
  3جامعة الجزائر 

  كلیة العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة 

   التنظیم السایسي و االداريقسم 

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

الترتیب   التخصص  المؤسسة األصلیة   المیالدتاریخ ومكان   اإلسم واللقب بالعربیة  الرقم

  الدولي

  قرار اللجنة

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

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

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

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

  "  "  "  3جامعة قسنطینة   قسنطینة 1985-10- 13  حیول آمنة ل  05

  "  "  ادارة وسیاسة عامة  جامعة الشلف  الشلف 1980-01- 22  یابي مریمر  06

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

  "  "  سیاسات عامة وادارة محلیة  جامعة تیزي وزو  بجایة 1990-03- 23  صالحي نادیة  08

  مقبول  A  السیاسة العامة  جامعة خمیس ملیانة  عین الدفلى 1987-11- 13  نادي سمیةم  09

  "  "  "  03جامعة الجزائر   الجزائر 1993-03- 11  بن حمیدة مریم  10

  "  "  "  "  الجزائر 1993-01- 13  دفوس سھیلة  11



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

  "  "  ادارة وسیاسات عامة  جامعة الشلف  تیزي وزو 1982-01- 28  دحموح كمال   13

  "  "  السیاسات العامة  جامعة تلمسان  تلمسان 1986-03- 08  قراري ثاني الطاھر  14

  "  "  سیاسات عامة وادارة محلیة  جامعة بسكرة  بسكرة 1992-09- 05  بن سمارة رزیقة  15

  "  "  السیاسات العامة  03جامعة الجزائر   المدیة  1986-12- 13  بزاز سعید  16

  "  "  تنظیم سیاسي و اداري  جامعة بشار  تیزي وزو 1984-04- 02  بلبراھم سمراء  17

  مقبول B  سیاسة عامة   03جامعة الجزائر   1983-03- 30  ابراھیم الخلیل كربال  18

  "  "  "  جامعة تلمسان   1990-12- 30  خیرة معمر  19

  "  "  السیاسة العامة العامة والتنمیة  جامعة الجلفة  1990-08- 27  یحیاوي حنان   20

  "  "  تسییر الموارد البشریة  جامعة تلمسان  1987-03- 26  زروقي كریم  21

  "  "  سیاسة عامة  03جامعة الجزائر   1993-02- 14  زبیري المیة   22

  "  "  "  "  1992-06- 22  اوجودي سھام أیت  23

  "  "  "  "  1991-07- 22  بن دالي تنینة  24

  مقبول  B  سیاسة عامة  03جامعة الجزائر   1990-03- 03  بن عیسى دلیلة   25

  مقبول  "  "  جامعة خمیس ملیانة  1986-04- 20  دحماني فتیحة   26

  "  "  "  03جامعة الجزائر   1991-06- 01  دیدوح أسماء  27

  "  "  "  جامعة خمیس ملیانة  1988-10- 07  قرشي زیاد  28

  "  "  "  جامعة خمیس ملیانة  1992-09- 09  بلسعدي یاسمین  29

  " B السیاسات العامة 3جامعة الجزائر   02/05/1993  بوطیبة أسامة 30



  " B السیاسات العامة 3جامعة الجزائر   30/05/1984 عیسي وھیبة  31

11/03/1989  كرمة عون هللا 32   " B إدارة الموارد البشریة األغواطجامعة  

21/03/1989 مقبول رأفت 33   " B السیاسات العامة 3جامعة الجزائر  

06/03/1988 نسعة سعاد 34   " B إدارة الموارد البشریة  جامعة األغواط 

07/10/1975 شاحي عبد الھادي  35   " B السیاسات العامة  جامعة السعیدة 

28/03/1990 تفتیشة محمد 36   " B السیاسات العامة و اإلدارة محلیة جامعة تیزي وزو 

04/07/1980 تتیلة حیزیة  37   " B السیاسات العامة و اإلدارة محلیة جامعة بسكرة  

30/07/1992 بنون لیلى 38   " B سیاسات عامة 3جامعة الجزائر  

1983ممیزة  صبان سلیمة 39   " B إدارة و سیاسیة العامة جامعة الشلف 

22/04/1978 بوصبیع العایش طارق  40   " B السیاسات العامة و اإلدارة المحلیة جامعة الوادي  

41 
 سعیدیة ابراھیم 

 
24/11/1978   " B السیاسات العامة و التنمیة  جامعة الجلفة   

42 
 29/01/1993  بن سالم سارة

 الجزائر
3جامعة الجزائر    مقبول B السیاسات العامة 

عنابة 01/02/1988 حلیمة لخضاري 43 3جامعة الجزائر     " B السیاسات العامة 

44 
 16/11/1992  لخلف سمیة

 الجزائر
3جامعة الجزائر    " B السیاسات العامة 

الجزائر 09/12/1991 امقران لویزة 45 3جامعة الجزائر     " B السیاسات العامة 

باتنة 27/01/1981 بلقاسمي الجمعوي 46 العامة إدارة محلیةالسیاسة  جامعة باتنة   B "  

الجلفة 04/08/1986 روابح الطاھر 47   " B السیاسات العامة و التنمیة  جامعة الجلفة 

تیزي وزو 11/05/1992 رحماني حوریة 48   " B السیاسات العامة و اإلدارة المحلیة جامعة تیزي وزو 



بلیدة  11/03/1989 ھاجر بوطالبي 49 3جامعة الجزائر   العامةالسیاسات    B "  

تیزي وزو 10/10/1991 اجعود سعدیة  50   " B سیاسة عامة و إدارة محلیة  جامعة تیزي وزو 

الجلفة 27/10/1986 زرقي البشیر  51   " B سیاسات العامة  جامعة الجلفة 

الجزائر  20/06/1991 شماني نوال 52 3جامعة الجزائر     " B السیاسات العامة  

الجزائر  14/01/1987 دھماس عمار 53 3جامعة الجزائر     " B السیاسات العامة  

المدیة 09/04/1989 سالم كور أسماء 54 3جامعة الجزائر   " B "  

  " B السیاسات العامة و حكامھا جامعة باتنة 1992 فاضل فائزة 55

  :لجنة التكوین

  رئیس التخصص :ا حمد لشھب. د.ا

     سعاد العقون.د.ا

      العایب شبیلة.د.ا

  قریشي  نصر الدین           .د.ا

  حمیطوش  یوسف. د.ا

  

  

      

  11/10/2017حرر في 


