
 
 3جامعة الجزائر 

 كلیة العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة

 التنظیم  السیاسي واإلداري :    قسم 
 

إدارة  الجماعات المحلیة   :  د تخصص.م.المقبولین الجتیاز مسابقة الدكتوراه ل المرشحینقرار لجنة التكوین في الدكتوراه المتعلق بقائمة   
 

 

 التخصص المؤسسة االصلية تاريخ و مكان الميالد االسم و اللقب بالعربية الرقم 
الترتيب 
 قرار اللجنة  الدولي

1993-09-005 بوعشرية  فدى  01   مقبول  (A ) تسيري إدارة اجلماعات احمللية ج الطاهر موالي سعيدة 
1991-11-10 ش نصر الدينبكوري 02  مقبول (A ) إدارة اجلماعات احمللية ج حممد بوقرة بومرداس 
1984-07-13 عباد  عائشة 03  مقبول (A ) إدارة اجلماعات احمللية جامعة   شلف 
1986-07-06 سالمي أمين  فارس 04  مقبول (A ) إدارة اجلماعات احمللية  3جامعة اجلزائر  
1992-08-03 رحيل غنية  05   مقبول  (A ) إدارة اجلماعات احمللية ج حممد بوقرة بومرداس 
1983-07-09 العايب  فوزي 06  مقبول (A ) إدارة تسيري املوارد البشرية تيارت.ابن  خلدون . ج 
1981-12-22 دعلوس  لخضر 07  مقبول (A ) إدارة تسيري املوارد البشرية اجللفة. زيان عاشور.ج  
1990-10-07 يحياوي بشير 08  مقبول (A ) إدارة اجلماعات احمللية  3جامعة اجلزائر  
1993-08-04 صطال أمينة 09   مقبول  (A ) تسيري إدارة اجلماعات احمللية عبد احلميد بن باديس مستغامن.  ج 
1979-08-29 بن قاسي فيصل 10  مقبول (A ) سياسات عامة  3جامعة اجلزائر  
1990-04-19 هشامبن سعيد  11  مقبول (A ) تسيري إدارة اجلماعات احمللية عبد احلميد بن باديس مستغامن.  ج 
1978-03-19 صالحي بن صالح 12  مقبول (A ) إدارة تسيري املوارد البشرية اجللفة. زيان عاشور.ج  
1979-09-17 غالم عبد  الرحمان 13  مقبول (A ) اجلماعات احملليةإدارة  مليانة مخيساجلياليل بونعامة . ج  



 
 3جامعة الجزائر 

 كلیة العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة

 التنظیم  السیاسي واإلداري :    قسم 
 

إدارة  الجماعات المحلیة   :  د تخصص.م.المقبولین الجتیاز مسابقة الدكتوراه ل المرشحینقرار لجنة التكوین في الدكتوراه المتعلق بقائمة   
 

 التخصص المؤسسة االصلية تاريخ و مكان الميالد االسم و اللقب بالعربية الرقم 
الترتيب 
 قرار اللجنة  الدولي

1983-07-09 بن عزيز  مالية  14   مقبول  (A ) إدارة اجلماعات احمللية ج حممد بوقرة بومرداس 
1991-01-03 قوادرية  رشيد 15  مقبول (A ) إدارة وحوكمة تسيري حملي عنابة باجي خمتار جامعة 
1991-08-13 ميهوب هناء  16  مقبول ( B ) إدارة الجماعات المحلیة 3جامعة الجزائر  
1990-05-14 نواري  لزهاري  17  مقبول ( B ) إدارة املوارد البشرية عمار ثليجي األغواط.ج  
1989-10-22 رحماني  عبد  المحسن 18   مقبول  ( B ) سياسات  مقارنة الشهيد محة خلضر  الواد.ج  
1981-01-08 سحنون عبد اهللا  19  مقبول ( B ) إدارة املوارد البشرية  3جامعة اجلزائر  
1992-10-16 عبد الفتاح عزالدين 20  مقبول ( B ) تنظيمات سياسية وإدارية عبد احلميد بن باديس مستغامن.  ج 
1989-06-12 شتى علي  21  مقبول ( B ) إدارة اجلماعات احمللية ج حممد بوقرة بومرداس 
1993-03-21 بن دادة نسرين  22   مقبول  ( B ) إدارة اجلماعات احمللية  3جامعة اجلزائر  
1993- 01- 01 كعيول منيرة  23  مقبول ( B ) إدارة اجلماعات احمللية 3جامعة اجلزائر  
1989- 07- 08 قاسم  علي  حاج  24  مقبول ( B ) سياسات عامة وتنمية سعيدة.موالي الطاهر .د . ج  
1990-01-14 محمودي مصطفى  25  مقبول ( B ) إدارة اجلماعات احمللية ج حممد بوقرة بومرداس 



 
 3جامعة الجزائر 

 كلیة العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة

 التنظیم  السیاسي واإلداري :    قسم 
 

إدارة  الجماعات المحلیة   :  د تخصص.م.المقبولین الجتیاز مسابقة الدكتوراه ل المرشحینقرار لجنة التكوین في الدكتوراه المتعلق بقائمة   
 

 

 

 التخصص المؤسسة االصلیة تاریخ و مكان المیالد االسم و اللقب بالعربیة الرقم  
الترتیب 
 قرار اللجنة  الدولي
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 التخصص المؤسسة االصلیة تاریخ و مكان المیالد االسم و اللقب بالعربیة الرقم 
الترتیب 
 قرار اللجنة  الدولي

1991-04-04 قرومي عبد  الحق 26   مقبول  ( B ) إدارة الجماعات المحلیة 3جامعة الجزائر  
1986-05-28 موالي  سيد  أحمد 27  مقبول ( B ) تسيري إدارة اجلماعات احمللية عبد احلميد بن باديس مستغامن.  ج 
1992-10-04 قرجانة  سارة 28  مقبول ( B ) إدارة اجلماعات احمللية جامعة  حسبية بن بوعلي  شلف 
1983- 04- 26 قدروسي محي الدين 29  مقبول ( B ) تسيري إدارة اجلماعات احمللية سعيدة.موالي الطاهر .د . ج  
1976-07-16 رحماني  عبد  الحق  30   مقبول  ( B ) تسيري إدارة اجلماعات احمللية عبد احلميد بن باديس مستغامن.  ج 
1989-07-08 دحماني  عبد  الصمد 31  مقبول ( B ) تسيري إدارة اجلماعات احمللية احلميد بن باديس مستغامنعبد .  ج 
1992-11-18 بولوسة صارة 32  مقبول ( B ) نظم سياسية مقارنة ج الشهيد محة خلضر  الوادي 
1990-09-30 تيجاني دالل  33  مقبول ( B ) نظم سياسية مقارنة ج الشهيد محة خلضر  الوادي 
1992-11-15 بن زهرة علي  34  مقبول ( B ) إدارة اجلماعات احمللية اجلياليل بونعامة مخيس مليانة. ج  
1991-05-12 بلعايدي زكية 35   مقبول  ( B ) تسيري إدارة اجلماعات احمللية ج مصطفى اصطنبويل معسكر 
1993-07-19 سنوسي محمد 36  مقبول ( B ) احملليةتسيري إدارة اجلماعات  عبد احلميد بن باديس مستغامن.  ج 
1989-01-22 ررابي عبد  المالك 37  مقبول ( B ) إدارة اجلماعات احمللية  3جامعة اجلزائر  
1990-08-17 حمداني جميلة 38  مقبول ( B ) إدارة اجلماعات احمللية ج حممد بوقرة بومرداس 



 
 3جامعة الجزائر 

 كلیة العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة

 التنظیم  السیاسي واإلداري :    قسم 
 

إدارة  الجماعات المحلیة   :  د تخصص.م.المقبولین الجتیاز مسابقة الدكتوراه ل المرشحینقرار لجنة التكوین في الدكتوراه المتعلق بقائمة   
 

 التخصص االصلیةالمؤسسة  تاریخ و مكان المیالد االسم و اللقب بالعربیة الرقم 
الترتیب 
 قرار اللجنة  الدولي

1989-06-24 خداوي  نسرين  39   مقبول  ( B ) إدارة اجلماعات احمللية  3جامعة اجلزائر  
1982-02 -11 بن كشيدة عادل 40  مقبول ( B ) إدارة تسيري املوارد البشرية تيارت.ابن  خلدون . ج 
1985-08-31 طير حسن 41   مقبول  ( B ) إدارة اجلماعات احمللية  3جامعة اجلزائر  
1974-10-22 رزوق اسماعيل 42  مقبول ( B ) إدارة تسيري املوارد البشرية اجللفة. زيان عاشور.ج  
1993-05-29 نحيلة  عماد 43  مقبول ( B ) تسيري إدارة اجلماعات احمللية سعيدة.موالي الطاهر .د . ج  
1988-11-14 عباسة خديجة 44  مقبول ( B ) تسيري إدارة اجلماعات احمللية احلميد بن باديس مستغامن عبد.  ج 
1968-01-01 لطرش  العربي 45   مقبول  ( B ) تسيري إدارة اجلماعات احمللية عبد احلميد بن باديس مستغامن.  ج 
1980-03-03 نيماني عبد  الغ 46  مقبول ( B ) إدارة وحوكمة  حملية  املسيلة. حممد بوضياف.ج  
1971-03-03 بن حليمة عبد  الرزاق 47   مقبول  ( B ) إدارة وحوكمة  حملية  املسيلة.حممد بوضياف.ج  
1985-06-29 خالدي  عبد  الرحمان 48  مقبول ( B ) إدارة اجلماعات احمللية اجلياليل بونعامة مخيس مليانة. ج  
1972-11-22 بوعليلي سي عيسى 49  مقبول ( B ) نظم سياسية مقارنة السياسيةالعليا للعلوم . و.املدرسة  
1992-01-06 دهلي محمد 50  مقبول ( B ) تسيري إدارة اجلماعات احمللية عبد احلميد بن باديس مستغامن.  ج 
1975- 07- 15 بغاوي ملوكة 51  مقبول ( B ) سياسات عامة وتنمية سعيدة.موالي الطاهر .د . ج  
52 

  مقبول ( B )  إدارة الجماعات المحلية  3الجزائر جامعة  15-04-1991  غازي الحوسين



 
 3جامعة الجزائر 

 كلیة العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة

 التنظیم  السیاسي واإلداري :    قسم 
 

إدارة  الجماعات المحلیة   :  د تخصص.م.المقبولین الجتیاز مسابقة الدكتوراه ل المرشحینقرار لجنة التكوین في الدكتوراه المتعلق بقائمة   
 

 



 
 3جامعة الجزائر 

 الدولیةكلیة العلوم السیاسیة و العالقات 

 التنظیم  السیاسي واإلداري :    قسم 
 

إدارة  الجماعات المحلیة   :  د تخصص.م.المقبولین الجتیاز مسابقة الدكتوراه لغیر  المرشحینقرار لجنة التكوین في الدكتوراه المتعلق بقائمة   
 

 االسم و اللقب بالعربية الرقم 
تاريخ و مكان 

 التخصص المؤسسة االصلية الميالد
الترتيب 
 قرار اللجنة  الدولي

21/06/1988 شبي صادق 01  
  

D غير مقبول لعدم استيفاء شروط الترتيب  
19/07/1986 كان يوسف 02  

  
D غير مقبول لعدم استيفاء شروط الترتيب 

25/06/1993 لعماري مروة 03  
  

C غير مقبول لعدم استيفاء شروط الترتيب 
16/10/1988 بعيك بالل 04  

  
D غير مقبول لعدم استيفاء شروط الترتيب 

09/05/1987 محمد قدوري 05  
  

C غير مقبول لعدم استيفاء شروط الترتيب  
27/05/1991 خوجةمنير زيان  06  

  
D غير مقبول لعدم استيفاء شروط الترتيب 

04/08/1989 سالمة عبد الغني 07  
  

C غير مقبول لعدم استيفاء شروط الترتيب 
01/01/1988 سعيد عدلي 08  

  
D غير مقبول لعدم استيفاء شروط الترتيب 

05/06/1991 كوريبة وسام 09  
  

C  الترتيبغير مقبول لعدم استيفاء شروط  
17/06/1994 حراوة عامر 10  

  
C غير مقبول لعدم استيفاء شروط الترتيب 

16/12/1989 رغاية عثمان 11  
  

C غير مقبول لعدم استيفاء شروط الترتيب 
18/01/1990 صواق دهبية 12  

  
C غير مقبول لعدم استيفاء شروط الترتيب 

27/04/1983 روة محمد 13  
  

D 
  استيفاء شروط الترتيبغير مقبول لعدم 

 



 
 3جامعة الجزائر 

 الدولیةكلیة العلوم السیاسیة و العالقات 

 التنظیم  السیاسي واإلداري :    قسم 
 

إدارة  الجماعات المحلیة   :  د تخصص.م.المقبولین الجتیاز مسابقة الدكتوراه لغیر  المرشحینقرار لجنة التكوین في الدكتوراه المتعلق بقائمة   
 

 االسم و اللقب بالعربية الرقم 
تاريخ و مكان 

 التخصص المؤسسة االصلية الميالد
الترتيب 
 قرار اللجنة  الدولي

02/04/1988 براهيمي سمير 14  
  

C غير مقبول لعدم استيفاء شروط الترتيب  
31/03/1986 مزاغشية سناء 15  

  
C  الترتيبغير مقبول لعدم استيفاء شروط 

10/06/1993 بن كابوية سومية 16  
  

C غير مقبول لعدم استيفاء شروط الترتيب 
05/03/1989 هجرس نورة 17  

  
E غير مقبول لعدم استيفاء شروط الترتيب 

01/11/1990  نفاع ابراهيم 18  
  

C غير مقبول لعدم استيفاء شروط الترتيب  
07/07/1992 حمزي محمدي 19  

  
C استيفاء شروط الترتيب غير مقبول لعدم 

23/01/1974 عقبوبي محمد 20  
  

C غير مقبول لعدم استيفاء شروط الترتيب 
22/09/1989 ليلى وابل 21  

  
C غير مقبول لعدم استيفاء شروط الترتيب 

13/08/1988 شنوف جمال 22  
  

D غير مقبول لعدم استيفاء شروط الترتيب  
24/05/1988 فيصلي صبيحة 23  

  
C  مقبول لعدم استيفاء شروط الترتيبغير 

30/01/1980 غطاس محمد حافظ 24  
  

C غير مقبول لعدم استيفاء شروط الترتيب 
05/08/1990 عزيرة احمد 25  

  
C غير مقبول لعدم استيفاء شروط الترتيب 



 
 3جامعة الجزائر 

 الدولیةكلیة العلوم السیاسیة و العالقات 

 التنظیم  السیاسي واإلداري :    قسم 
 

إدارة  الجماعات المحلیة   :  د تخصص.م.المقبولین الجتیاز مسابقة الدكتوراه لغیر  المرشحینقرار لجنة التكوین في الدكتوراه المتعلق بقائمة   
 

 

 

 التخصص المؤسسة االصلیة تاریخ و مكان المیالد االسم و اللقب بالعربیة الرقم 
الترتیب 
 قرار اللجنة  الدولي
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 التخصص المؤسسة االصلیة تاریخ و مكان المیالد االسم و اللقب بالعربیة الرقم 
الترتیب 
 قرار اللجنة  الدولي

07/02/1989 شمام عماد 26  
  

D غير مقبول لعدم استيفاء شروط الترتيب  
19/07/1986 شاوي يوسف 27  

  

D غير مقبول لعدم استيفاء شروط الترتيب 
11/07/1992 صوهيب شوكال 28  

  

C غير مقبول لعدم استيفاء شروط الترتيب 
28/10/1974 بشيري بومدين 29  

  

C  الترتيبغير مقبول لعدم استيفاء شروط 
04/04/1977 نكبيل كمال 30  

  

C غير مقبول لعدم استيفاء شروط الترتيب  
01/03/1993 بادي ساعد 31  

  

D غير مقبول لعدم استيفاء شروط الترتيب 
14/08/1992 السد عبد الرحيم 32  

  

D غير مقبول لعدم استيفاء شروط الترتيب 
08/09/1993 زراري هودى 33  

  

C  استيفاء شروط الترتيبغير مقبول لعدم 
19/01/1991 زروالي مراد 34  

  
C غير مقبول لعدم استيفاء شروط الترتيب 

10/01/1991 بن سعد زهية 35  
  

C غير مقبول لعدم استيفاء شروط الترتيب  

26/12/1989 خرشي عثمان 36  
  

A خارج االختصاص 


