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  د.م.لمسابقة الدكتوراه ل المقبولین الطلبة المترشحین النهائیة قائمةال
  النزاعات وبناء السلمتخصص إدارة 

  
  عدد المترشحین  النتیجة  التصنیف  التخصص  الجامعة  تاریخ المیالد  واللقب االسم  اإللكتروني الرقم

  1  مقبول  A  تحلیل السیاسة الخارجیة  الجلفة  01/04/1974 لخذاري جلول  64
  2  مقبول A  تحلیل السیاسة الخارجیة  الجلفة 14/07/1991  بلخیري فاطمة الزهرة  32
  3  مقبول A  دراسات إقلیمیة متوسطیة  تیزي وزو  21/08/1990  دحمون لیلیا  11
  4  مقبول A  تحلیل السیاسة الخارجیة  الجلفة  16/10/1988  بن تومي عبد الرحمن  63
  5 مقبول  A  إدارة النزاعات الدولیة  Enssp  08/12/1986 بوزراع منى  52
  6 مقبول  A  دولیة دراسات أمنبة  3الجزائر   27/12/1988 بن بلرنب حنان  41
بولمق B  دراسات أمنیة في المتوسط  أم البواقي  17/03/1993 حفصي لیندة  23  7  
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أمینةبن یوسف   55   8 مقبول B  تحلیل السیاسة الخارجیة  الجلفة  13/08/1985 
  9 مقبول B دراسات أمنیة دولیة  3الجزائر  10/05/1989 بولشلوش كریمة  39
  10 مقبول B السیاسات الخارجیة  بومرداس  14/10/1985 بساس یوسف  31
  11 مقبول B  إدارة النزاعات الدولیة Enssp  03/11/1992 حكیمي بیة  1
  12 مقبول B تحلیل السیاسة الخارجیة  Enssp  31/12/1968 أوقرید أحمد  24
  13 مقبول B إدارة النزاعات الدولیة  Enssp  20/10/1985 یدو أمینة  51
  14 مقبول B  إدارة النزاعات الدولیة  Enssp  07/01/1992 بوعكاز خالد  18
  15 مقبول B إدارة النزاعات الدولیة  Enssp  08/08/1989 بورزاح ولید  17
  16  مقبول B  السیاسات الخارجیة  بومرداس  20/10/1983 قرور شریفة أمال  37
  17 مقبول B  إدارة النزاعات الدولیة  Enssp  23/02/1983 عبو عزالدین  42
سعادمعالوي   10  22/05/1982  Enssp  إدارة النزاعات الدولیة  B 18 مقبول  
  19 مقبول B  إدارة النزاعات الدولیة  Enssp  08/01/1989 صبوع إسماعیل  26
  20 مقبول B  إدارة النزاعات الدولیة  Enssp  28/02/1994 شهات أمینة  36
  21 مقبول B  إدارة النزاعات الدولیة  Enssp  17/08/1992 مقالتني سماح  45
  22 مقبول B  إدارة النزاعات الدولیة  Enssp  20/12/1982 بن فرحات أحمد  38
  23 مقبول B  السیاسات الخارجیة  بومرداس  25/12/1990 فرحتیة حسیبة  67
  24 مقبول B  دراسات أمنیة دولیة  3الجزائر  29/07/1993 بوطیش فادیة  61
  25 مقبول B  أمنیة دولیةدراسات   3الجزائر  03/11/1993 بوذراع عبد الهادي  30
  26 مقبول B  إقلیمیةدراسات   3الجزائر  09/02/1992 لوناس حجیلة  43
12/04/1987 عیاد العطراء     27 مقبول B تحلیل السیاسة الخارجیة الجلفة 
14/06/1996 عمر الكبیر فرید     28 مقبول B تحلیل السیاسة الخارجیة خمیس ملیانة 
ستراتیجیة  مستغانم  16/01/1990 فراجل یاسین  40   29 مقبول B  دراسات أمنیة وإ
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  30 مقبول  C  دراسات إقلیمیة  الشلف  09/09/1990 قرین كمیلة  54
  31 مقبول C  تحلیل السیاسة الخارجیة  الجلفة  20/07/1990 قوق مراد  62
  32 مقبول C  تحلیل السیاسة الخارجیة  الجلفة  01/01/1972 العطري سعاد  15
  33 مقبول C  تحلیل السیاسة الخارجیة  الجلفة  18/09/1986 رحماني محمد  33
  34 مقبول C  إدارة النزاعات الدولیة  Enssp  25/11/1986 شبین عدنان  28
  35 مقبول C  تحلیل السیاسة الخارجیة  Enssp  18/07/1991 هیبة سارة  21
  36 مقبول C  إدارة النزاعات الدولیة  Enssp  20/11/1986 طوطاوي یوسف  46
سدیرة سعیدة بن  47  10/08/1983  Enssp  إدارة النزاعات الدولیة  C 37 مقبول  
  38 مقبول C  إدارة النزاعات الدولیة  Enssp  06/11/1982 بن موفق سمیر  35
  39 مقبول C  إدارة النزاعات الدولیة  Enssp  26/04/1983 لغریب ابراهیم  50
  40 مقبول C  تحلیل السیاسة الخارجیة  الجلفة  11/03/1990 تناح محمد  70
  41 مقبول C  إدارة النزاعات الدولیة  Enssp  25/06/1971 بوراس موسى  53
  42 مقبول C  إدارة النزاعات الدولیة  Enssp  22/08/1983 علي عباس فاطمة  3
  43 مقبول C  تحلیل السیاسة الخارجیة  الجلفة  20/03/1989 زیاني منال  27
  44 مقبول C  إقلیمیةدراسات   3الجزائر  24/06/1980 مسعد ولید  22
  45 مقبول C  تحلیل السیاسة الخارجیة  Enssp  24/10/1990 حمودة محمد أمین  19
  46 مقبول C  السیاسات الخارجیة  بومرداس  18/12/1990 بقار منى  8
  47 مقبول C  تحلیل السیاسة الخارجیة  الجلفة  24/12/1984 سلیماني بشیرة  65
  48 مقبول C  تحلیل السیاسة الخارجیة  الجلفة  08/08/1985 البیدي محمد  5
  49 مقبول C  السیاسات الخارجیة  بومرداس  28/03/1991 برزیق بوعالم  68
  50 مقبول C  تحلیل السیاسة الخارجیة  الجلفة  31/05/1986 هني بالل  60
  51 مقبول C السیاسات الخارجیة  بومرداس  12/03/1991 مامش حمزة  25
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  52 مقبول C  تحلیل السیاسة الخارجیة  الجلفة  28/01/1992 لمعرق عمر المختار  59
  53 مقبول C  السیاسات الخارجیة  بومرداس  17/05/1988 حدادي حكیم  49
  54 مقبول C  السیاسات الخارجیة  بومرداس  07/05/1990 مملوك رشیدة  44
  55 مقبول C  دراسات متوسطیة  عنابة  23/09/1972 طبیب سامیة  6
  56 مقبول C  تحلیل السیاسة الخارجیة  الجلفة  08/05/1964 فریم فریم  
  57 مقبول C دراسات أمنیة دولیة 3الجزائر  24/09/1991 زاوي حوریة  

  
 


