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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
 

 

 

 متضمن إعالن نتائج الدورة ال 0202جانفي  02المؤرخ في  القرار      
 ( للجنة الجامعية الوطنية33الثالثون )و  ةلثالثا

 
 

 

 إن وزير التعليم العالي و البحث العلمي، 
 

 5الموافق  4145عام رجب  05المؤرخ في  451-41بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -
 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 1041سنة  ماي

 4111ربيع الثاني عام  12المؤرخ في  440-00بمقتضى المرسـوم التنفيـذي رقم  -
 باحث، ، المتضمن القانون األساسي الخاص باألستاذ ال1000مايو سنة  04الموافق 

المتضمن تنظيم اللجنة الجامعية  4111نوفمبر سنة  41بمقتضى القرار المؤرخ في  -
 الوطنية و تسييرها و تشكيلها، المعدل و المتمم. 

المتضمن تشكيلة الفروع المختصة  1041سنة ديسمبر  41بمقتضى القرار المؤرخ في  -
 للجنة الجامعية الوطنية.

المعدل و المتمم للقرر المؤرخ في  1041ديسمبر سنة  10بمقتضى القرار المؤرخ في  -
 ،1041ديسمبر سنة  41

بناء على قوائم التأهيل األساتذة المحاضرين قسم "أ" من أجل الترقية إلى رتبة أستاذ  -
 ، 1045سنة  جانفي 01المؤرخة في 

 02( من 44) و الثالثون ةلثالثابناء على اجتماع اللجنة الجامعية الوطنية في دورتها  -
 ،1045سنة  جانفي 00إلى 

 الثالثون.   و  ةلثالثابناء على محاضر اجتماعات فروع اللجنة الجامعية الوطنية للدورة  -
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 يقرر مايلي

 

اضرين قسم "أ" اآلتية أسماؤهم حسب الترتيب : يعتبر األساتذة المح المادة األولى
 االستحقاقي مؤهلون للترقية إلى رتبة أستاذ.

 
 فرع التكنولوجيا

 هندسة الطرائق
 

 الشلف امعةدواني مصطفى                 هندسة الطرائق        ج -20
 هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا     امعةجطالب أحمد مراد                هندسة الطرائق         -20
 (  20سطيف ) امعةدويبي عبد المالك               هندسة الطرائق       ج -23
 بجاية امعةبوروينة مصطفى               هندسة الطرائق        ج -20

 

 الري 
 

 عنابة امعةج الري                    حمار يحي                    -20
  ورقلة امعةج الري                    بوطوطاو جمال               -20
 للعلوم و التكنولوجيا وهران امعةج يبدري الجياللي                 الري                  -23
 تيزي وزو امعةج خطاوي محمد                  الري                  -20

 

 هندسة مدنية
 

 بسكرة امعةج عبد الوهاب             هندسة مدنية           تاتي -20
 تلمسان امعةج كربوعة بشير                 هندسة مدنية           -20
 بسكرة امعةج أونيس عبد الحفيظ           هندسة مدنية           -23

 
 

 اإلعالم اآللي
 

 بجاية امعةج اإلعالم اآللي           بوعلوش )م( مجكون لويزة    -20
 سيدي بلعباس معةاج        اإلعالم اآللي     بن سليمان سيدي محمد     -20
 هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا   امعةج اإلعالم اآللي           بوغازي دليلة                 -23
 (20) سطيف امعةج اإلعالم اآللي          عليوات مخلوف               -20
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 أم البواقي امعةاإلعالم اآللي         ج  مخاطي فريد                  -22
 سوق أهراس امعةجاإلعالم اآللي           عميرات عبد الكريم           -20
 (20سطيف ) امعةجاإلعالم اآللي             بن حسين عبد الحميد      -20
 تبسة امعةج اإلعالم اآللي          ور محمد رضا             لع -20
 برج بوعريريج امعةاإلعالم اآللي         ج  رة عبد الحق           تبو ب -20
 سكيكدة امعةاإلعالم اآللي         ج  رجيمي محمد                 -02
 رسة الوطنية العليا لإلعالم اآللياإلعالم اآللي         المد  ماري عبد الصمد رضا     غ -00
 سيدي بلعباس امعةاإلعالم اآللي         ج  فرعون كمال محمد           -00
 عنابة امعةاإلعالم اآللي         ج  يمينة حمد بن عليهمال )م( م -03
 هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا امعةجاإلعالم اآللي           أكلوف يوسف                -00
 عنابة امعةاإلعالم اآللي         ج  عطيل فضيلة                -02
 وهران للعلوم و التكنولوجيا امعةاإلعالم اآللي         ج  بلعربي عبد الرحمان         -00
 بومرداس امعةاإلعالم اآللي         ج  بوليف منور                 -00

 
 

 هندسة معمارية
 

 (23قسنطينة ) امعةج   هندسة معمارية           ريبوح بشير              -20
    المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية و العمران  هندسة معمارية   )م( بابا أحمد ثورية قصاب -20

 
 هندسة ميكانيكية

 
 

 تلمسان امعةج  رشيد              هندسة ميكانيكية          صايم -20
 (20قسنطينة ) امعةج هندسة ميكانيكية         شايب رشيد               -20
 سيدي بلعباسامعة ج هندسة ميكانيكية          بن بارك إسماعيل        -23
 معسكر امعةج         ةهندسة ميكانيكي ولد الشيخ البحري         -20
 بشار    امعةهندسة ميكانيكية         ج حمادي فضيل             -22
 تيارت امعةهندسة ميكانيكية         ج  خاتمي بلخير             -20
 بومرداس امعةج         ةهندسة ميكانيكي عمار           حبن مونا -20
 بومرداس امعةج  هندسة ميكانيكية         قاصب محمد             -20
 سكيكدة      امعةهندسة ميكانيكية         ج خشمان لخضر            -20
 سيدي بلعباس امعةج هندسة ميكانيكية          زمري مخطار             -02



4 

 

 وهران للعلوم و التكنولوجيا امعةج هندسة ميكانيكية         نور الدين عبد القادر      -00
 عنابة امعةج هندسة ميكانيكية                       باي كمال    -00
 عريس عبد القادر         هندسة ميكانيكية         المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات وهران -03
 باتنة امعةأكساس منير              هندسة ميكانيكية         ج -00
 وهران امعةج زين الدين      هندسة ميكانيكية        أحمد دليل  -02
 األغواط امعةج  عالوي عمر              هندسة ميكانيكية         -00
 (20) البليدة امعةج بوقرة الهادي              هندسة ميكانيكية         -00
 م و التكنولوجياوهران للعلو  امعةج منصوري بن سماعين     هندسة ميكانيكية         -00
 تيزي وزو امعةج بوتوج محمد السعيد       هندسة ميكانيكية         -00
 قالمة امعةج بوطبة إسماعيل           هندسة ميكانيكية         -02
 بشار امعةج هندسة ميكانيكية         بلقاسم عبد اهلل            -00
 مستغانم امعةج نور الدين           هندسة ميكانيكية         رطيل -00
 األغواط امعةمجلد أحمد                هندسة ميكانيكية         ج -03
 وهران للعلوم و التكنولوجيا امعةج جبارة             هندسة ميكانيكية         زرقةبن  -00
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات وهرانيسعد حبيب         هندسة ميكانيكية          مدني -02
 قالمة امعةج ولد الحسين الشريف      هندسة ميكانيكية         -00
 باتنة امعةعدوان بلقاسم             هندسة ميكانيكية         ج -00

 

 هندسة اإللكترونيك
 

 (20البليدة ) امعةج هندسة اإللكترونيك        نجية           بن بليدية -20
 المدية امعةهندسة اإللكترونيك      ج   تلمساني عبد الحليم      -20
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات قسنطينة هندسة اإللكترونيك        لعداسي سمير           -23
 سيدي بلعباس امعةكترونيك     جهندسة اإلل لوهيبي سي محمد الهادي  -20
 الجلفة امعةج هندسة اإللكترونيك         بوقزي العربي           -22
 جيجل امعةندسة اإللكترونيك     جه      قميح كريم             -20
 الجلفة امعةهندسة اإللكترونيك     ج     قاسمي كمال            -20
 باتنة امعةج  هندسة اإللكترونيك    خير الدين محمد الصالح   -20
 (20سطيف ) امعةج  هندسة اإللكترونيك    بوحراتي الصادق           -20
 (20) البليدة امعةهندسة اإللكترونيك     ج قارة كمال                  -02
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 هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا امعةج    هندسة اإللكترونيك     ناصر عز الدين            -00
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات وهران    هندسة اإللكترونيك     شنافة محمد               -00
 سعيدة امعةج     هندسة اإللكترونيك    لعور محمد                -03
 جيجل امعةج   هندسة اإللكترونيك     ن توفيق               ذبو  -00
 باتنة امعةج زبيدة     هندسة اإللكترونيك       )م( نابتي حافظي -02
 وهران للعلوم و التكنولوجيا امعةج  هندسة اإللكترونيك      هندل )م( ولد حبيب فتيحة  -00
 هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا امعةج هندسة اإللكترونيك       بالي نور الدين             -00
 (20قسنطينة ) امعةج  هندسة اإللكترونيك      كردون جالل                -00
 هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا امعةج هندسة اإللكترونيك        مكاوي سليمان             -00
 جيجل امعةج هندسة اإللكترونيك        كاشة عبد اهلل              -02
 سيدي بلعباس امعةج   هندسة اإللكترونيك     بلعباس بغداد               -00
 هندسة اإللكترونيك       المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات وهران بوحنة عبد الرحمان         -00
 تلمسان امعةهندسة اإللكترونيك       ج  حاج سليمان زين الدين    -03
 وهران للعلوم و التكنولوجيا امعةج       هندسة اإللكترونيك         ويدير رابح          -00
 تيزي وزو امعةهندسة اإللكترونيك       ج   مغربي )م( بيطام فروجة   -02
 سكيكدة امعةهندسة اإللكترونيك       ج    رواينية منيرة             -00
 عنابة امعةج    هندسة اإللكترونيك      عالل العربي              -00
 هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا  امعةجهندسة اإللكترونيك        بابا علي أحمد رياض       -00
 تيارت امعةهندسة اإللكترونيك       ج بلفضل شيخ                -00
 سيدي بلعباس امعةهندسة اإللكترونيك       ج جبار أحمد بوزيدي         -32
 سيدي بلعباس امعةج األحمر سيد أحمد          هندسة اإللكترونيك        -30
 بسكرة امعةج بعرير زين الدين           هندسة اإللكترونيك        -30
 سوق أهراس امعةج خليل خالد                 هندسة اإللكترونيك        -33
 عين تموشنت المركز الجامعي       يونس محمد               هندسة اإللكترونيك  -30
 وهران امعة ج زبيرات )م( دقيش صورية  هندسة اإللكترونيك        -32
 البويرة امعةلكترونيك        جإل فالق سيد علي            هندسة ا -30
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 فرع : العلوم الدقيقة
 

 رياضيات
 
 

  مستغانم امعةجرياضيات                              دحماني  زوبير -20
 عنابة امعةرياضيات              ج      براجي  عبد اهلل           -20
 جيجل امعةرياضيات              ج      توافق نور السادات       -23
      عنابة امعةرياضيات              ج            رميتة محمد رياض -20
 هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا امعةجرياضيات                     طاطاشاك عبد القادر     -22
 تيزي وزو     امعةرياضيات              ج       وانس محند              -20
 هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا  امعةجرياضيات                     ميهوبي ميلود           -20
 عين تموشنت المركز الجامعيرياضيات                        حمودي أحمد         -20
 قالمة امعةرياضيات              ج        عيساوي محمد الزين   -20
 تلمسان امعةرياضيات              ج   مرزاقي )م( داودي نعيمة    -02
 ة القبةرياضيات              المدرسة العليا لألساتذ   موساوي توفيق             -00
 تيزي وزو امعةرياضيات              ج   رحماني )ز( حناشي ليلى   -00
 رياضيات              المدرسة العليا لألساتذة قسنطينة   رغيوة محمد                -03
 تلمسان امعةرياضيات              ج   لنصاري عز الدين          -00
      

 فيزياء
 

 

 برج بوعريريج امعةج  فيزياء                  كحول  عبد الحليم         -20
 باتنة امعةج  فيزياء                   جاب اهلل يسين           -20
 سيدي بلعباس  امعةج  فيزياء                   روزال  حبيب             -23
 باتنة امعةج  فيزياء                    زعيم  سليمان           -20
 الجلفة امعةج  فيزياء                    قديم  أحمد              -22
 تبسة امعةج     فيزياء                بومالي عبد المالك       -20
 مستغانم امعةج     فيزياء                 غفور  محمد           -20
 باتنة امعةج       فيزياء               مكي          عواشرية -20
 تيارت امعةج      فيزياء                ذهبي عبد القادر       -20
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  عنابة امعةج   فيزياء                    بليردوح  نصر الدين    -02
 عنابة امعةج فيزياء                  بوتفنوشات  عبد اللطيف   -00
     مستغانم امعةج فيزياء                  بن تونس حاج عدة        -00
 هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا امعةج    فيزياء                هاين  نصر الدين         -03
 بومرداس امعةجفيزياء                    العقون علي              -00
 عنابة امعةج   فيزياء                 بوعزة محمد الطاهر       -02
 هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا  امعةج  فيزياء                  نايت بودا  نورة           -00
 المسيلة امعةج فيزياء                    سايب سليمة             -00
 سيدي بلعباس امعةفيزياء            ج         ليثيمان  فاطمة          -00
 المسيلة امعةفيزياء            ج          بوسنة مصطفى         -00
 تيارت  امعةفيزياء            ج           ريان  رابح             -02
 عنابة           امعةيزياء            جف      شواهدة )م( بوشملة الزهرة  -00
 (20) قسنطينة امعةفيزياء            ج          شايب عبد الرحمان     -00
 بسكرة امعةج  فيزياء                     محمدي فرحات        -03

 

 كيمياء 
   

 باتنة امعةج     كيمياء                      بة  حمادة     حا -20
   تلمسان امعةج    كيمياء                   عبد الرحيم عمر      -20
 تلمسان امعةج     كيمياء                   عبد الكريم   عثماني -23
 تيزي وزو امعةج     كيمياء                   شاوشي أحسن       -20
 تلمسان امعةج     كيمياء             مراد بودية )م( بدران سمية -22
 هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا  امعةج     كيمياء             صاولي )م( غوالم حفيظة   -20
 معسكر امعةج     كيمياء                   غالم اهلل مدني       -20
 تلمسان امعةج     كيمياء           شوكشو براهام خويرة أسماء  -20
 كيمياء       المدرسة التحضيرية للعلوم و التقنيات تلمسان           تنوقة  لحسن         -20
 تلمسان امعةج     كيمياء         العزوني حمادي عبد الرحمان   -02
 (   20قسنطينة ) امعةج    كيمياء           بغيجة )م( ريحان شهرزاد     -00
 تلمسان امعةج    كيمياء             بلخوش نصر الدين         -00
 مستغانم امعةج    كيمياء              غزار موفق رضوان         -03



8 

 

 (20قسنطينة ) امعةج      كيمياء           بومود الطاوس )م( باروري   -00
 عنابة امعةج       كيمياء                       زرور سوسن    -02
 معسكر امعةج       كيمياء                     بوهدة يوسف      -00
    ورقلة امعةج      كيمياء                       تركي بلقاسم     -00
 سعيدة    امعةج     كيمياء                       الكرطي  محمد    -00

 
 

 فرع علوم الطبيعة و الحياة
 

 إكولوجيا نباتية
 

 سعيدة امعةج  إكولوجيا نباتية              حسناوي  عكاشة       -20
 

 التغذيةعلوم 
 

      (20قسنطينة ) امعةج          التغذيةالعلوم         أولعمارة  حياة          -20
 

    البيولوجيا
 

 سيدي بلعباس امعةج بيولوجيا                    خالد مغيث بومدين      -20
 وهران امعةج  بيولوجيا                   بوراس الجياللي         -20
 وهران للعلوم و التكنولوجيا  امعةج   بيولوجيا                   برباح عليوة أمال       -23

 نور الدين)م( لعماري ليندة    بيولوجيا               المدرسة العليا لألساتذة القبة     -04
 عضامو عبد القادر            بيولوجيا الحيوان      جامعة ورقلة -22
 مراكشي سميرة     بيولوجيا              جامعة عنابة كيالني )م( -20
 فريح حسان                   بيولوجيا              جامعة عنابة -20
 بقادة محمد أحمد علي         بيولوجيا              المركز الجامعي غليزان -20
 يارتحساني عبد الكريم             بيولوجيا              جامعة ت -20
 بيولوجيا الحيوان      جامعة عنابة عنشو محمد                   -02
 بوعبد اهلل لويزة                بيولوجيا              جامعة وهران -00
 حوالي كريم                    بيولوجيا              جامعة تيزي وزو -00
 جامعة وهران           قدوري حنان                   بيولوجيا    -03
 قاسم براهيم                    بيولوجيا              جامعة مستغانم -00
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 (       20عطاء اهلل صالح               بيولوجيا              جامعة قسنطينة ) -02
 شطيبي )م( بوشمال حورية    بيولوجيا جزئية        جامعة عنابة -00

 

 علوم األرض
 

  هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا  معةجا علوم األرض                  الرحمانبن داود عبد  -20
 جامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجياأمير أمال لوبنة               علوم األرض           -20

 

 ميكروبيولوجيا
 

 تيارت امعةج       ميكروبيولوجيا           بوكراع العيد           -20
 ميكرو بيولوجيا و البيئة  جامعة عنابة    كحول محمد             -20
 جامعة عنابة      شكيرب جمال             ميكروبيولوجيا        -23

 
 

 هيدرو جيولوجيا
 

 قالمة امعةهيدرو جيولوجيا       ج     معاوي عمار            -20
 بن علي             جيولوجيا              جامعة وهران خروبي -20
 سمار أحسن                هيدرو جيولوجيا       المدرسة الوطنية العليا للفالحة -23

 

 العلوم البيطرية
 

 تيارت  امعةالعلوم البيطرية      ج          عمارة كريم           -20
 ( 20قسنطينة ) امعةالعلوم البيطرية      ج  لويزة   )ز( معنصر بن حمزة  -20
 

 علم المياه الجوفية
 

 وهران  امعةج     علم المياه الجوفية      نعيمة   )ز( زايديمبروك -20
 

 

 بروماتولوجي
 

 عنابة امعةبروماتولوجي          ج            طوبال عبد العزيز   -20
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 بيوكيمياء
 

 (23قسنطينة ) امعةج بيوكيمياء                           بوسحابة رحاب   -20
 

 العلوم الزراعية
 

            العلوم الزراعية         المدرسة الوطنية العليا للفالحة              شبكة محمد ناصر -20
 
 

 

 

 

 فرع: العلوم اإلقتصادية و التجارية و علوم التسيير
 
 

 
 

 (    20البليدة ) امعةالعلوم اإلقتصادية         ج    غزازي عمر               -20
 باتنة امعةالعلوم اإلقتصادية         ج      لحول سامية            -20
 مقري زكية                   العلوم اإلقتصادية         جامعة باتنة -23
 بومرداسأوكيل نسيمة                 العلوم اإلقتصادية         جامعة  -20
 مليكي سمير بهاء الدين     العلوم اإلقتصادية          جامعة تلمسان      -22
 زيد الخير ميلود              العلوم اإلقتصادية         جامعة األغواط -20
 بوكلية حسن رفيق           العلوم اإلقتصادية          جامعة وهران -20
 علوم اإلقتصادية          جامعة تيزي وزوسي محمد جمال             ال -20
 حمداوي وسيلة              العلوم اإلقتصادية          جامعة قالمة -20
 بن شهرة مدني              العلوم اإلقتصادية          جامعة تيارت    -02
 المدرسة العليا للتجارة            العلوم اإلقتصادية يحيات )ز( تومي مليكة      -00
 (20بلمهدي عبد الوهاب         العلوم اإلقتصادية          جامعة سطيف ) -00
 أم البواقي جامعةجمام محمود                العلوم اإلقتصادية            -03
 (23حمالوي ربيعة              العلوم اإلقتصادية           جامعة الجزائر ) -00
 مرغاد لخضر               العلوم اإلقتصادية           جامعة بسكرة -02
 بوزادي داود سلطانة        العلوم اإلقتصادية           جامعة وهران للعلوم و التكنولوجيا -00
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 التسيير 
 

 

 تلمسان امعةالتسيير                   ج       بوشيخي عائشة       -20
 عليان نذير                  علوم التسيير              جامعة بومرداس -20
 علوم التسيير               جامعة عنابة     حمانة كمال                 -23
 اإلقتصاد التطبيقيو المدرسة الوطنية العليا لإلحصاء سواك فاطمة الزهراء         التسيير              -20

 

  التخطيط
 
 

 أم البواقي جامعةالتخطيط                         زرقين عبود            -20
 قادري محمد الطاهر          التخطيط                  جامعة الجلفة -20

 

  العلوم التجارية 
 

 

 وهران امعةالعلوم التجارية            ج        شرشم محمد          -20
 

 اإلقتصاد التطبيقي 
 

 اإلقتصاد التطبيقيو المدرسة الوطنية العليا لإلحصاء اإلقتصاد التطبيقي      أم الخير )م( رواب موسي  -20

 التطبيقي اإلقتصادو  المدرسة الوطنية العليا لإلحصاءبلقاسم )م( قاسمي جميلة    اإلقتصاد التطبيقي    -20
 
  المالية 

 

 المدرسة العليا للتجارة  مالية                  ال    دحية عبد الحفيظ         -20
 

 

 فرع العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية
 

 

 علم النفس العيادي
 

 (20الجزائر ) امعةعلم النفس العيادي         ج       عنو عزيزة           -20

 (20علم النفس العيادي         جامعة قسنطينة ) بوشلوخ محفوظ            -20

 جامعة باتنة علم النفس العيادي                         مزوز بركو -23

 جامعة تيزي وزو لم النفس العيادي        ع ميزاب ناصر               -20

 (20علم النفس العيادي         جامعة الجزائر )   زتشي عبد الحفيظ       -22
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 علم النفس اإلجتماعي
 

 (20اإلجتماعي      جامعة الجزائر )علم النفس    لحرش محمد             -20
 

 علم النفس
 

 جامعة المسيلة    علم النفس                  برو محمد                 -20

 (  20جامعة سطيف ) بوعلي نور الدين           علم النفس                 -20

 المسيلةجامعة  إسماعيلي يامنة            علم النفس                 -23

 جامعة ورقلة عمروني حورية ترزولت    علم النفس                 -20
 (20جامعة الجزائر )    بيبي مرزاق                 علم النفس              -22
   المدرسة الوطنية العليا للصحافة و علوم اإلعالم  علم النفس          لوصيف السعيد             -20

 
 

 علم النفس العام 
 

 جامعة تلمسان بوغازي الطاهر             علم النفس العام           -20
   

 علم االجتماع 
 

 

 وهران امعةج   علم اإلجتماع                السبع رابح            -20

 (20جامعة الجزائر ) مخداني نسيمة             علم اإلجتماع             -20

 جامعة المسيلة يمينة السعيد          علم اإلجتماع            بن   -23

 جامعة عنابة  علم اإلجتماع              عسوس أنيسة            -20

 (20جامعة الجزائر ) راسمال عبد العزيز         علم اإلجتماع             -22

 معة وهرانجا مهدي العربي              علم اإلجتماع             -20

 (20جامعة الجزائر ) بوشرف كمال              علم اإلجتماع             -20

 جامعة وهران زاوي حمزة                 علم اإلجتماع             -20
 

 

 اإلعالم و االتصال
 

 (23الجزائر ) امعةج         االتصالعالم و اال      بوخبزة نبيلة         -20

 (23جامعة الجزائر )         اإلتصالبجاوي أحمد              اإلعالم و  -20
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 الفلسفة 
 

 فلسفة                   المدرسة العليا لألساتذة بوزريعةال    تومي عبد القادر       -20
 0جامعة الجزائر             الفلسفة  زرافة يوسف -20
 فلسفة                   جامعة وهران ال بوشيبة محمد             -23

 

 

  أصول الفقه
 

 (20البليدة ) امعةأصول الفقه              ج    سنيني محمد           -20

 صغيري نور الدين         أصول الفقه              جامعة األغواط -20

 جاب اهلل سمير            أصول الفقه              جامعة األمير عبد القادر قسنطينة -23

 (20بوشمة خالد               أصول الفقه              جامعة البليدة ) -20

 بن عشور صليحة         أصول الفقه              جامعة باتنة -22
 (20جامعة الجزائر )           بلميهوب حفيظة           أصول الفقه    -20

 (20بوصبع نذير                أصول الفقه              جامعة الجزائر ) -20

 
 

 

 العلوم اإلسالمية
 

 

 عليان بوزيان           العلوم اإلسالمية           جامعة تيارت -20

 كيحل  عز الدين        العلوم اإلسالمية           جامعة بسكرة -20
 

 الكتاب و السنة 
 

 كافي بوبكر               الكتاب و السنة            جامعة األمير عبد القادر قسنطينة   -20

 
 

 التربية البدنية
 
 

 مستغانم امعةج   التربية البدنية            بن قناب الحاج        -20

 البويرة امعةج البدنية           التربية    عباس جمال           -20

 مستغانم امعةج التربية البدنية             بن لكحل منصور       -23

 المسيلة  امعةج التربية البدنية              بوسكرة أحمد          -20

 (23الجزائر ) امعةج التربية البدنية              قصري نصر الدين     -22

 ( 23جامعة الجزائر ) طارق              التربية البدنية           ساكر -20
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 (23جامعة الجزائر ) بن عقيلة كمال           التربية البدنية           -20

 جامعة مستغانم ناصر عبد القادر         التربية البدنية           -20

 جامعة مستغانم    بن برنو عثمان           التربية البدنية        -20

 (23جامعة الجزائر ) بوخراز رضوان            التربية البدنية           -02

 (23جامعة الجزائر )  قوراية أحمد              التربية البدنية          -00

 (23جامعة الجزائر )  لعاللي فتيحة نادية       التربية البدنية          -00

 جامعة مستغانم  سعيد عيسى خليفة       التربية البدنية          -03

 
 
 
 

 علم المكتبات
 

 (20الجزائر ) امعةعلم المكتبات           ج   بال مهني            كأ -20
 

 
 

 علوم السياسيةال
 

 

 الشلف امعةعلوم سياسية           ج     غربي محمد          -20
 

 

 

 األنثروبولوجيا 
 

 وهران امعةج     بوزادي فتيحة    أنثروبولوجيا       الزاوي )م(  -20
 

 دوليةالعالقات ال
 
 

 (23الجزائر ) امعةجعالقات دولية                بن خليف عبد الوهاب  -20

 
 

 التاريخ
 

 المسيلة امعةج  تاريخ                         رواجعية أحمد       -20

 
 الديمغرافيا

 

 وهران امعةديمغرافيا                ج        نور الدين    داودي -20
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 فرع اآلداب و اللغات
 
 

 أدرار امعةأدب عربي           ج     خالدي محمد األمين        -10
 سيدي بلعباس      امعةأدب عربي           ج      رفاس سميرة               -10
 تيزي وزو   امعةأدب عربي           ج      بعيو )م( رجدال نورة       -10
   (10حواس بري                     بالغة عربية        جامعة الجزائر )  -10
 منصوري مصطفى              أدب عربي           جامعة سيدي بلعباس -15
 قسنطينة  طبجون رابح                   لغة عربية          المدرسة العليا لألساتذة  -10
 محمودي بشير                 أدب عربي           جامعة تيارت -17
 بوشفرة نادية                   أدب عربي           جامعة مستغانم -18
 لغة عربية          جامعة تلمسان  شيخي نورية                  -19
 لغة عربية          جامعة تلمسان     خالدي هشام               -01
 مالح بناجي                    أدب عربي          جامعة سيدي بلعباس      -00
 خرفي محمد الصالح            أدب عربي          جامعة جيجل -00
 (10الزاوي )م( جلطي ربيعة         أدب عربي          جامعة الجزائر ) -00
 (10محمد                أدب عربي          جامعة الجزائر )بن منوفي  -00
 بن سعيد العابدي خضرة        أدب عربي          جامعة وهران -05
 األغواط         جامعةدبة الطيب                     أدب عربي           -00
 عبد الحميد          أدب عربي           المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة بوسماحة -07
 وهران جامعةزاوي تيجاني                   أدب عربي           -08
 سعيدةجامعة عبو عبد القادر                أدب عربي           -09
 تنةبا جامعةبن مشيش حسين             أدب عربي            -01
 وهران جامعة      مصطفاوي عمار              لغة عربية       -00
 (10الجزائر )جامعة  بن زروق حسين              لغة عربية           -00

 

 ترجمة
 

 (10الجزائر ) امعةترجمة               ج                    نعامبيوض إ -10
 (10جامعة الجزائر )           ترجمة    حمرون )ز( هني شابحة        -10
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 لغويةالدراسات ال
 

 المدية امعةج        دراسات لغوية  تريكي مبارك                -10
 

 

 

 اللغة اإلنجليزية
 

 األغواط امعةجلغة إنجليزية           أفقير محمد                 -10
 نجليزية         جامعة وهران  لغة إبلمكي بلقاسم                 -10
 (10جامعة البليدة )لغة إنجليزية          براكني دليلة                  -10
 جامعة سيدي بلعباسلغة إنجليزية          ملوك محمد                  -10
 جامعة سيدي بلعباسلغة إنجليزية          مربوح زواوي                 -15
 (10جامعة سطيف )لغة إنجليزية           )م( مباركي زهية     عيادي -10
 (10جامعة قسنطينة )لغة إنجليزية          لعرابة سمير                  -17

 

 

 اللغة الفرنسية
 

            مستغانم امعةج  لغة فرنسية      بريك سعدان براهيم خير الدين   -10
 فرنسية     المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة لغة          بن حوحو نبيلة         -10
 (10جامعة الجزائر ) فرنسية     لغة لونيس عزيزة                     -10
 مستغانم جامعة فرنسية     لغة   بن رمضان فريد                -10
 تلمسانجامعة  فرنسية     لغة    عبورة عبد المجيد             -15

 
 
 

 اللغة األلمانية
 

 وهران امعةج      لمانية لغة أ         بلبشير رفيعة           -10
 

 

 فرع العلوم القانونية و اإلدارية
 

 القانون العام
 

 الجلفةجامعة القانون العام                  بن داود براهيم         -20

 شمامة خير الدين           القانون العام            جامعة باتنة -20
   األخضري نصر الدين        القانون العام            جامعة ورقلة -23
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 الحقوق
 

 المسيلةجامعة الحقوق                        ة حسين        جفري  -20
 أعمر               الحقوق                 جامعة تيزي وزو يحياوي  -20
 مختاري مراد                 الحقوق                 جامعة الجلفة    -23

 

 القانون
     تيزي وزو جامعةالقانون                        معاشو )م( نبالي فطة  -20
 تيزي وزو                              جامعةالقانون                          حسان نادية          -20
 تيارتجامعة القانون                        فتاك علي              -23

 

 القانون الخاص 
 

 وهران جامعةالقانون الخاص                زهدور السهلي         -20
 كمال                   القانون الخاص         جامعة أدرار كيحل -20

 

 القانون الجنائي
 

 باتنةجامعة لقانون الجنائي          ا        مباركي دليلة          -20
  

 

  : يكلف مدير الموارد البشرية بتنفيذ هدا القرار الذي يسري مفعوله ابتداء المادة الثانية
 و الذي سينشر في النشرة الرسمية لوزارة التعليم   1045جانفي  00من                    
 العالي و البحث العلمي.               

 
 

 

 

 حرر بالجزائر في :                                                                       
 

 

 وزير التعليم العالي و البحث العلمي
 

 محمد السيد مباركي
 


