
  3جامعة الجزائر 

  كلیة العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة

  قسم الدراسات الدولیة

  

  أمنیة دولیةد تخصص  دراسات .م.قرار لجنة التكوین في الدكتوراه المتعلق بقائمة المترشحین المقبولین الجتیاز مسابقة الدكتوراه ل
 

  الرقم
 الترتیب التخصص المؤسسة االصلیة تاریخ و مكان المیالد اللقب 

  
  المالحظة

15/08/1992 تبسة دراسات استراتیجیة إدریس بن نبي 1  A مقبول  
09/12/1993 أم البواقي دراسات أمنیة في المتوسط زرداني سمیرة 2  A مقبول  
07/03/1984 البلیدة عالقات دولیة وتعاون مصطفى قداح 3  A مقبول  
01/11/1992 الجزائر دراسات أمنیة دولیة یاسین بوثلجة 4  A مقبول  
23/10/1989 الجزائر دراسات أمنیة دولیة سفیان بوشریح 5  A مقبول  
04/04/1993 الجزائر دراسات أمنیة دولیة فراح بوالرویس 6  A مقبول  
22/02/1992 أم البواقي دراسات أمنیة في المتوسط عواطف ھامل 7  A مقبول  
23/07/1993 الجزائر دراسات أمنیة دولیة أمیرة ناعسة 8  A مقبول  
04/02/1992 المدرسة العلیا للعلوم السیاسیة دراسات استراتیجیة ودولیة إیمان الحداد 9  A مقبول  

05/01/1989 مستغانم دراسات أمنیة واستراتیجیة عبد هللا بن سلوى ناصر 10  A مقبول  
04/07/1981 المدرسة الوطنیة دراسات استراتیجیة ودولیة خاللفة إسمھان 11  A مقبول  
22/09/1987 تبسة دراسات استراتیجیة محمد بھلول 12  A مقبول  
23/05/1993 الجزائر دراسات أمنیة دولیة محمد سني 13  A مقبول  
08/01/1989 قسنطینة دراسات أمنیة واستراتیجیة خولة عبید 14  A مقبول  
07/12/1977 الجزائر دراسات أمنیة كنزة طالبومة 15  A مقبول  
12/08/1991 تبسة دراسات استراتیجیة سارة بوشوشة 16  A مقبول  
13/10/1984 مستغانم دراسات أمنیة واستراتیجیة بختة زروقي 17  A مقبول  
25/08/1993 تبسة دراسات استراتیجیة محمد إسالم قریب 18  A مقبول  
05/08/1964 ورقلة دراسات استراتیجیة محمد عسال 19  A مقبول  



26/02/1991 الجزائر دراسات أمنیة غیالس إحدان 20  A مقبول  
12/01/1992 الجزائر دراسات أمنیة فریال بن عبدالقادر 21  A مقبول  
05/01/1992 مستغانم دراسات امنیة واستراتیجیة أسماء دقیق 22  A مقبول  
18/12/1991 الجزائر دراسات أمنیة رامي حوالة 23  A مقبول  
15/07/1991 تبسة دراسات استراتیجیة حلیمة بوزناد 24  A مقبول  
للعلوم السیاسیة المدرسة الوطنیة دراسات استراتیجیة ودولیة یوسف امینة 25  31/01/1994  A مقبول  
19/03/1990 تلمسان دراسات استراتیجیة وأمنیة صراح بن عبد الواحد 26  A مقبول  
15/02/1986 ورقلة دراسات امنیة واستراتیجیة عبدالرحمان أوجانة 27  A مقبول  
10/07/1990 جامعة الجزائر دراسات امنیة دولیة كنزة رحمة فاصولي 28  A مقبول  
یوسف بوغرارة 29 09/03/1988 مستغانم دراسات أمنیة استراتیجیة   A مقبول  
15/03/1992 جیجل دراسات استراتیجیة موسى حداد 30  A مقبول  
16/10/1992 مستغانم دراسات أمنیة واستراتیجیة معمر عبدالرزاق بن مھل 31  A مقبول  
05/06/1992 مستغانم دراسات أمنیة واستراتیجیة عبد هللا فاتح عدلي 32  A مقبول  
20/05/1992 المسیلة استراتیجیة وعالقات دولیة إبراھیم سعیدي 33  A مقبول  
14/08/1992 الشلف دراسات أمنیة واستراتیجیة آسیا بوزكرین 34  A مقبول  
03/02/1992 أم البواقي دراسات امنیة في المتوسط أحالم علوان 35  A مقبول  
11/12/1989 تلمسان دراسات استراتیجیة وأمنیة رحمة یوساري 36  A مقبول  
31/05/1988 قسنطینة دراسات أمنیة استراتیجیة وردة بوغابة 37  A مقبول  
استراتیجیةدراسات أمنیة  عبدالقادر بن حمادي 38 15/07/1990 الشلف   A مقبول  
00/00/1990 مستغانم دراسات أمنیة واستراتیجیة رحمة سالم 39  A مقبول  
23/08/1988 جیجل دراسات إستراتیجیة ریمة مرزوق 40  A مقبول  
11/08/1986 خنشلة دراسات أمنیة بن العلمي 41  A مقبول  
02/08/1987 البلیدة عالقات دولیة  إبتسام مالكي 42  A مقبول  
26/11/1984 الجزائر دراسات امنیة دولیة  فطیمة الزھراء حدود 43  A مقبول  
22/04/1991 خمیس ملیانة دراسات دولیة  فاطمة الزھراء بشرایر 44  A مقبول  
04/07/1982 باتنة دراسات أمنیة استراتیجیة  سعیدة بن رقراق 45  A مقبول  
1992-04- 24 مستغانم دراسات أمنیة واستراتیجیة  زھر الدین بوبكر 46  A مقبول  
23/12/1992 خنشلة دراسات أمنیة  سمیحة براق 47  A مقبول  
21/02/1990 قسنطینة دراسات استراتیجیة وأمنیة  نعیمة فنور 48  A مقبول  
21/04/1991 تبسة دراسات استراتیجیة  یونس زرقي 49  A مقبول  
04/02/1992 ورقلة دراسات أمنیة واستراتیجیة إیمان الحداد 50  A مقبول  



22/05/1988 الجزائر دراسات أمنیة  محمد صخري 51  A مقبول  
25/12/1986 تلمسان دراسات استراتیجیة أمنیة  سومیة حلیلم 52  A مقبول  
13/11/1993 الجزائر دراسات أمنیة  اسماعیل جوھرة 53  A مقبول  
أمنیة في المتوسطدراسات  عبدالسالم سردوك 54   مقبول B 15/04/1991 أم اابواقي 
14/07/1992 الجزائر دراسات أمنیة عابد سمیة 55  B مقبول  
16/03/1977 ورقلة دراسات أمنیة وإستراتیجیة سدراتي سمیرة 56  B مقبول  
24/11/1980 مستغانم دراسات أمنیة وأستراتیجیة كارة نادیة 57  B مقبول  
أمنیة دراسات بغزو سمیرة 58 08/06/1992 خنشلة   B مقبول  
23/11/1991 المدرسة العلیا دراسات استراتیجیة وأمنیة یوسفي عائشة 59  B مقبول  
02/07/1990 الجزائر المدرسة العلیا للعلوم السیاسیة أوالد بھماني یونس 60  B مقبول  
29/04/1994 الشلف دراسات أمنیة واستراتیجیة حداد نصیرة 61  B مقبول  
19/05/1980 مستغانم دراسات أمنیة واستراتیجیة قطاف محمد 62  B مقبول  
18/03/1992 مستغانم دراسات أمنیة واستراتیجیة عاجل رزایقیة 63  B مقبول  
18/11/1984 خمیس ملیانة دراسات أمنیة رفیف فطیمة 64  B مقبول  
15/10/1989 جیجل دراسات استراتیجیة سمیة دسدوس 65  B مقبول  
شارفي توفیق 66 17/07/1989 الشلف عالقات دولیة   B مقبول  
سامر رقیة  67 29/09/1992 قسنطینة دراسات استراتیجیة وأمنیة   B مقبول  
06/07/1984 البلیدة عالقات دولیة وتعاون كریمة بوغدیري 68  B مقبول  
26/03/1991 قسنطسنة دراسات استراتیجیة وأمنیة مریم بوفالقة 69  B مقبول  
19/09/1966 ورقلة دراسات امنیة واستراتیجیة عبد القدوس بوعزة 70  B مقبول  
20.06/1991 تبسة دراسات استراتیجیة إسمھان فتني 71  B مقبول  
08/09/1988 تلمسان دراسات استراتیجیة وأمنیة محمد عبد المولى 72  B مقبول  
19/01/1988 المسیلة استراتیجیة وعالقات دولیة عبدالرحمان بورنان 73  B مقبول  
25/03/1992 الجزائر دراسات أمنیة ھاجر عالمة 74  B مقبول  
25/02/1991 مستغانم دراسات امنیة واستراتیجیة جلیلة عریف 75  B مقبول  
00/00/1989 تبسة عالقات دولیة شوقي دیاب 76  B مقبول  
24/07/1991 قسنطینة دراسات أمنیة واستراتیجیة محمد أمین سیافة 77  B مقبول  
29/03/1985 مستغانم دراسات أمنیة واستراتیجیة أحمد روابحي 78  B مقبول  
25/04/1992 الجزائر دراسات أمنیة جمیلة فالح 79  B مقبول  
06/03/1970 الشلف دراسات امنیة واستراتیجیة محمد حسان 80  B مقبول  
31/01/1991 ورقلة دراسات استراتیجیة وأمنیة سعدالدین حمداوي 81  B مقبول  



27/05/1990 المسیلة استراتیجیة وعالقات دولیة زكریا درفلو 82  B مقبول  
14/01/1985 الجزائر دراسات أمنیة ودولیة شریفة شیبان 83  B مقبول  
05/03/1993 المسیلة استراتیجیة وعالقات دولیة أمین عبادي 84  B مقبول  
03/05/1968 بسكرة عالقات دولیة واستراتیجیة  عبد الحفیظ جھرة 85  B مقبول  
13/08/1992 أم البواقي دراسات أمنیة في المتوسط  حسین ثابت 86  B مقبول  
11/05/1975 مستغانم دراسات أمنیة واستراتیجیة  خیرة راشي 87  B مقبول  
22/10/1991 قالمة عالقات دولیة ودراسات أمنیة  كنزة عشاشة 88  B مقبول  
استراتیجیة وأمنیة دراسات  فاطمة الزھراء حوباد 89 22/09/1990 تلمسان   B مقبول  
15/05/1979 باتنة دراسات أمنیة واستراتیجیة  علي منیر دوالة 90  B مقبول  
14/11/1986 باتنة دراسات أمنیة واستراتیجیة  مراد مقعاش 91  B مقبول  
19/09/1990 الجزائر دراسات أمنیة  كمال بن نافلة 92  B مقبول  
19/10/1991 الجزائر دراسات أمنیة دولیة  مراد وھواه 93  B مقبول  
01/08/1988 البلیدة عالقات دولیة وتعاون تركیة بوسعیدي 94  B مقبول  

  

  التكوین  اعضاء لجنة

رئیس التخصص: عبدالوهاب بن خلیف.د.أ-  

عضوا:وهیبة دالع.د-  

عضوا: صالح غرس.د-  

       عضوا: عبدالسهال بن زناش.أ-

 2017/10/04حرر في                   

  



  3جامعة الجزائر 

 كلیة العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة

دراسات أمنیة دولیة: تخصص  

 

 قائمة الطلبة المرفوضین في مسابقة الدكتوراه

...)ج، د(باقي األصناف   

 

 الرقم اإلسم واللقب الصنف المالحظة
 01 رقاقبة محمد األمین C مرفوض خارج التصنیف 
 02 صوفیا حدادي D مرفوض خارج التصنیف 
 03 سرسال هجیرة D مرفوض خارج التصنیف 
 04 صاحبي محمد الصالح D مرفوض خارج التصنیف 

)علم االجتماع(خارج التخصص   B 05 عبدالكریم سردوني 
 06 آمال ثلي C مرفوض خارج التصنیف 
 07 مریم قلمین C مرفوض خارج التصنیف 
 08 فاطمة قادوري C مرفوض خارج التصنیف 
 09 أحمد سحنون C مرفوض خارج التصنیف 
 10 آدم فارس عویشة C مرفوض خارج التصنیف 
 11 إبتسام مخفي C مرفوض خارج التصنیف 
 12 إیمان عزوز C مرفوض خارج التصنیف 
 13 حنان طراد C مرفوض خارج التصنیف 
 14 أسامة بن شخشوخ C مرفوض خارج التصنیف 
 15 لعلى بایو C مرفوض خارج التصنیف 
 16 نجود هیشیر C مرفوض خارج التصنیف 
 17 سعدالدین حمداوي C مرفوض خارج التصنیف 



 18 مریم العقون C مرفوض خارج التصنیف 
 19 كریمة غبابریة C مرفوض خارج التصنیف 
 20 حنان بلغالم C مرفوض خارج التصنیف 
 21 محمد إسالم مطاف C مرفوض خارج التصنیف 

خارج التصنیف  مرفوض  C 22 العید بن مزوق 
 23 محمد الشریف مزیان C مرفوض خارج التصنیف 
 24 یوسف حمودة C مرفوض خارج التصنیف 
 25 فاطمة الزهراء عماري C مرفوض خارج التصنیف 
 26 موسى شاعون C مرفوض خارج التصنیف 
 27 لیلیا بن ساعد C مرفوض خارج التصنیف 

خارج التصنیف  مرفوض  C 28 مروة محوي 
 29 صوفیا حدادي D مرفوض خارج التصنیف 
 30 هجیرة سرسال // مرفوض خارج التصنیف 
 31 محمد الصالح صاحبي // مرفوض خارج التصنیف 
 32 فاطمة طاجین  //  مرفوض خارج التصنیف 
 33 محمد یحي هامل // مرفوض خارج التصنیف 
 34 أمینة خوذر // مرفوض خارج التصنیف 
 35 زوینة بن شلي // مرفوض خارج التصنیف 
 36 زرواق عبدالعالي // مرفوض خارج التصنیف 
 37 حسام الدین كتفي // مرفوض خارج التصنیف 
 38 علي زیقم // مرفوض خارج التصنیف 
 39 سعید مومن // مرفوض خارج التصنیف 
 40 فلایر داودي // مرفوض خارج التصنیف 
 41 نبیلة بن قمیر // مرفوض خارج التصنیف 
 42 أمیمة بوفرح // مرفوض خارج التصنیف 
 43 حیاة بهلول  // مرفوض خارج التصنیف 
 44 سهیلة دارم // مرفوض خارج التصنیف 
 45 نهال مند C  مرفوض خارج التصنیف 
 46 هدى حافي راسو // مرفوض خارج التصنیف 



 47 عبدالكریم فني // مرفوض خارج التصنیف 
 48 سبتي بریك // مرفوض خارج التصنیف 
 49 یوسف حمودة // مرفوض خارج التصنیف 
 50 فاطمة الزهراء عماري // مرفوض خارج التصنیف 
 51 حنان بارود // مرفوض خارج التصنیف 
 52 مختار قوریشي D مرفوض خارج التصنیف 
 53 محمد أنور حمادو // مرفوض خارج التصنیف 
 54 رابح بن بدرة // مرفوض خارج التصنیف 
 55 محمد أمین حمادو // مرفوض خارج التصنیف 
 56 بشیر رواس E مرفوض خارج التصنیف 

 

  3جامعة الجزائر 

 كلیة العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة

دراسات أمنیة دولیة: تخصص  

 

 قائمة الطلبة المرفوضین في مسابقة الدكتوراه

المسجلین إلكترونیاغیر   

 الرقم اإلسم واللقب الصنف المالحظة
غیر المسجلین إلكترونیا مرفوض  

 
B 01 فتیحة النجمي 

غیر المسجلین إلكترونیا مرفوض  
 

 02 نبیلة عبدي //

غیر المسجلین إلكترونیا مرفوض  
 

 03 بلقاسم سّالط //

غیر المسجلین إلكترونیا مرفوض  
 

D 04 فاطمة بلج نعایمة 



غیر المسجلین إلكترونیا مرفوض  
 

 05 لطفي بن طیبة //

غیر المسجلین إلكترونیا مرفوض  
 

 06 الطاوس عشیو //

غیر المسجلین إلكترونیا مرفوض  
 

 07 شمس الدین حمیة //

غیر المسجلین إلكترونیا مرفوض  
 

 08 رابح بن بدرة //

غیر المسجلین إلكترونیا مرفوض  
 

 09 یمینة شنافي //

غیر المسجلین إلكترونیا مرفوض  
 

 10 هشام كافي //

غیر المسجلین إلكترونیا مرفوض  
 

E 11 عفیفة بوقالص 

 


