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

  مقبول ب تحلیل السیاسة الخارجیة س.ع.ع.و.م 24/01/1984 فؤاد بوطبیق 01
 مقبول أ السیاسة الخارجیة بومرداس 24/01/1984 ناصف حنان 02
 مقبول ب دراسات استراتیجیة ورقلة 16/06/1989 بودوح سارة 03
 مقبول ب السیاسة الخارجیة بومرداس 16/06/1989 یعقوب محمد 04
 مقبول ب تحلیل السیاسة الخارجیة الجلفة 01/09/1993 تقي الدین تامر حمیدات 05
 مقبول ب عالقات دولیة وتعاون البلیدة 22/05/1988 ناصر جالل 06
 مقبول ب عالقات دولیة وتعاون البلیدة 04/12/1992 الوھابرمضان عبد  07
 مقبول ب تحلیل السیاسة الخارجیة خمیس ملیانة 09/04/1990 عبد القادر كاسیلي 08
 مقبول ب عالقات دولیة األغواط 30/05/1984 عادل زین 09
 مقبول ب عالقات دولیة األغواط 07/09/1992 حة تمزورفتی 10
 مقبول ب تحلیل السیاسة الخارجیة س.ع.ع.و.م 30/08/1991 زلیلف ھاجر 11
 مقبول ب دراسات أمنیة خنشلة 01/01/1994 سھام ركنیة 12
 مقبول ب السیاسة الخارجیة بومرداس 06/04/1991  إیمان عاللي 13
 مقبول ب تحلیل السیاسة الخارجیة الجلفة 19/11/1992 سارة غرایر 14
 مقبول أ تحلیل السیاسة الخارجیة الجلفة 12/02/1991 فریحة طعبة 15
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 مقبول أ السیاسة الدولیة خمیس ملیانة 30/09/1988 یوسف عمروش 16
 مقبول ب تحلیل السیاسة الخارجیة الجلفة 14/04/1991 عفاف سالمي 17
 مقبول أ السیاسة الخارجیة بومرداس 01/01/1985 أم الخیر عیشون 18
 مقبول ب استراتیجیة وعالقات دولیة المسیلة 25/12/1986 فاید زكریا 19
 مقبول أ تحلیل السیاسة الخارجیة الجلفة 11/07/1987 كمال بوعافیة 20
 مقبول ب دراسات أمنیة دولیة 3الجزائر 10/04/1972 عبد الوھاب جعیجع 21
 مقبول ب تحلیل السیاسة الخارجیة الجلفة 15/11/1982 فاتح مسعودي 22
 مقبول ب السیاسة الخارجیة بومرداس 07/12/1993 نادیة عودیة 23
 مقبول أ السیاسة الخارجیة بومرداس 12/07/1993 رشا رزقي 24
 مقبول أ السیاسة الخارجیة بومرداس 08/08/1993 أسامة عینوش 25
 مقبول ب السیاسة الخارجیة بومرداس 05/01/1993 حفیظة سحبان 26
 مقبول أ السیاسة الخارجیةتحلیل  س.ع.ع.و.م 14/03/1994 إیناس بن عباس 27
 مقبول ب عالقات دولیة ودراسات أمنیة قالمة 22/06/1983 فرید صدوقي 28
 مقبول ب الدراسات اإلستراتیجیة تبسة 29/11/1990 هللا عبد السالم جاب 29
 مقبول ب الدراسات اإلستراتیجیة س.ع.ع.و.م 09/04/1986 مصطفى بلة 30
 مقبول ب دراسات أمنیة دولیة 3الجزائر 14/06/1994 الدین صالحاسماعیل  31
 مقبول ب تحلیل السیاسة الخارجیة الجلفة 06/06/1987 منصور مروان 32
 مقبول ب دراسات إقلیمیة 3الجزائر 27/05/1979 رشید بلقرع 33
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 مقبول ب تحلیل السیاسة الخارجیة الجلفة 29/09/1992 نورة شویحة 34
 مقبول أ دراسات أمنیة دولیة 3الجزائر 19/09/1990 لیراريمریم  35
 مقبول ب تحلیل السیاسة الخارجیة الجلفة 14/04/1991 عفاف سالمي 36
 مقبول أ عالقات دولیة وتعاون البلیدة 07/02/1974 المیة طھراوي 37
 مقبول ب تحلیل السیاسة الخارجیة س.ع.ع.و.م 07/11/1983 ودیع مخلوفي 38
 مقبول ب تحلیل السیاسة الخارجیة الجلفة 23/10/1969 أحمد سایحي 39
 مقبول ب تحلیل السیاسة الخارجیة الجلفة 13/02/1988 ملیكة ربیزي 40
 مقبول ب تحلیل السیاسة الخارجیة الجلفة 05/10/1987 عبد الباسط مغدر 41
 مقبول أ تحلیل السیاسة الخارجیة الجلفة 09/08/1973 عبد الكریم طیباوي 42
 مقبول أ دراسات أمنیة واستراتیجیة مستغانم 14/03/1986 مصطفى كمال فودي 43
 مقبول أ السیاسة الخارجیة بومرداس 27/08/1992 غباش إلیاس 44
 مقبول أ دراسات غقلیمیة 3الجزائر 05/03/1992 سامي كعباش 45
 مقبول ب السیاسة الخارجیة تحلیل س.ع.ع.و.م 15/01/1990 شریف كمونجي 46
 مقبول ب دراسات أمنیة واستراتیجیة مستغانم 16/03/1980 أمان بوعبد هللا 47
 مقبول ب تحلیل السیاسة الخارجیة بومرداس 12/06/1991 ولید عبدیش 48
 مقبول ب تحلیل السیاسة الخارجیة الجلفة 27/12/1970 مبروك شریط 49
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 مقبول أ تحلیل السیاسة الخارجیة س.ع.ع.و.م 04/09/1983 سعاد مبروكي 50
 مقبول أ تحلیل السیاسة الخارجیة س.ع.ع.و.م 24/01/1984 محند تقابایت 51
 مقبول ب تحلیل دراسات استراتیجیة الجلفة 17/12/1984 مصطفى تاھمي 52
 مقبول ب دراسات أمنیة دولیة 3الجزائر 16/06/1992 بن عمود ھناء 53
 مقبول ب عالقات دولیة البلیدة 31/12/1991 أسامة قاسمي 54
 مقبول ب دراسات أمنیة واستراتیجیة مستغانم 16/03/1980 عماري بوعبد هللا 55
 مقبول أ اإلستراتیجیة وعالقات دولیة المسیلة 26/04/1989 زینب بلعسل 56
 مقبول ب عالقات دولیة واستراتیجیة بسكرة 09/04/1990 أسماء صحراوي 57
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 02 نویوة عالء عدم توفر شرط التصنیف المطلوب
 03 بلغازي خالد تخصص غیر مقبول

 04 بوسنة یاسمینة عدم توفر شرط التصنیف المطلوب
 05 جلولي محمد سلیم عدم توفر شرط التصنیف المطلوب

شرط التصنیف المطلوبعدم توفر   06 بن موسى احمد 
 07 شرابة عبد القادر عدم توفر شرط التصنیف المطلوب
 08 تواتي حراوي عدم توفر شرط التصنیف المطلوب

 09 اماني رشید تخصص غیر مقبول
 10 دربال كوثر عدم توفر شرط التصنیف المطلوب
 11 بن عبد الرحمن حمزة عدم توفر شرط التصنیف المطلوب
 12 دباغ صلیحة عدم توفر شرط التصنیف المطلوب
 13 سنوسي سارة عدم توفر شرط التصنیف المطلوب
 14 جمعي صلیحة عدم توفر شرط التصنیف المطلوب
 15 رداوي عبد الوھاب عدم توفر شرط التصنیف المطلوب
 16 سعود عیسات عدم توفر شرط التصنیف المطلوب
 17 شروف اسعد عدم توفر شرط التصنیف المطلوب
 18 عابد صبرینة عدم توفر شرط التصنیف المطلوب
 19 بن حمیدة حنان عدم توفر شرط التصنیف المطلوب
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