
  3جامعة الجزائر 

  كلیة العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة 

  قسم الدراسات الدولیة 

  د تخصص سیاسات عامة.م.قرار لجنة التكوین في الدكتوراه المتعلق بقائمة المترشحین المقبولین إلجتیاز مسابقة  الدكتوراه ل

  قرار اللجنة  الترتیب الدولي  التخصص  األصلیة  المؤسسة  تاریخ ومكان المیالد  اإلسم واللقب بالعربیة  الرقم

  مقبول A  السیاسات العامة  3جامعة الجزائر   بولوغین 1933- 01-09  لعروسي سلسبیل  01

  "  "  سیاسات عامة والتنمیة  جامعة طاھر جودي السعیدة  السعیدة 1994- 02-20  بن براھیم یوسف  02

  "  "  السیاسات العامة  3جامعة الجزائر   الطاھیر 1987- 09-08  ضربان ولید  03

  "  "  "  "  المدیة 1984- 06-09  ناجي زینب  04

  "  "  "  3جامعة قسنطینة   قسنطینة 1985- 10-13  كحیول آمنة   05

  "  "  ادارة وسیاسة عامة  جامعة الشلف  الشلف 1980- 01-22  زیابي مریم  06

  "  "  السیاسات العامة  03جامعة الجزائر  الجزائر1991- 09-23  بن صالح یاسمین  07

  "  "  "  03جامعة الجزائر   الجزائر 1993- 03-11  بن حمیدة مریم  08

  "  "  "  "  الجزائر 1993- 01-13  دفوس سھیلة  09



  "  "  "  "  الجزائر 1987- 12-12  بودالي عقیلة  10

  "  "  ادارة وسیاسات عامة  جامعة الشلف  تیزي وزو 1982- 01-28  دحموح كمال   11

  "  "  السیاسات العامة  جامعة تلمسان  تلمسان 1986- 03-08  قراري ثاني الطاھر  12

  "  "  سیاسات عامة وادارة محلیة  جامعة بسكرة  بسكرة 1992- 09-05  بن سمارة رزیقة  13

  "  "  السیاسات العامة  03جامعة الجزائر   المدیة  1986- 12-13  بزاز سعید  14

  "  "  تنظیم سیاسي و اداري  جامعة بشار  تیزي وزو 1984- 04-02  بلبراھم سمراء  15

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  3جامعة الجزائر 

  كلیة العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة 

  قسم الدراسات الدولیة 

  د تخصص سیاسات عامة.م.قرار لجنة التكوین في الدكتوراه المتعلق بقائمة المترشحین المقبولین إلجتیاز مسابقة  الدكتوراه ل

  قرار اللجنة   الترتیب الدولي  التخصص  المؤسسة األصلیة   تاریخ ومكان المیالد  اإلسم واللقب بالعربیة  الرقم

  مقبول B  سیاسة عامة   03جامعة الجزائر   1983- 03-30  ابراھیم الخلیل كربال  16

  "  "  "  جامعة تلمسان   1990- 12-30  معمر خیرة  17

  "  "  السیاسة العامة العامة والتنمیة  جامعة الجلفة  1990- 08-27  یحیاوي حنان   18

  "  "  سیاسة عامة  03جامعة الجزائر   1993- 02-14  زبیري المیة   19

  "  "  "  "  1992- 06-22  أیت اوجودي سھام  20

  "  "  "  "  1991- 07-22  بن دالي تنینة  21

  "  "  "  "  1990- 03-03  بن عیسى دلیلة   22

  "  "  "  جامعة خمیس ملیانة  1986- 04-20  دحماني فتیحة   23

  "  "  "  3الجزائرجامعة   1988- 10-07  قرشي زیاد  24



  

3جامعة الجزائر   

 كلیة العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة

 قسم الدراسات الدولیة 

سیاسات عامة :د تخصص .م .قرار لجنة التكوین في الدكتوراه المتعلق بقائمة المترشحین المقبولین الجتیاز مسابقة الدكتوراه ل  

األصلیة المؤسسة التخصص الترتیب الدولي  قرار اللجنة  الرقم االسم و اللقب بالعربیة  تاریخ و مكان المیالد  
3جامعة الجزائر  السیاسات العامة B مقبول   25 بوطیبة أسامة  02/05/1993  
3جامعة الجزائر  السیاسات العامة B مقبول   26 عیسي وھیبة   30/05/1984 
11/03/1989  جامعة األغواط إدارة الموارد البشریة B مقبول   27 كرمة عون هللا 
3جامعة الجزائر  السیاسات العامة B مقبول   21/03/1989  28 مقبول رأفت 
األغواطجامعة  إدارة الموارد البشریة  B مقبول   06/03/1988  29 نسعة سعاد 
07/10/1975 جامعة السعیدة السیاسات العامة  B مقبول   30 شاحي عبد الھادي  
العامة و اإلدارة  السیاسات B مقبول 

 محلیة
28/03/1990 جامعة تیزي وزو  31 تفتیشة محمد 

3جامعة الجزائر  سیاسات عامة B مقبول   30/07/1992 نون لیلىبا   32 
و التنمیة السیاسات العامة  B مقبول  لفةجامعة الج    24/11/1978  سعیدیة ابراھیم  
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3جامعة الجزائر   

العالقات الدولیةكلیة العلوم السیاسیة و   

 قسم الدراسات الدولیة 

سیاسات عامة  :د تخصص .م .قرار لجنة التكوین في الدكتوراه المتعلق بقائمة المترشحین المقبولین الجتیاز مسابقة الدكتوراه ل  

 الرقم االسم و اللقب بالعربیة  تاریخ و مكان المیالد  المؤسسة األصلیة التخصص الترتیب الدولي  قرار اللجنة
 B 3جامعة الجزائر  السیاسات العامة الجزائر 29/01/1993    34 بن سالم سارة 
 B 3جامعة الجزائر  السیاسات العامة عنابة 01/02/1988   35 حلیمة لخضاري 
 B 3جامعة الجزائر  السیاسات العامة الجزائر 16/11/1992    36 لخلف سمیة 
 B 3جامعة الجزائر  السیاسات العامة الجزائر 09/12/1991   37 امقران لویزة 
 B باتنة 27/01/1981 جامعة باتنة السیاسة العامة إدارة محلیة  38 بلقاسمي الجمعوي 
 B  الجلفة 04/08/1986 جامعة الجلفة السیاسات العامة و التنمیة  39 روابح الطاھر 
 B  السیاسات العامة و اإلدارة

 المحلیة
تیزي وزو 11/05/1992 جامعة تیزي وزو  40 رحماني حوریة 

 B  سیاسة عامة 
 و إدارة محلیة

تیزي وزو 10/10/1991 جامعة تیزي وزو  41 اجعود سعدیة  

 B  الجلفة 27/10/1986 جامعة الجلفة سیاسات العامة  42 زرقي البشیر  
 B  3جامعة الجزائر  السیاسات العامة الجزائر  20/06/1991   43 شماني نوال 
 B  3جامعة الجزائر  السیاسات العامة الجزائر  14/01/1987   44 دھاس عمار 

 

 



  3جامعة الجزائر 

  كلیة العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة 

  قسم الدراسات الدولیة 

  د تخصص سیاسات عامة.م.المقبولین إلجتیاز مسابقة  الدكتوراه لالغیر قرار لجنة التكوین في الدكتوراه المتعلق بقائمة المترشحین 

  

  
  قائمة الطلبة المرفوضین

  اللقب  االسم سبب الرفض
 صالحي نادیة 1 عدم التسجیل االلكتروني

 منادي سمیة 2 "
 زروقي كریم 3 "
 دیدوح أسماء 4 "
 بلسعیدي یاسمین 5 "
 تنیلة حیزیة 6 "
 صبان سلیمة 7 "
 بوصیع العایش طارق 8 "
 بوطالبي ھاجر 9 "
 سالم كور أسماء 10 "

 بلقیدوم موني C  11الترتیب الدولي 



 زوادي جمال 12 "
 شایب الذراع أسماء 13 "
 حرز هللا منیر 14 "
 عتو سارة 15 "
 مراد عبد السمیع 16 "
 بوصیع العایش باسم 17 "
 زیان بوروجة خدیجة 18 "
 سكران أمین یحیاوي 19 "
 كراش جمیلة 20 "
 كلثوم سعیدة 21 "
 بویكر فتیحة 22 "
 مدروس صوریة 23 "
 بوفنغور الیازید 24 "
 عبادي عبد الفاتح 25 "
 عكوش رضوان 26 "
 جقبوب مریم 27 "
 بن عاشور لنحة 28 "
 طیبي أسامة 29 "
 قادة جابر 30 "
 سالمي زھرة 31 "
 تقار سارة 32 "
 أدبوب عبد الوھاب 33 "
 بن لدغن محمد 34 "
 زروالي مراد 35 "
 بالحور محمد أمین 36 "



 رحماني لعریبي 37 "
 علواني فاطمة الزھراء 38 "
 بن عبدة عبد اللطیف 39 "
 مھدي محمد 40 "
 تریتیبة عبد الحمید 41 "
 سعید بشكور أمال 42 "
 فیاللي سارة 43 "
 بن علي مروة 44 "
 اسماعیل رزقیة 45 "
 بوزاوي سارة 46 "
 فاید نوال 47 "
 دھان أحمد سعید 48 "

 احصاطیل مریم D  49الترتیب الدولي 
 غرغوط ھادیة 50 "
 رحالي وسیلة 51 "
 عیساني شھرزاد 52 "
 ریح میساء 53 "
 شیكورو زینب 54 "
 لعرج كریمة 55 "
 زایدي ناءلة أسماء 56 "
 بوجمعة حنان 57 "
 قادة عبد الجلیل 58 "
 بودوح جمال 59 "
 دراجي لیندة 60 "
 موزیبكاة عبد القادر 61 "



  

 

 

  

 ودیني قیس 62 "
 حمو مھدي  63 "
 بوجمعة حنان 64 "
 مھیة ایمان 65 "

 حسید جمال E 66الترتیب الدولي 
 قشام أمال 67 "
 فیفو وسیلة 68 "

 فاضل فایزة 69 ملف غیر كامل
 یسمینةعیساني  70 "

 بن ناجح لمیاء 71 عدم التخصص
 دایخة ھاجر 72 "
 بن قاور عبد القادر 73 "
 أونیس راضیة 74 "
 بورابط محمد أوسامة 75 "
 حمود ایمان 76 "
 مرابطین سارة 77 "
 طیباوي عبد الكریم 78 "
 سعیدي محمد 79 "


