
  3جامعة الجزائر 

  كلیة العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة

  قسم الدراسات الدولیة

  

  اقتصاد سیاسيد تخصص  .م.قرار لجنة التكوین في الدكتوراه المتعلق بقائمة المترشحین المقبولین الجتیاز مسابقة الدكتوراه ل
 

  الرقم
 االسم اللقب 

تاریخ و مكان 
 الترتیب التخصص المؤسسة االصلیة المیالد

  
  المالحظة

  مقبول A عالقات اقتصادیة دولیة  الشلف جامعة   1986-12- 27  سھام  بونوة 6
  مقبول A دراسات مغاربیة  سعیدة جامعة   1989-11- 04  شھرزاد  صوار 7

  مقبول A دراسات استراتیجیة  جیجل جامعة   1991-07- 28  وفاء  محداب 11
  مقبول A دراسات اقلیمیة  سعیدة جامعة   1991-01- 06  خیرالدین  بوكعبان 25
  مقبول A دراسات مغاربیة  سعیدة جامعة   1993-05- 02  نور الھدى  سعیداني 28
  مقبول A عالقات اقتصادیة دولیة Enssp  1987-09- 03  نسیمة  مدور 30
  مقبول A امنیةدراسات   3جامعة الجزائر  1992-10- 31  عبد الرزاق  بونصاح 31
  مقبول A عالقات اقتصادیة دولیة  الشلف جامعة   1992-07- 31  أنیسة  شمبازي 37
  مقبول A دراسات اقلیمیة  3جامعة الجزائر  1991-10- 30  وسام  كاشة 38
  مقبول A دراسات امنیة  3جامعة الجزائر  1990-12- 02  سامي  بوصبع 53
  مقبول    B  تحلیل السیاسات الخارجیة   بومرداس جامعة   1993-02- 10  فوزیة  توكال 1
  مقبول B  تحلیل السیاسات الخارجیة  Enssp  1988-10- 06  مریم  زالط 9

  مقبول B دراسات مغاربیة  سعیدة جامعة   1992-09- 13  فتیحة  قادة 12
  مقبول  B دراسات استراتیجیة  تبسة جامعة   1990-03- 24  عائشة  مرزوقي 18
  مقبول B دراسات امنیة 3جامعة الجزائر  1982-12- 02  نوال  جرمون 19
  مقبول B دراسات استراتیجیة تبسة جامعة   1993-10- 08  محمد لمین  لبوز 20
  مقبول B دراسات اقلیمیة Enssp  1885-03- 05  بالغمة  تامر 24



  مقبول B دراسات مغاربیة  سعیدة جامعة   1993-05- 17  ھجیرة  عاشور 27
  مقبول B دراسات امنیة  3جامعة الجزائر  1987-01- 01  سفیان  مكي 32
  مقبول B دراسات اقلیمیة  3جامعة الجزائر  1991-04- 27  یاسین المختار  محمودي 33
  مقبول B دراسات اقلیمیة  3جامعة الجزائر  1993-07- 08  عبد الرحمن نبیل  فرحاني 34
  مقبول B دراسات استراتیجیة  جیجل جامعة   1991-04- 17  أمیر  مشید 41
  مقبول B دراسات اقلیمیة  3جامعة الجزائر  1989-05- 15  حسان  مكي 42
  مقبول B دراسات اقلیمیة  3جامعة الجزائر  1990-11- 21  أمال  بن مجدوب 43
  مقبول B دراسات امنیة  3جامعة الجزائر  1981-12- 27  غنیة  حبوش 46
  مقبول B عالقات اقتصادیة دولیة  الشلف جامعة   1990-02- 15  حفیظة  حدبي 47
  مقبول B امنیةدراسات   3جامعة الجزائر  1986-02- 05  مریم  ناشي 51
  مقبول B دراسات اقلیمیة  3جامعة الجزائر  1991-06- 12  ریمة  بوكریطة 52
  مقبول B دراسات امنیة  3جامعة الجزائر  1990-02- 17  إسمة  سي بشیر 54
  مقبول B دراسات اقلیمیة  3جامعة الجزائر  1989-09- 29  صوفیا لیلیا  بولصنام 56
  مقبول C دراسات متوسطیة  جامعة عنابة  1989-08- 21  بالل  مناعي 5
  مقبول C دراسات اقلیمیة  3جامعة الجزائر  1993-03- 06  رانیة  عكاك 8

  مقبول C دراسات اقلیمیة  3جامعة الجزائر  1992-12- 13  خدیجة  غزال 10
  مقبول C دراسات اقلیمیة  3جامعة الجزائر  1989-12- 17  ریاض  بوشالغم 13
  مقبول C دراسات امنیة  قالمةجامعة    1992-03- 13  عبد الرحمن  خرمازة 14
  مقبول C عالقات اقتصادیة دولیة  الشلف جامعة   1988-10- 22  مولود  منصوري  15
  مقبول C دراسات استراتیجیة  تبسة جامعة   1991-06- 11  عبد الملك  یوسفي  21
  مقبول C دراسات استراتیجیة  تبسة جامعة   1990-05- 19  رشدي  بخوش 22
  مقبول C دراسات مغاربیة  سعیدة جامعة   1982-07- 15  ھشام  داودي 23
  مقبول C عالقات اقتصادیة دولیة  جامعة الشلف   1989-03- 19  إسماعیل  حتشان 26
  مقبول C دراسات امنیة  قالمة جامعة   1989-07- 07  ھشام  بسباس 29
  مقبول C دراسات امنیة  3جامعة الجزائر  1972-12- 22  الوناس  بن تواتي  35
  مقبول C دراسات متوسطیة  عنابة جامعة   1988-11- 30  منیر  بولحیة 40
  مقبول C دراسات استراتیجیة  جیجل جامعة   1986-04- 02  عبد الحكیم  میمون 44
  مقبول C عالقات اقتصادیة دولیة  الشلف جامعة   1992-08- 20  بشیر  بن صاري 45
  مقبول C اقتصادیة دولیة عالقات  الشلف جامعة   1991-01- 18  عمار  بن عیسى 48



  مقبول C دراسات امنیة  ورقلة جامعة   1993-02- 17  نھال  مناد 50
  مقبول C دراسات استراتیجیة  جیجل جامعة   1976-05- 26  كمال  شویعل 55
  مقبول D عالقات دولیة  جامعة قالمة  1988-08- 05  خولة  شارف  3
  مقبول D متوسطیةدراسات   جامعة عنابة  1979-09- 01  أرزقي  كریفة 4

  مقبول D دراسات استراتیجیة  جیجل جامعة   1989-12- 22  سفیان  كرین 16
  مقبول D دراسات اقلیمیة Enssp  1978-09- 25  سارة  بن عزوز 17
  مقبول D دراسات امنیة  3جامعة الجزائر  1991-10- 11  منصف  ھاشمي 36
  مقبول D دراسات اقلیمیة  3جامعة الجزائر  1992-07- 07  فراح  شوشاوي 39
  مقبول D  تحلیل السیاسات الخارجیة   الجلفة جامعة   1980-01- 10  محمد  طاوسي 49
  مقبول E  تحلیل السیاسات الخارجیة   Enssp  1990-09- 19  ناجي  بولمناخر 2

  

  التكوین  اعضاء لجنة

  بن عبد العزیز مصطفى      رئیس لجنة التكوین. د

  عضو لجنة التكوین                   العقون جلول. د

  معوج عبد الحكیم             عضو لجنة التكوین          . د

  

       

 2017/10/04حرر في                   

  


