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الترتیب 
 قرار اللجنة  الدولي

 مقبول A 3جامعة الجزائر بریكة Demmane Mohamed 24/11/1991 محمد دمان 01
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 مقبول B 3جامعة الجزائر  أدرار khaliliabdelaziz 15/03/1990 خلیلي عبد العزیز 16

 مقبول B جامعة الشبف الشلف bouradahaizia 22/07/1990 حیزیة بورعدة 17

 3جامعة الجزائر 
 كلیة العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة

 قسم الدراسات الدولیة
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 اللقب و االسم بالفرنسیة االسم و اللقب بالعربیة الرقم 
تاریخ و مكان 

 المیالد
المؤسسة 

 التخصص االصلیة
الترتیب 
قرار اللجنة  الدولي

 غیر مقبول A دراسات مغاربیة جامعة سعیدة mekaouinassima 25/10/1989 نسیمة مكاوي 01

 مقبولغیر  A دراسات إقلیمیة 3جامعة الجزائر    ferdilakhdar لخضر فردي 02

 غیر مقبول A دراسات استراتیجیة جامعة جیجل boulasalsouad 02/03/1982 سعاد بولعسل 03

 غیر مقبول A دراسات مغاربیة جامعة سعیدة salemalicherif 06/09/1993 علي الشریف   سالم  04

 غیر مقبول A دراسات مغاربیة جامعة جیجل   chebahyacine یاسین شباح 05

 غیر مقبول A دبلوماسیة وتعاون دولي جامعة تلمسان belaskerrafika 09/08/1984 رفیقة بلعسكر 06

 غیر مقبول A تعاون دولي جامعة جیجل lahmarhamida 14/08/1990 حمیدة لحمر 07

 غیر مقبول A دبلوماسیة وتعاون دولي جامعة تلمسان bekaikarima 28/10/1983 كریمة بكاي  08

 غیر مقبول A دراسات مغاربیة جامعة سعیدة  slimanikhadidja 16/06/1980 خدیجة سلیماني 09

 غیر مقبول A دراسات استراتیجیة جامعة جیجل achourchahira 15/09/1984 شھیرة عاشور 10

 غیر مقبول  B دراسات إقلیمیة جامعة سكیكدة   belkhalabderaouf بلكحل عبد الرؤوف  11

 غیر مقبول B دراسات جیوسیاسیة جامعة مستغانم abassaabdelkrim 28/08/1990 عباسة عبد الكریم 12

 غیر مقبول B دبلوماسیة وتعاون دولي جامعة مستغانم bensahliyoussef 01/05/1989 بن سھلي یوسف 13

 غیر مقبول B دراسات إقلیمیة جامعة وھران   harekamira حارق امیرة 14

 غیر مقبول B دراسات مغاربیة جامعة سعیدة rahmouniabderahim 26/11/1988 رحموني عبد الرحیم 15

 غیر مقبول B دراسات جیواستراتیجیة جامعة مستغانم bouabzahia 12/01/1993 بواب زھیة  16

 غیر مقبول B وتعاون دوليدبلوماسیة  جامعة مستغانم boulahiasarah 02/12/1990 بولحیة سارة 17

 غیر مقبول B دبلوماسیة وتعاون دولي جامعة قسنطینة dembrimouad 20/12/1990 دمبري معاد  18

 3جامعة الجزائر 

 كلیة العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة

 قسم الدراسات الدولیة

تخصص دراسات إقلیمیة .  د. م. الجتیاز مسابقة الدكتوراه ل المقبولین غیر قرار لجنة التكوین في الدكتوراه المتعلق بقائمة المترشحین 
 



 غیر مقبول B دراسات مغاربیة جامعة سعیدة arabiachour 13/08/1989 عرابي عاشور  19

 غیر مقبول B دراسات جیوسیاسیة جامعة مستغانم ouazaniibtissem 12/11/1991 ابتساموزاني  20

 غیر مقبول B دبلوماسیة وتعاون دولي جامعة تلمسان tachemaibrahim 24/02/1984 طاشمة ابراھیم 21

 غیر مقبول B دبلوماسیة وتعاون دولي جامعة تلمسان feraounamina 18/11/1988 فرعون امینة 22

 غیر مقبول B دبلوماسیة وتعاون دولي جامعة تلمسان moulaynassima 26/12/1993 موالي نسیمة 23

 مقبولغیر  B دراسات مغاربیة جامعة سعیدة medjdoubilalia 16/03/1986 مجدوبي العالیة 24

 غیر مقبول B دراسات مغاربیة جامعة سعیدة chair ahmed 12/02/1969 شعیر احمد 25

 غیر مقبول B دراسات مغاربیة جامعة سعیدة hassani youcef 18/04/1984 حساني یوسف 26

 غیر مقبول B مغاربیةدراسات  جامعة سعیدة drissalima 16/04/1993 دریس سلیمة 27

 غیر مقبول C دراسات إقلیمیة 3جامعة الجزائر khidersalima 11/05/1992 خیذر سلیمة 28

 غیر مقبول C دراسات إقلیمیة جامعة سكیكدة souadniayoucef 02/07/1992 سوادنیة یوسف 29

 غیر مقبول C دراسات مغاربیة جامعة سعیدة benchoukmounia 22/11/1988 بن شوك مونیة 30

 غیر مقبول C دراسات جیوسیاسیة جامعة مستغانم kefousnouredine 04/11/1986 كفوس نور الدین  31

 gheraibiamedwalid غرایبیة محمد ولید 32
جامعة  الجزائر 

 غیر مقبول C دراسات إقلیمیة 3

 غیر مقبول C دراسات إقلیمیة جامعة الشلف chahednadia 01/08/1991 شاھد نادیة 33

 غیر مقبول C دراسات إقلیمیة جامعة سكیكدة sassaneahlem 04/10/1993 ساسان احالم  34

35 
عزیزي بشیر عبد 

 غیر مقبول C دبلوماسیة وتعاون دولي جامعة مستغانم azizibachirabderahmane 31/07/1986 الرحمان

 mebarkiarazika 04/03/1991 مباركیة رزیقة 36
المدرسة العلیا 
 غیر مقبول C دراسات إقلیمیة للعلوم السیاسیة 

 غیر مقبول C دراسات إقلیمیة 3جامعة الجزائر djilisalma 24/01/1994 جیلي سلمى 37

 غیر مقبول C عالقات دولیة 2جامعة البلیدة  sidalialaichaoui 05/04/1989 سید علي العیشاوي  38

 harirhoussemeddine 08/09/1990 حسام الدین حریر 39
جامعة سیدي 

 غیر مقبول C دراسات إقلیمیة بلعباس

 غیر مقبول C دراسات إقلیمیة 3جامعة الجزائر azzounisara 11/09/1991 عزوني صارة  40



 غیر مقبول C دراسات جیوسیاسیة  جامعة مستغانم   mejelalmedabdelillah مجالل محمد عبد االلھ 41

 غیر مقبول C دراسات إقلیمیة 3جامعة الجزائر hadj mohammedmehdi 10/04/1991 حاج محمد مھدي 42

 غیر مقبول C إقلیمیة دراسات 3جامعة الجزائر igueblalenekamilia 01/01/1991 إقباللنكمیلیة 43

 sekouaninaima 06/09/1991 سكواني نعیمة 44
المدرسة العلیا 
 غیر مقبول C دراسات إقلیمیة للعلوم السیاسیة 

 غیر مقبول C إقلیمیة دراسات 3جامعة الجزائر souaneabdellah 23/101990 صوان عبد هللا 45

 غیر مقبول C دراسات إقلیمیة 3جامعة الجزائر bouacherinenesrine 29/11/1993 بوعشرین نسرین 46

 غیر مقبول C دراسات مغاربیة جامعة جیجل   bousebatehanane بوصباط حنان 47

 غیر مقبول C دراسات مغاربیة جامعة جیجل boukharoubamaroua 14/07/1992 بوخروبة مروة 48
 غیر مقبول C دوليدبلوماسیة وتعاون  جامعة جیجل sassenefatimazohra 13/06/1992 سسان فاطمة الزھرة 49

 غیر مقبول C دراسات مغاربیة جامعة سعیدة djelloulikheira 21/11/1969 جلولي خیرة  50

 غیر مقبول C دراسات مغاربیة جامعة سعیدة khaldiabdelkader 25/03/1968 خالدي عبد القادر 51

 غیر مقبول C عالقات دولیة 2جامعة البلیدة  youcefzahranaima 22/04/1991 یوسف زھرة نعیمة 52

 غیر مقبول C دراسات جیوسیاسیة جامعة مستغانم djafrimustapha 12/07/1976 جعفري مصطفى 53

 denidenisiham 23/10/1991 دنیدني سھام 54
جامعة تیزي 

 غیر مقبول C دراسات إقلیمیة وزو

 غیر مقبول C دبلوماسیة وتعاون دولي جامعة تلمسان lazardjamel 30/09/1980 لزعر جمال 55

 houari lamia 29/10/1984 ھواري المیة 56
المدرسة العلیا 
 غیر مقبول C فضاء إقلیمي للعلوم السیاسیة 

 غیر مقبول C دراسات جیوسیاسیة جامعة مستغانم benatyounes 01/07/1987 بناط یونس  57

 غیر مقبول C دراسات جیوسیاسیة جامعة مستغانم regadfatiha 25/09/1992 رقاد فتیحة  58

 مقبولغیر  C عالقات دولیة جامعة سعیدة benzaidahmed 28/07/1987 بن زاید أحمد 59

 mekhalfiaamel 03/05/1988 ملخالفیة امال  60
المدرسة العلیا 
 غیر مقبول C دراسات إقلیمیة للعلوم السیاسیة 

 غیر مقبول C دراسات إقلیمیة 3جامعة الجزائر  laslounihanan 12/02/1994 العسلوني حنان 61

 غیر مقبول C دراسات إقلیمیة 3جامعة الجزائر  raiahassia 03/10/1989 ریاح آسیا 62



 akrichehocine 03/03/1991 عكریش حسین 63
جامعة تیزي 

 غیر مقبول C دراسات إقلیمیة وزو

 غیر مقبول C دراسات إقلیمیة 3جامعة الجزائر  ichallalcilia 10/02/1991 إشعاللسیلیا 64

 غیر مقبول C دراسات جیوسیاسیة  جامعة مستغانم makchouchenabila 18/05/1992 مقشوش نبیلة  65

 غیر مقبول D دراسات إقلیمیة 3جامعة الجزائر  bounabafaf 20/05/1987 بوناب عفاف  66

 douhadjizakia 30/12/1986 دوحجي زكیة  67
جامعة سیدي 

 غیر مقبول D دراسات إقلیمیة بلعباس

 غیر مقبول D سیاسات خارجیة جامعة بومرداس derouaziilyes 17/01/1992 دروازي الیاس  68

 غیر مقبول D دبلوماسیة وتعاون دولي جامعة قسنطینة   kerkoubkenza كركوب كنزة 69

 غیر مقبول D دراسات إقلیمیة 3الجزائر جامعة  baazizkamel 21/08/1993 بعزیز كمال 70

 غیر مقبول D دراسات إقلیمیة 3جامعة الجزائر  belhacelfetheddine 23/01/1992 بلحسل فتح الدین  71

 غیر مقبول D دراسات إقلیمیة 3جامعة الجزائر  bouchelaghemimennadia 15/05/1992 بوشالغم ایمان نادیة 72

 bouzianeabdelmadjid 02/06/1991 بوزیان عبد المجید 73
جامعة سیدي 

 غیر مقبول D دراسات إقلیمیة بلعباس

 غیر مقبول D دراسات إقلیمیة 3الجزائر جامعة  zemmachebilal 29/06/1991 زماش بالل  74

 chetouanedehbia 05/05/1991 شتوان وھیبة 75
جامعة تیزي 

 غیر مقبول D دراسات إقلیمیة وزو

   bouchakradjameledine بوشقرة جمال الدین 76
المدرسة العلیا 
 غیر مقبول D دراسات إقلیمیة للعلوم السیاسیة 

 غیر مقبول D دراسات مغاربیة جامعة جیجل   zenachihocine زناشي حسین 77

 غیر مقبول D دراسات إقلیمیة 3جامعة الجزائر  nasriali 18/10/1985 ناصري علي  78

 rezoukiasma 18/03/1991 رزوقي أسماء 79
جامعة سیدي 

 بلعباس
النظم السیاسیة في 

 غیر مقبول D إفریقیا
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