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17,5816,5517,6314,87a0,000,000,0016,65751جامعة أم البواقي قانون المنازعات العمومیة فدوىخنفري509
15,5116,6317,4717,00a0,000,000,0016,65252جامعة الجلفةادارة ومالیةاحمدبن خلیف255

16,3716,315,9117,57a0,000,000,0016,53753جامعة ادرارقانون اداريجلولبخدة79
15,7516,3415,4917,92a0,000,000,0016,3754جامعة غلیزانادارة عامةعبد القادریزید250
16,1315,8416,2217,00a0,000,000,0016,29755جامعة الجلفةالدولة والؤسساتعائشةحیرش143
16,6416,1515,3017,00a0,000,000,0016,27256المسیلةالدولة والمؤسسات العمومیةسماحنمار474
15,516,316,2117,00a0,000,000,0016,25257جامعة الجلفةادارة ومالیةمحمدرحمون202
15,216,1216,1517,50a0,000,000,0016,24258جامعة بشارقانون ادارياحمدبن زیان385

14,8916,4715,8917,50a0,000,000,0016,18759جامعة تیسمسیلتالدولة والمؤسساتعماد الدین ع,حلیمات10
15,5615,7715,5617,83a0,000,000,0016,1810جامعة خمیس ملیانةالقانون الدستوري والمؤسسات العمومیةنادیةكوبیحیر549

16,0915,9515,5317,00a0,000,000,0016,142511جامعةالجلفةالدولة والمؤسساتسالمبن حفاف21
14,8716,1315,8417,50a0,000,000,0016,08512جامعة تیسمسیلتالدولة والمؤسساتبن یمینةزبار12

14,7215,1516,4018,00a0,000,000,0016,067513جامعة مستغانمقانون عام معمقمغنیةداودي6

 القائمة النھائیة للمترشحین المعنیین باجتیاز االختبار الكتابي  لمسابقة الدكتوراه ( تخصص: الدولة و المؤسسات) 2017-2016

وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي
جامعة البلیدة2 -لونیسي علي-
كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة
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15,7616,0715,4417,00a0,000,000,0016,067514جامعة غردایةقانون اداريعبد الكریمطاھري538
14,6916,1515,1618,00a0,000,000,001615جامعة خمیس ملیانةالقانون الدستوري والمؤسسات العمومیةاكرامعبادة535
15,7515,8315,3817,00a0,000,000,0015,9916جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتمحمدعبد الوھاب182
15,3915,7914,9317,50a0,000,000,0015,902517جامعة تیارتعلوم اداریةفاطمةبلجیاللي286
15,0714,9816,4017,00a0,000,000,0015,862518جامعة سطیفمنازعات القانون العمومينذیرالعلواني280

14,3215,8615,7317,50a0,000,000,0015,852519جامعة تیسمسیلتالدولة والمؤسساتحمیدعبروس9
15,2615,6415,9716,50a0,000,000,0015,842520جامعة المسیلةقانون اداريباللعماري36

15,4115,6915,1517,00a0,000,000,0015,812521جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتمحمدبلخیر130
13,7414,7515,7319,00a0,000,000,0015,80522جامعة عنابةقضاء اداريابراھیمبروقي197
14,6115,3515,5817,67a0,000,000,0015,802523جامعة تیارتعلوم اداریةعبد القادرقداري121
15,2915,215,6317,00a0,000,000,0015,7824جامعة المسیلةدولة ومؤسسات عمومیةسمیةسالمي244

14,981516,0817,00a0,000,000,0015,76525جامعة المسیلةقانون اداريعبد القادربن الطیب48
14,6615,5714,2618,50a0,000,000,0015,747526جامعة عنابةقانون اداريشوقيبلغار407
14,4414,2716,2218,00a0,000,000,0015,732527جامعة الجزائر1ادارة ومالیةعليعلیوات507

15,2113,5115,4818,50a0,000,000,0015,67528جامعة سوق أھراستنظیم اداريآسیاذیب22
15,1215,615,5316,42a0,000,000,0015,667529جامعة تیارتعلوم اداریةفؤادحدبي104
14,5315,5715,4417,08a0,000,000,0015,65530جامعة تیارتعلوم اداریةعبد الكریمبن حمیش129
15,915,4715,2016,00a0,000,000,0015,642531جامعة بسكرةقانون اداريحوریةزطیطو 243
14,4415,6714,8717,50a0,000,000,0015,6232جامعة بشارقانون اداريسفیانبوعنیني384
14,6814,4514,8018,50a0,000,000,0015,607533جامعة سعیدة ادارة الجماعات المحلیةمحمدجلیل289

15,0715,9514,3717,00a0,000,000,0015,597534جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتفلةحمروني2
13,8116,4815,4016,67a0,000,000,0015,5935جامعة تیارتعلوم اداریةالزھراء فلایردرویش195
1515,6914,6517,00a0,000,000,0015,58536جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتامالشنانة146
14,5413,7815,5018,50a0,000,000,0015,5837جامعة عنابةقضاء ادارياحالمدیب311

15,5915,4814,1517,00a0,000,000,0015,55538جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتعفافالعقون63
14,7415,6515,7916,00a0,000,000,0015,54539جامعة المسیلةقانون اداريعبد الوھابدراج37

14,3215,4814,9617,33a0,000,000,0015,522540جامعة باتنةقانون اداريسھامقیرود467
14,3215,4814,9617,33a0,000,000,0015,522541جامعة باتنة قانون اداريخلیلغشام468

13,9715,2715,2517,50a0,000,000,0015,497542جامعة تسیمسیلتالدولة و المؤسساتمصطفىبلعبیدي24
15,8215,6114,5616,00a0,000,000,0015,497543جامعة النعامةادارة محلیةابراھیمتاج151
14,5314,1116,0017,33a0,000,000,0015,492544جامعة الجزائر 01قانون االدارة والمالیةانیسةبوربیع119
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15,5415,314,4216,33a0,000,000,0015,397545جامعة تیارتعلوم اداریةخالدرزاق215
13,1414,1615,2719,00a0,000,000,0015,392546جامعة عنابةقضاء اداريخالدبوكتاب192

14,1315,4314,8717,00a0,000,000,0015,357547جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتصفیةسلیماني84
13,8315,0915,5117,00a0,000,000,0015,357548جامعة الجلفةادارة ومالیةاحمدعماد209
14,7214,1613,9818,50a0,000,000,0015,3449جامعة عنابةعلوم قانونیة اداریةھشامبلغیث247
14,1215,2614,9717a0,000,000,0015,337550جامعة الجلفةالدولة والمؤسسات حنانزروقي603
15,215,1713,9817,00a0,000,000,0015,337551جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتسعدیةعمران188
15,0115,1615,1716,00a0,000,000,0015,33552جامعة النعامةادارة محلیةجیالليدیش152

14,6915,2114,4217,00a0,000,000,0015,3353جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتفطیمةبشیري62
1513,6514,0618,50a0,000,000,0015,302554جامعة البویرةالدولة والمؤسسات العمومیةكمالمصطفاوي158
15,1815,0813,9317,00a0,000,000,0015,297555جامعة النعامةادارة محلیةمباركحركاتي270
14,5514,0314,5718,00a0,000,000,0015,287556جامعة البلیدة 2الدولة والمؤسساتاوسامةبلعیفة298
14,1114,8615,1417,00a0,000,000,0015,277557جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتعبد العزیز غوینيكرمة189
13,3915,3915,3117a0,000,000,0015,272558جامعة الجلفةدولة ومؤسساتدھامبن عمار524
15,0714,7714,2517a0,000,000,0015,272559جامعة الجلفةدولة ومؤسساتصبرینةغول602
14,515,5815,0016,00a0,000,000,0015,2760جامعة النعامةادارة محلیةعلي بوخاري153
15,315,2214,3316,00a0,000,000,0015,212561جامعة بسكرةقانون اداريمحمد لمینبصایرة148
14,7814,6514,4916,83a0,000,000,0015,187562جامعة تیارتعلوم اداریةمحمدبوشنوف131
14,0613,515,1518,00a0,000,000,0015,177563جامعة البویرةدولة ومؤسسات عمومیةعبد الحقكرمیة261
13,8813,8615,9217,00a0,000,000,0015,16564جامعة سطیفمنازعات القانون العموميمحمدامینبولجدري323

1413,7715,3717,50a0,000,000,0015,1665جامعة الجزائرقانون اإلدارة و المالیةمنیرحمدي15
14,3715,2115,0516,00a0,000,000,0015,157566جامعة ورقلةقانون اداريلزھرعرباوي68
15,1115,0614,4516,00a0,000,000,0015,15567جامعة الشلفادارة و مالیة عمومیةیاسمینةخروبي40

12,7515,1615,6817a0,000,000,0015,147568جامعة المسیلةقانون اداريعبد هللالخضر حمینة611
14,8414,4815,2616,00a0,000,000,0015,14569جامعة النعامةادارة محلیةاحمدعمراني125

15,8514,3714,3016,00a0,000,000,0015,1370جامعة بومرداسقانون عام معمقشھیرةزمالي42
14,8113,914,7417,00a0,000,000,0015,112571جامعة تبسةقانون اداريعلبد الرزاقحمداني366
14,0614,513,8818,00a0,000,000,0015,1172جامعة البویرةالدولة والمؤسسات العمومیةشاھرعاشور159
15,0514,3715,0116,00a0,000,000,0015,107573جامعة المسیلةدولة ومؤسسات عمومیةعلجیةبسطي466
13,7615,6514,9916,00a0,000,000,0015,174جامعة بسكرةقانون اداريامیرةمھري165
14,8414,414,5616,58a0,000,000,0015,09575جامعة تیارتعلوم اداریةلخضربوطباق217
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14,1314,515,7516,00a0,000,000,0015,09576جامعة خنشلةقانون دستوريرضاخروب444
15,9414,414,0316,00a0,000,000,0015,092577جامعة بومرداسقانون عامفایزةفركیوي337
15,0114,3713,9917,00a0,000,000,0015,092578جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتصلیحةبن عیشة369
13,6114,3414,4218,00a0,000,000,0015,092579جامعة الشلفادارة ومالیة عمومیةعبد القادربراھمیة553
12,5915,3515,3917a0,000,000,0015,082580جامعة المسیلةدولة ومؤسسات عمومیةمحمدبومدوحة631
14,2514,8114,2217,00a0,000,000,0015,0781جامعة الشلفادارة ومالیة عمومیةالحسینفرج 419

14,7114,5313,9917,00a0,000,000,0015,057582جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتشریفنایل75
12,5814,0615,5918,00a0,000,000,0015,057583جامعة الجزائر 01ادارة ومالیةسمیةزویتة236
14,0914,3514,7517a0,000,000,0015,047584جامعة سوق أھراستنظیم إداريعقیلةحفصي 523
14,6613,7213,8018,00a0,000,000,0015,04585جامعة سوق اھراسالتنظیم االداريوردةبلحاج239
13,7814,5714,7117,00a0,000,000,0015,01586جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتمصطفىبن لقریشي194
14,2214,114,6117,00a0,000,000,0014,982587جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتسمیةلكحل237
13,9814,7115,1616,00a0,000,000,0014,962588جامعة ورقلةقانون اداريعفافحجاج410
13,7913,2514,7918,00a0,000,000,0014,957589جامعة المدیةادارة ومالیةخدیجةمفتي587
13,212,8315,7518,00a0,000,000,0014,94590جامعة الجزائر 01ادارة ومالیةعبد المومنبوریطة168
13,8114,9713,9117,00a0,000,000,0014,922591جامعة الجلفةادرة ومالیةبوخاريیحیاوي584
12,9713,9214,7818,00a0,000,000,0014,917592جامعة عنابةقانون القضاء االداريعبد القادرضیاف598
13,713,9114,5317,50a0,000,000,0014,9193جامعة بشارماستر قانون اداريكوثرعروس173
15,1114,9513,2116,33a0,000,000,0014,994جامعة تیارتعلوم اداریةامینرقیق214
12,8713,9716,4916,17a0,000,000,0014,87595جامعة الجزائر 01ادارة ومالیةاسماعیلبولكوان342
13,3114,3814,7617,00a0,000,000,0014,862596جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتابراھیمبن مسعود229

14,5814,4514,3916,00a0,000,000,0014,85597جامعة الشلفادارة و مالیة عمومیةسھامخنوسة39
14,5513,3814,4217,00a0,000,000,0014,837598جامعة بشارادارة و صفقات عمومیةزوبیررحموني302
14,314,5613,1617,31a0,000,000,0014,832599جامعة غلیزانادارة عامةحمزةصافي249

14,1614,3113,7117,00a0,000,000,0014,795100جامعة سكیكدةمؤسسات دستوریة واداریةخالدیزلي96
13,3614,1513,1618,50a0,000,000,0014,7925101جامعة عنابةقانون قضائي اداريبحر الزینعبدلي381
14,3113,9714,8616,00a0,000,000,0014,785102جامعة بومرداسقانون عام معمقزھیرةقزادري161
13,9512,8514,2818,00a0,000,000,0014,77103جامعة البلیدة 2الدولة والمؤسساتعليبدراني258
14,3613,715,0016,00a0,000,000,0014,765104جامعة بسكرةقانون اداريفطیمة الزھرةناجي446

14,514,4813,0617,00a0,000,000,0014,76105جامعة الشلفادارة ومالیة عمومیةعمرقلوش50
13,3813,4914,6417,50a0,000,000,0014,7525106جامعة البویرةادارة ومالیةعبد النورتواتي373
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12,0114,2215,7717,00a0,000,000,0014,75107جامعة الجلفةإدارة و مالیةصابربن عطاء هللا20
14,1215,0913,7716,00a0,000,000,0014,745108جامعة بسكرةقانون اداريمفیدةجوادي211
15,314,6812,4117,00a0,000,001,0014,69903109جامعة تبسةقانون ادارينور الدینبراي107
14,213,3714,2117a0,000,000,0014,695110جامعة الجلفة دولة ومؤسساتمریم عفافزید511
12,9513,9314,2517,50a0,000,000,0014,6575111جامعة البویرةادارة ومالیةمجیدحیموم374
14,4314,3613,7816,00a0,000,000,0014,6425112جامعة خنشلةقانون اداريوردةخلیفي564
12,512,6915,2818,08a0,000,000,0014,6375113جامعة الجزائر 01قانون االدارة والمالیةابتسامصباغ162
12,9814,0313,0018,50a0,000,000,0014,6275114جامعة سوق اھراستنظیم اداريمحمد لخضردالج221

14,4615,1313,8815,00a0,000,000,0014,6175115جامعة باتنةقانون اداريدلیلةبوعافیة8
13,7514,6513,0717,00a0,000,000,0014,6175116جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتھناءعرعور113
13,9412,6914,7517,00a0,000,000,0014,595117جامعة باتنة حقوق االنسان واالنظمة السیاسیةمحمدسایب503
12,9814,5113,3817,50a0,000,000,0014,5925118جامعة بشارقانون اداريسلیمانعبیدین372
14,414,1614,2615,50a0,000,000,0014,58119جامعة بومرداسقانون عامسمیة خلیدةقمراوي339
14,6914,0612,5317,00a0,000,000,0014,57120جامعة تبسةقانون اداريعبد الواحدوناس103
13,7314,312,6917,50a0,000,000,0014,555121جامعة بشارقانون اداريمحمدغازي390
14,0113,4913,6817,00a0,000,000,0014,545122جامعة تبسةقانون اداريمرادجدي554

13,7414,0513,3017,00a0,000,000,0014,5225123جامعة تبسةقانون اداريشوقيمسعودي59
12,4413,7313,9018,00a0,000,000,0014,5175124جامعة سوق اھراستنظیم ادارياسامةیوسفي220
13,4414,0212,1018,50a0,000,000,0014,515125جامعة سوق اھراستنظیم ادارياسماءجواودیة300
13,1814,313,0717,50a0,000,000,0014,5125126جامعة البلیدة 2الدولة والمؤسساتعبد الرزاقبحري355
13,0513,113,8218,00a0,000,000,0014,4925127جامعة البلیدة 2دولة ومؤسساتسمیةونفوني493
13,7313,3613,7317,00a0,000,000,0014,455128جامعة الجلفةادارة ومالیةاحمدموفق256
12,7113,7914,2417,00a0,000,000,0014,435129 جامعة تبسة قانون اداريمریمبوكوبة473
14,0212,5314,9516,10a0,000,000,0014,4130جامعة جیجلقانون عام داخليیعقوببوجبیلة582
13,8513,2813,4916,87a0,000,000,0014,3725131جامعة بشارالقانون االدريجیالليبوحفصي360
14,0413,4812,9517,00a0,000,000,0014,3675132جامعة غلیزانادارة عامةنعیمةطیب541
13,2312,7514,4617a0,000,000,0014,36133جامعة البلیدة2دولة ومؤسساتقریشيجدو616
13,5714,1313,7316,00a0,000,000,0014,3575134جامعة بسكرة قانون اداريحسیبةمصمودي433
13,3614,512,5617,00a0,000,000,0014,355135جامعة الجلفةالدولة والمؤسساتمریةالعقون307
12,2814,7313,1217,25a0,000,000,0014,345136جامعة بشارقانون اداريمحمدمیساوي357
13,6413,9213,7316,00a0,000,000,0014,3225137جامعة سطیفمنازعات القانون العموميولیدبوقزولة324
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13,8212,613,8117,00a0,000,000,0014,3075138جامعة الجلفةادارة ومالیةخیرانيبن ملوكة570
12,6114,514,1315,60a0,000,000,0014,21139جامعة ادرارحقوق وحریاتعز الدینخلیل394
13,4913,0913,7117,50a0,000,002,0014,15855140جامعة جیجلقانون عام داخلينجاةبوالنمر543
12,9712,5813,9917a0,000,000,0014,135141جامعة عنابة علوم قانونیة إداریةأحمد تقي الدینعرایسیة525
13,1812,8513,4517,00a0,000,000,0014,12142جامعة سطیفمنازعات القانون العموميسارةنني282
12,1812,7314,0017,50a0,000,000,0014,1025143جامعة سعد دحلبالدولة والمؤسساتعبد الوحیدعصفور 537
13,1512,5813,0717,50a0,000,000,0014,075144جامعة البلیدة 2الدولة والمؤسساترقیةبن عربیة295
13,2213,413,5616,00a0,000,000,0014,045145جامعة بومرداسقانون عام معمقدینا كوثروارث118

12,312,413,4318,00a0,000,000,0014,0325146جامعة البلیدة 2الدولة و المؤسساتزكریاءبن أعراب18
12,5512,3214,2517,00a0,000,000,0014,03147جامعة باتنة حقوق االنسان واالنظمة السیاسیةوھیبةشرقي457
12,9713,6714,4615,00a0,000,000,0014,025148جامعة بومرداسقانون عام معمقنعیمةمزیدي116

12,9312,1812,9718,00a0,000,000,0014,02149جامعة البلیدة 2الدولة والمؤسساتوریدةطالبي87
12,8414,8313,1915,17a0,000,000,0014,0075150جامعة باتنةقانون اداريبلقاسمخلفة1

12,8813,5313,1116,50a0,000,000,0014,005151جامعة سعد دحلبالدولة والمؤسساتعبلةحماني529
13,6712,3813,9616,00a0,000,000,0014,0025152جامعة سطیفمنازعات القانون العموميعبد الوحیدسماعن106
13,9313,2912,7816,00a0,000,000,0014153جامعة بومرداسقانون عام معمقامینعمراوي347
12,112,714,0317,00a0,000,000,0013,9575154جامعة البلیدة 2دولة ومؤسساتمریمشورار483
12,813,612,8416,50a0,000,000,0013,935155جامعة المدیةادارة ومالیةسارةبوخالفة253
12,1813,3614,1016,00a0,000,000,0013,91156جامعة المدیةادارة ومالیةربیعمصطفاوي578

11,9313,4713,2117,00a0,000,000,0013,9025157جامعة المدیةادارة ومالیةبشیرةبولدوم92
13,1313,6512,8216,00a0,000,000,0013,9158جامعة بومرداسقانون عام معمقابراھیمموساوي274
12,9513,2113,4216,00a0,000,000,0013,895159جامعة تبسةتنظیم ادارينادیةحفیان320
12,1313,0213,4217,00a0,000,000,0013,8925160جامعة بشارالقانون االداريعليشبابحي362
12,2813,312,8717,00a0,000,000,0013,8625161جامعة المدیةادارة ومالیةبالللطرش210

12,112,213,1418,00a0,000,000,0013,86162جامعة البلیدة 2الدولة والمؤسساترزیقةعباد51
12,4614,0512,7516a0,000,000,0013,815163جامعة بومرداسقانون عام معمقبایةمنصوري514
11,4913,1214,5916,00a0,000,000,0013,8164جامعة باتنةحقوق االنسان واالنظمة السیاسیةعبد الفتاحبزعي432
12,4712,7914,9415,00a0,000,000,0013,8165جامعة بومرداسقانون عام معمقسوھیلةعثماني 120
12,1413,7112,1217,00a0,000,000,0013,7425166جامعة سطیفمنازعات القانون العمومينورةداسني445
12,4412,6912,7317,00a0,000,000,0013,715167جامعة المدیةادارة ومالیةمحمد امیناعمرستي303

12,1112,9412,8017,00a0,000,000,0013,7125168جامعة تبسةتنظیم اداريخلودثابت13
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12,3212,5112,4417,50a0,000,000,0013,6925169جامعة المدیةادارة ومالیةامحمدجرمون140
11,2813,0812,3218,00a0,000,000,0013,67170جامعة سعد دحلبالدولة والمؤسساتھشامبورویس3

11,4312,2812,8918a0,000,000,0013,65171جامعة البلیدةدولة و مؤسساتكامیلة منالبن خیرة181
11,3312,3812,7918,00a0,000,000,0013,625172جامعة البلیدة 2الدولة والمؤسساتھدىایراین349
10,5713,0513,0517,66a0,000,000,0013,5825173جامعة تیزي وزوقانون عام داخليكریمةرابحي122
12,6311,6113,0417,00a0,000,000,0013,57174جامعة الجزائر 1قانون االدارة والمالیةنصیرةلغویطر408

10,8512,2813,1118,00a0,000,000,0013,56175جامعة البلیدة2الدولة والمؤسساتفاطمةبلعیدي83
12,1312,214,3815,45a0,000,000,0013,54176جامعة جیجلقانون عام داخليسمیرةخالف86

12,112,0512,7517,00a0,000,000,0013,475177جامعة البلیدة 2الدولة والمؤسساتتوفیقتقیة179
10,613,2914,2315,50a0,000,000,0013,405178جامعة تبسةتنظیم اداريالشریفسعدي313

13,112,7813,2814,00a0,000,000,0013,29179جامعة تبسةقانون اداريمحمد الطاھرحمانة 49
12,1712,2410,2417,00a0,000,000,0012,9125180جامعة تبسةتنظیم اداريمرادالوافي555
13,611,9711,0515,50a0,000,001,0012,8997181جامعة تبسةتنظیم اداريعبد الغنيطاھر305

یعتبر ھذا اإلعالن بمثابة استدعاء لالمتحان المحدد بتاریخ 22 أكتوبر 2016 
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