618,00c0,000,001,0012,32798جامعة المدیةادارة ومالیةایمانمیھوبي528
11,1610,5810,8417,50c0,000,001,0012,3948جامعة المدیةادارة ومالیةصلیحةقارة530
10,4512,4911,8217,50b0,000,000,0013,065جامعة المدیةادارة ومالیةنصیرةزواوشة531
10,4210,9410,1417,00c0,000,001,0012,00375جامعة المدیةادارة ومالیةاحالمقطفاوي532
11,3510,810,4617,00c0,000,000,0012,4025جامعة سعد دحلبالدولة والمؤسساتحنانھادف533
11,2711,7211,7417,50b0,000,001,0012,92693جامعة المدیةادارة ومالیةامیرةابراھمي534
10,9811,8611,7517,00d0,000,000,0012,8975جامعة الشلفادارة ومالیة عمومیةنجیبجزولي536
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1210,5712,2916,00d0,000,000,0012,715جامعة المسیلةالدولة والمؤسسات العمومیةولیدحاج حفصي539
12,0910,7613,0516,00c0,000,000,0012,975جامعة المسیلةالدولة والمؤسسات العمومیةنعیمةبرة540
11,0311,1711,9613,50b0,000,000,0011,915جامعة الجزائر 03ادارة الموارد البشریةمنالعلي بلقاسم542
11,7412,4413,8116,00c0,000,000,0013,4975جامعة المسیلةالدولة والمؤسسات العمومیةنسیمةملیاني544
1111,9811,5417,50d0,000,001,0012,87495جامعة تیسمسیلتالدولة والمؤسساتاحمدقوفي545
11,0712,4912,2015,83c0,000,000,0012,8975جامعة باتنةقانون اداريسھامبن عباس546
11,5111,811,6414,25d0,000,000,0012,3جامعة تیارتعلوم اداریةمحمد االمینبوسماحة547
12,711,9714,0218,50b0,000,000,0014,2975جامعة عنابةعلوم قانونیة اداریةاسامة شمس الدینعصام548
13,5214,8114,3117,83b0,000,000,0015,1175جامعة خمیس ملیانةالقانون الدستوري والمؤسسات العمومیةحوریةمباركي550
12,4511,0613,0117,00b0,000,000,0013,38جامعة تبسةقانون اداريامیرةمباركیة551
11,9511,0313,0217,00b0,000,000,0013,25جامعة تبسةقانون اداريصابرینبریك552
11,0311,3810,6617,19d0,000,000,0012,565جامعة غلیزانادارة عامةمحمددرزیق556
1010,1310,6116,00d0,000,000,0011,685جامعة البلیدة 2الدولة والمؤسساتمحمد امینرجاج557
11,8511,3512,2518,00d0,000,000,0013,3625جامعة عنابةالعلوم القانونیة واالداریةلبنىطویل558
14,2915,0912,8616,08b0,000,000,0014,58جامعة تیارتعلوم اداریةعبد القادربن كرمة559
12,9912,7212,6817,00b0,000,000,0013,8475جامعة تبسةقانون اداريشھرةسماتي560
11,3511,7113,1116,00c0,000,000,0013,0425جامعة المسیلةدولة ومؤسسات عمومیةلبنىشرقي561
13,9314,0412,6916,00b0,000,000,0014,165جامعة خنشلةقانون اداريمونىلكو562
12,411,1712,8318,00c0,000,000,0013,6جامعة مستغانمادارة عامةمحمدبلقصة563
12,0111,4610,3210,88b0,000,000,0011,1675جامعة باتنةقانون اداريعبد الرحیمنصر565
10,5810,4310,4010,88d0,000,002,0010,36105جامعة باتنةقانون اداريعبد الرحمانویفي566
12,871213,8315,00b0,000,001,0013,29075جامعة باتنةحقوق االنسان واالنظمة السیاسیةزكریاءمرزوق567
11,2712,4114,0217,00b0,000,000,0013,675جامعة تبسةقانون اداريعواطففارح568
11,0212,6811,7117,00c0,000,000,0013,1025جامعة الجلفةدولة ومؤسساتحنانمرزوق569
10,8711,9111,3517,00c0,000,000,0012,7825جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتمحمدغیبش571
11,2111,8611,7617,00c0,000,000,0012,9575جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتفاروقحمام572
12,0413,1512,8317,00b0,000,000,0013,755جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتعطاء هللامھیریس573
14,0812,8612,2613,00b0,000,000,0013,05جامعة بسكرةقانون اداريعمارزكري574
11,6512,0513,0419,00b0,000,000,0013,935جامعة عنابةعلوم قانونیة واداریةراضیةلشھب576
11,110,2712,1118,50c0,000,001,0012,86505جامعة عنابةعلوم قانونیة واداریةمنالغالب577
12,2312,3512,8317,00b0,000,000,0013,6025جامعة الجلفةدولة ومؤسسات عبد القادرسنوسي579

xls. قائمة المترشحین غیر المقبولین



Page 14 of 15

12,8713,1711,5217,00b0,000,000,0013,64جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتعبد القادرقیرع580
10,7811,511,6117,50b0,000,000,0012,8475جامعة البلیدة2دولة ومؤسساتفاطمة الزھراءبلقاسم583
12,7713,5713,9117,00b0,000,000,0014,3125جامعة تیسمسیلتدولة ومؤسساتیمانيبوسھام585
11,5912,5212,5017,00c0,000,000,0013,4025جامعة تیسمسیلتدولة ومؤسساتنیھادبوحفص586
10,6510,710,5017,50c0,000,001,0012,21413جامعة البلیدة2دولة ومؤسساتحدةزاوي588
13,6612,5312,9915,00c0,000,000,0013,545جامعة قالمةمنازعات اداریةعبد الوھابقبایلیة590
10,739,9714,7518,00c0,001,001,0012,96163جامعة الجزائر1ادارة ومالیةسفیانبلحاج 592
10,9112,6115,1518,00b0,000,001,0014,02583جامعة الجزائر1ادارة ومالیةراميمقداد593
9,7510,1510,5417,00c0,001,001,0011,5042جامعة البلیدة2دولة ومؤسساتصبرینةحمایدي594
11,0310,611,0417,00d0,000,002,0012,16915جامعة البلیدة2دولة ومؤسساتمنیرةبوكریحة595
12,212,7415,6318,00b0,000,001,0014,49608جامعة الجزائرادارة ومالیة اسیاسایح597
11,3810,6310,1417,50c0,000,001,0012,28838جامعة البلیدة2دولة ومؤسساتحمیدةسحقي599
12,7513,2913,9317b0,000,00014,2425جامعة المسیلةدولة ومؤسساتنورالدینسلطاني600
13,6615,1115,0114b0,000,001,0014,30055جامعة المسیلةالدولة والمؤسسات العمومیةداودبركة601
10,6611,2411,5617,5d0,000,000,0012,74جامعة تیسمسیلتدولة ومؤسساتحمیددالل604
11,5913,0412,4316,5b0,000,000,0013,39جامعة سطیف2منازعات القانون العموميعبد الرحیمبوھدو606
11,3512,8611,0217b0,000,000,0013,0575جامعة سطیف2منازعات القانون العموميعمادیوسفي607
10,0311,6611,5216c0,000,000,0012,3025جامعة ادرارقانون اداريعمردلیم608
10,412,0412,4918c0,000,000,0013,2325جامعة عنابةقضاء اداريامینتلیلي609
12,6613,1813,5217c0,000,000,0014,09جامعة المسیلةقانون اداريطارقفرحات610
10,8410,0511,417,5d1,000,001,0011,82513جامعة المدیةادارة ومالیةمروةرحماني612
11,8111,9410,8713d0,000,001,0011,78595جامعة بومرداسقانون عام معمقمحمد امینرحمون613
10,1111,1510,5313e0,000,002,0010,97355جامعة بومرداسقانون عام معمقحسینحمزاوي614
11,3211,5111,5716c0,000,000,0012,6جامعة بومرداسقانون عام معمقاوسامةتاقي615
10,5610,4110,5717d0,000,000,0012,135جامعة الجلفةدولة ومؤسساتعادلبعیبع617
12,2412,2711,717c0,000,000,0013,3025جامعة الجلفةدولة ومؤسساتامینةنقارة618
10,2112,512,6916,5b0,000,000,0012,975جامعة المدیةادارة ومالیةبھیةكتابي619
13,1913,512,6317b0,000,000,0014,08جامعة الجلفةدولة ومؤسساتكریمةفرید620
12,0510,2810,1116d0,000,000,0012,11جامعة البلیدة2دولة ومؤسساتشھرزادعیسو621
10,5510,2112,1912d0,000,001,0011,12513جامعة تبسةتنظیم ادارينجیةحفظ هللا623
13,313,0112,8216,58c0,000,000,0013,9275جامعة تیارتدولة ومؤسساتنوریةعواد624

xls. قائمة المترشحین غیر المقبولین



Page 15 of 15

10,8810,4511,6616c0,000,000,0012,2475جامعة البلیدة2دولة ومؤسساتھجیرةمتوشي625
11,259,221017,5c0,001,001,0011,63273جامعة الجزائر 1القانون القضائينصر الدینزروقي626
10,7711,5812,3716b0,000,001,0012,5532جامعة سطیف2منازعات القانون العموميعبد الحلیمشایب627
11,0912,7811,6418c0,000,000,0013,3775جامعة الشلفادارة ومالیةسعیدبوكردید629
11,0512,11217b0,000,001,0012,90713جامعة البلیدةدولة ومؤسساتسارةعرفة630

12,8511,5311,0416,50c0,000,000,0012,98جامعة البلیدةالدولة والؤسساتنسرینعزازدة174مكرر
10,5112,6811,4917,00c0,000,000,0012,92جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتحفصةدكاني632
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