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 لجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التكوين في الدكتوراه 
 ـــص : الدولة والمؤسسات ـــــــــــــــــــــتخص

 قائمة الملفات المرفوضة
 2102-2102 مسابقة الدكتوراه ) تخصص الدولة والمؤسسات(

 
بب الرفضس المترشحإسم ولقب  التخصص والجامعة   رقم الملف 

-2-الدولة والمؤسسات جامعة البلدٌة  نقص الملحق الوصفً  66 دهري سلمى 
نقص كشف النقاط، السداسً 

 األول والثانً
، جامعة المدٌةإدارة ومالٌة  66 رحمانً إٌمان 

سٌة(، )علوم سٌاتخصص السٌاسات العامة شعبة الماستر علوم سٌاسٌة
 جامعة الجلفة

 67 زبٌر هالة مرٌم

جامعة الجلفة الدولة والمؤسسات، نقص كشف السداسً الرابع  908 عدٌلة محمد 
عدم تطابق معدالت الملحق 
الوصفً مع معاٌٌر التقٌٌم 

 المعتمدة

 990 حاج سعٌد ٌوسف قانون إداري، جامعة األردن

شهادة حسن السٌرة  نقص
 والسلوك

 949 بوهدة خثٌر  دٌةمعة المإدارة ومالٌة، جا

نقص كشوف نقاط سداسٌات 
 الماستر

-2-الدولة والمؤسسات، جامعة البلدٌة  مٌلة منالبن خٌرة ك   979 

نقص كشف السداسً األول 
 والثانً ماستر

-2-الدولة والمؤسسات، جامعة البلٌدة   971 حمدي محً الدٌن 

الماستر   نقص كشف النقاط
  2099/2092سنة الجامعٌةلل

-2-جامعة البلٌدة  الدولة والمؤسسات،  291 حباس الحاج 

 242 جبالحً سلٌم دولة ومؤسسات عمومٌة، جامعة المسٌلة، نقص الملحق الوصفً
عدم وجود شهادة حسن 

 السٌرة والسلوك
 

 261 حرمل زهراء إدارة محلٌة، جامعة النعامة

عة النعامةإدارة محلٌة، جام نقص كشوف النقاط  412 فقٌقً عمر 
ماستر علوم سٌاسٌة شعبة ال رسم السٌاسة العامة،)علوم سٌاسٌة(، جامعة  

1الجزائر  
 417 لخلف سمٌة

 460 سعودي بالل قانون إداري، جامعة المسٌلة نقص كشوف النقاط



نقص شهادة حسن السٌرة 
 والسلوك

إسماعٌلعمارة  قانون إداري ، جامعة تبسة  480 

استر علوم سٌاسٌةشعبة الم 1تنظٌم سٌاسً وإداري، جامعة الجزائر   297 قرشً زٌاد 
1تنظٌم سٌاسً وإداري، جامعة الجزائر شعبة الماستر علوم سٌاسٌة  220 بو طٌبة أسماة 
نقص شهادة حسن السٌرة 

 والسلوك

 

فرحات طالب فاطمة  دولة والمؤسسات العمومٌة، جامعة البوٌرة
 الزهراء

262 

ر علوم سٌاسٌةشعبة الماست 1إلدارة الموارد البشرٌة، جامعة الجزائر    279 أوبعٌش هجٌرة 
كشف النقاط للسداسً  نقص

 الثالث والرابع ماستر
 278 عجة فاطمة دولة ومؤسسات، جامعة تسمسٌلت

1رسم السٌاسات العامة، جامعة الجزائر  شعبة الماستر علوم سٌاسٌة  289 بن مساعدٌة وافٌة 
ٌئة نقص ترخٌص اله

 المستخدمة
 602 مفتاح حمزة إدارة ومالٌة ، جامعة المدٌة

1رسم السٌاسات العامة، جامعة الجزائر  شعبة الماستر علوم سٌاسٌة  627 مساٌلً مهدي 

 


