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قرار اللجنة الترتیب الدولي التخصص المؤسسة األصلیة تاريخ ومكان المیالد االسم واللقب الرقم
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مقبول A ديبلوماسیة والتعاون 
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الدولي
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افريقیا
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مقبول A ديبلوماسیة  المدرسة الوطنیة للعلوم 
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مقبول A دراسات امنیة الشلف 1991-12-20 جمیلة  حمادوش 9
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سیدي بلعباس 1990-03-30 أمینة مشرف 10
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جامعة الجزائر 3
كلیة العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة

قسم الدراسات الدولیة
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مقبول A تحلیل السیاسة 
الخارجیة

الجلفة 1978-02-21 صفیة حمیدوش 13

مقبول B ديبلوماسیة  مستغانم 1990-11-03 فاطمة الزھراء بن  محمد 14

مقبول B السیاسة الخارجیة الجلفة 1982-01-09 عبد الرحمان بورحلة 15
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السیاسیة
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مقبول B السیاسة الخارجیة بودواو 1988-01-30 17 امینة قالي

مقبول B ديبلوماسیة  المدرسة الوطنیة للعلوم 
السیاسیة

1992-09-04 نجلة صبیرة ادير 18
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مستغانم 1990-09-02 مسمة فتیحة 24
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مقبول B السیاسة الخارجیة بودواو 1992-08-21 سرين بوھرو 28
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مقبول B تحلیل السیاسة 
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الجلفة 1977-12-17 خالد مرزوقي 31
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الدولي

تلمسان 1993-01-17 ايمان بوطواف 32
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الجلفة 1991-03-22 منال شربول 34
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الخارجیة
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مقبول B دراسات مقارنة جیجل 1989-02-25 حسین زناشي 36

مقبول B ديبلوماسیة وتعاون 
دولي
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السیاسیة
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التصنیف حسب البوابة

 رقم
 التسجیل
في البوابة

اللقب االسم تاريخ المیالد التخصص الجامعة المعدل التصنیف المالحظة

1 ayad mohammed tayeb 1991-07-17 دراسات استراتیجیة تبسة 12.38 C غیر مقبول

2 halim عبد الحلیم herizi    حريزي 1988-06-24 السیاسة الخارجیة الجلفة 12.94 C غیر مقبول

4 Soumia Habib 1989-04-19 السیاسة الخارجیة بودواو 12.09 D غیر مقبول

9 dene  الدان mohamed djaber  
محمد جابر

1991-09-30 تحلیل السیاسة الخارجیة الجلفة 12.78 C غیر مقبول

10 BEN LAID          
بن العید

OUSSAMA    
اسامة

1989-06-17 تحلیل السیاسة الخارجیة الجلفة 12.60 C غیر مقبول

11 badjouia      بجاوية lotfi     لطفي 1970-07-17 دراسات امنیة  المدرسة الوطنیة
للعلوم السیاسیة

11.86 D غیر مقبول

13 mohamedi         
محمدي

mokhtar   مختار 1992-09-18 دراسات اقلیمیة الجزائر 3 11.67 D غیر مقبول

15 Menad Djalal 1985-01-05  الفضاء االقلیمي
والسیاسة الدولیة للجزائر

 المدرسة الوطنیة
للعلوم السیاسیة

12.52 C غیر مقبول

16 soumia bilel 1991-08-13 دراسات اقلیمیة الجزائر 3 13.64 B  غیر مقبولة لعدم
 تطابق االسم في
 البوابة والشھادة
(عطاوة سمیة)

17 guias   قیاس sana  سناء 1992-05-16 دراسات افريقیة  المدرسة الوطنیة
للعلوم السیاسیة

12.77 D غیر مقبول

18 boulemnakher nadji 1990-09-19 عالقات دولیة  المدرسة الوطنیة
للعلوم السیاسیة

12.49 E غیر مقبول

19 KHALDI     خالدي BRAHIM    ابراھیم 1989-05-29 دراسات استراتیجیة  المدرسة الوطنیة
للعلوم السیاسیة

12.52 E غیر مقبول

جامعة الجزائر 3

كلیة العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة

قائمة طلبة المرفوضین لالتحاق بمسابقة الدكتوراه تحصص دراسات افريقیة
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التصنیف حسب البوابة

20 sahraoui       
صحراوي

gharib       غريب 1977-02-24  دراسات امنیة
واستراتیجیة

مستغانم 12.95 D غیر مقبول

21 chaiblaine       
شايب   العین

tarek    طارق 1992-06-26 دراسات اقلیمیة الجزائر 3 11.75 D غیر مقبول

22 bouhamou     
بوحمو

عبد الرحمان 1986-10-09  دراسات امنیة
واستراتیجیة

مستغانم 13.64 C غیر مقبول

23 حمیدة عمر 1972-02-21 غیر مقبول

24 kaouache  كعواش hind  ھند 1988-04-17 السیاسة الخارجیة بودواو 12.42 C غیر مقبول

25 baghdali      بغدالي abderahmenne     
عبد الرحمان

1991-04-11 دراسات اقلیمیة الجزائر 3 11.95 D غیر مقبول

27 Serdati    سدراتي riad  رياض 1990-02-20 عالقات دولیة البلیدة 12.08 C غیر مقبول

29 sahnoune        
سحنون

hadda                حدة 1989-07-30 السیاسة الخارجیة بودواو 11.64 D غیر مقبول

31 boughdiri   
بوغديري

billel      بالب 1993-10-19 قسنطینة ديبلوماسیة 10.35 E غیر مقبول

32 mokrani      مقراني Mostapha     
مصطفى

1987-01-01 استراتیجیة تبسة 12.19 D غیر مقبول

36 khemici       
خمیسي

adel   عادل 1985-11-09  المدرسة الوطنیة ديبلوماسیة
للعلوم السیاسیة

12.47 C غیر مقبول

37 بن نعجة فیصل 1990-03-25  المدرسة الوطنیة ديبلوماسیة
للعلوم السیاسیة

12.80 C غیر مقبول

40 hasnaoui    
حسناوي

رانیة 1990-01-27 دراسات استراتیجیة تبسة 11.93 D غیر مقبول

41 dahmani     
دحماني

zakaria  زكرياء 1992-09-16  النظم السیاسیة في
افريقیا

سیدي بلعباس 10.18 D غیر مقبول

42 bouali      بوعلى صوفیا 1992-01-01 دراسات استراتیجیة تبسة 12.41 C غیر مقبول

43 aissi      عیسى bilal                        
بالل

1980-10-26 تحلیل السیاسة الخارجیة الجلفة 12.88 C غیر مقبول

44 hasini            
حسیني

yamina           يمینیة 1992-10-05 دراسات اقلیمیة سكیكدة 13.60 C غیر مقبول

49 Kassouri        
قصوري

منى 1990-05-22 دراسات استراتیجیة تبسة 12.73 C غیر مقبول

51 abidat  عبیدات abderrazak            
عبد الرزاق

1980-01-06  المدرسة الوطنیة ديبلوماسیة
للعلوم السیاسیة

12.75 C غیر مقبول

52 حمدون عامر يسین 1989-10-03 تحلیل السیاسة الخارجیة الجلفة 12.00 D غیر مقبول

مكرر
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التصنیف حسب البوابة

54 fartas Djamal 1973-06-19 غیر مقبول

55 Guemana       قمانة Amine   أمین 1989-03-20  ديبلوماسیة والتعاون
الدولي

مستغانم 13.66 C غیر مقبول

57 sehailia       
سھايلیة

الطاھر 1990-10-01 دراسات افريقیة  المدرسة الوطنیة
للعلوم السیاسیة

12.09 D غیر مقبول

58 SELLAMI          
سالمي

Abdelnacer       عبد 
الناصر

1984-06-15 دراسات افريقیة  المدرسة الوطنیة
للعلوم السیاسیة

11.84 D غیر مقبول

59 guerdouba         
قردوبة

hamza             حمزة 1989-05-22 دراسات افريقیة  المدرسة الوطنیة
للعلوم السیاسیة

11.86 D غیر مقبول

60 messaoudene        
مسعودان

abderrahmene       
عبد الرحمان

1990-08-30 دراسات افريقیة  المدرسة الوطنیة
للعلوم السیاسیة

12.96 C غیر مقبول

61 bensalama           
بن  سالمة

issam عصام 1990-08-01 عالقات دولیة االغواط 11.96 D غیر مقبول

64 daas   دعاس nadia نادية 1991-08-29 دراسات استراتیجیة تبسة 12.69 C غیر مقبول

65 soltani        
سلطاني

رابح 1985-07-15 دراسات اقلیمیة  المدرسة الوطنیة
للعلوم السیاسیة

12.10 D غیر مقبول

67 fares benmessaoud 1990-12-26 دراسات افريقیة  المدرسة الوطنیة
للعلوم السیاسیة

12.15 D غیر مقبول

72 bouzad   بوزاد mohamed   محمد 1974-01-09 تحلیل السیاسة الخارجیة خمیس ملیانة 11.83 D غیر مقبول

74 dedjadj  دجاج souhila   سھیلة 1993-01-18 عالقات دولیة االغواط 12.42 C غیر مقبول
75 Guebrili   قبريلي kahina كھینة 1984-08-04 دراسات افريقیة  المدرسة الوطنیة

للعلوم السیاسیة
13.19 C غیر مقبول

76 benrezgua            
بن   زرقة

oumelkheir             
ام الخیر

1992-10-16 تحلیل السیاسة الخارجیة الجلفة 10.06 D غیر مقبول

77 belaidi    بلعیدي ourida    وردية 1990-08-17 دراسات افريقیة  المدرسة الوطنیة
للعلوم السیاسیة

13.00 C غیر مقبول

78 bourabia    بوربیع abderrahmane      
عبد الرحمان

1986-04-08  المدرسة الوطنیة ديبلوماسیة
للعلوم السیاسیة

12.83 C غیر مقبول

79 belaouar   بلعور عبد السالم 1986-07-26 دراسات استراتیجیة جیجل 12.96 C غیر مقبول

80 belaidi ourida 1990-08-17 دراسات اقلیمیة  المدرسة الوطنیة
للعلوم السیاسیة

13.00 C غیر مقبول

84 bouras zahira 1992-05-22 دراسات استراتیجیة تبسة 12.55 C غیر مقبول

مكرر
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التصنیف حسب البوابة

87 hamadouche      
حمادوش

محمد 1990-12-01 دراسات امنیة الشلف 11.60 E غیر مقبول

88 bouibia    بويبة lamia   المیة 1990-03-26 عالقات دولیة البلیدة 12.21 C غیر مقبول

89 haddad    حداد fayza   فائزة 1990-09-05 دراسات افريقیة  المدرسة الوطنیة
للعلوم السیاسیة

12.89 D غیر مقبول

90 chehat      شحات imene    ايمان 1990-10-19 دراسات افريقیة  المدرسة الوطنیة
للعلوم السیاسیة

12.76 C غیر مقبول

96 AOUAB     عواب Omar     عمر 1991-09-28 فلسفة وجیوبولیتیك وھران 12.77 C غیر مقبول

98 driki      دريقي mansour   منصور 1993-05-21 عالقات دولیة االغواط 12.26 C غیر مقبول

99 BENALLIA         
بن  علیة

KHALED     خالد 1990-12-08 تحلیل السیاسة الخارجیة الجلفة 13.58 C غیر مقبول

100 bendahma amina 1987-03-05 دراسات استراتیجیة الشلف C غیر مقبول

102 hasnaoui    
حسناوي

abdelhafid        عبد 
الحفیظ

1992-06-20 تحلیل السیاسة الخارجیة  المدرسة الوطنیة
للعلوم السیاسیة

12.98 C غیر مقبول

104 kheidri nadia 1992-11-04 عالقات دولیة االغواط D غیر مقبول

111 mechri boubakeur 1969-08-05 دراسات استراتیجیة تبسة 12.14 C غیر مقبول

112 benzadi     بن  
زادي

mohamed محمد 1987-11-26 دراسات افريقیة  المدرسة الوطنیة
للعلوم السیاسیة

11.77 D غیر مقبول

113 didaoui mohamed amine 1989-08-18 دراسات مغاربیة سعیدة 11.89 D غیر مقبول

114 khalef    خالف ismahane  اسمھان 1993-10-22 دراسات افريقیة  المدرسة الوطنیة
للعلوم السیاسیة

14.77 A مقبول

115 BOUDOUR  بودور YASSER  ياسر 1992-12-19 دراسات استراتیجیة جیجل 12.07 D غیر مقبول

116 BOUDOUR YASSER 1992-12-19 مكرر غیر مقبول
117 abdesselam         

عبد السالم
mohamed ayoub   

محمد أيوب
1989-08-20 تحلیل السیاسة الخارجیة الجلفة 13.49 C

118 briki abdelfettah omar 1982-03-24 دراسات مغاربیة سعیدة 12.54 E غیر مقبول

121 benhamadi   بن 
حمادي

imane    إيمان 1992-08-14 دراسات اقلیمیة الجزائر 3 11.58 C غیر مقبول

124 guemmadi     
قمادي

nouel    نوال 1990-01-12 دراسات استراتیجیة تبسة 11.49 D غیر مقبول
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