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 تكوين الدكتوراه منسق التكوين املرشحين املأجورين األستاذ املشرف ر. ت

 يونس إمغارن  أبوبكر العزاوي د. بشرى البداوي/ د.  1

 د.العربي بوسلهام
الفكر اإلسالمي املعاصر وقضايا املجتمع 

 والبيئة في العالم املتوسطي

 حسناء عبيد هللا حممد العلمي د. إدريس شحو/ د.  2

 عبد الحق الصمدي عبد املنعم الفقري التمسمايند. لطيفة الوارثي /دة. 3

 البشير القصري  أمحد العمرايند. موالي عمر بنحماد/د. 4

 سعيدة األسروتي أبو بكر العزاويد. لطيفة الوارثي/د.  5

 أحمد الرحالي سعيد هالويد. أمحد البوكيلي/د. 6

 الدراسات املقارنة د.إدريس اعبيزة ادريس الحسيني دة. فاحتة الطايب 7

 العقائد واألديان دة.كريمة بوعمري  هشام الطربش ي د.حممد الركي 8

 د. محمد قجوي  عبد الرحمان إغونان د.سعيد هالوي / دة.بشرى البداي 9
الدراسات اإلسالمية وقضايا املجتمع 

 املعاصر

 محمد الزعري  د. حدية/ د. أبودار محيد 10
 علم النفس اإلجتماعي للنمو والتنظيمات د.املصطفى حدية

 محمد ناجــــي التوجيريد. احلمراوي/د.  11



 حسني قص ي د. املصطفى حدية/ د. أبودار محيد 12

 عبد الحميد حلتوت د. املصطفى حدية/د.املصطفى  السعلييت 13

 أحمد الحدادي د. حدية/د.املصطفى السعلييت 14

 رشيد الكزولــــي د.حممد التوجيري / د. أبودار محيد 15

 رضوان عبيدة د. بنجلوند. حممد التوجيري/   16

 عبد الرزاق ناصف د.عبد الكرمي  بلحاج 17
 علم النفس الشغل و التنظيمات د.عبد الكريم بلحاج

 أحمد بكور  د.عبد الكرمي  بلحاج 18

 مصطفى الزاهيد حممد أبطوي د.   19
 الفلسفات التطبيقية وقضايا اإلنسان د.عبد السالم بن ميس

 نادية عثماني ميسعبد السالم بن د. 20

 رجاء بولسعاد د. حلسن أمزاين/دة. فوزية برج 21

 التغير االجتماعي والتنمية املحلية د.املختار الهراس
 ليلى مساعد د.  مجال فزة 22

 محمد أمين أمزازي  د.  عبد الغين منديب 23

 منير برقاد د.  رحال بوبريك 24

 اللسانيات وقضايا اللغة العربية السيدي د.محمد بشرى مومن حممد مرزوق د. 25



 علي رجدالي حممد الشكرييد.  26

 عبد الرحيم الواثق العلوي  د.  حممد حساوي 27

 فاطمة الهيسوف د. حممد الدرويش 28
 السيميائيات وفلسفة األدب والفنون  د.محمد حجو

 محمد أوفرا د. حممد الدرويش/ د. حممد جودات 29

30 Dr. DR. Aderghal د.محمد أدرغال إنصاف بورحيم 
Aménagement, 

développement et gestion des 

territoires 

 محمد رامي د. احممد جنايت إدريسي 31

 توازنات األراض ي وإعداد املجال د.محمد الطيلسان

 إيمان حنزاز د, ابراهيم بديدي 32

 رضوان كريم د, ابراهيم بديدي 33

 يوسف فورة عبد الرحيم وطفةد. الطيلسان/د.حممد  34

 هجر بلقاض ي عبد اللطيف شاديل د.   35

 د.املصطفى شادلي
Sciences du langages,  

science du discours et 

communication 

 نادية العلوي البلغيتي  سعيد بنيس د.   36

 أسماء النيضاوي  املصطفى شاديل/اندية عيمادد.    37

38 Dr. Boutayba/Dr. ElGouchi د. محمد بندحان جر بردوز ه Sciences de l’information et 

de communication 



39 Dr. Bendahan/Dr. ElHousni/Dr. Boudhim    أمنية بولعراس 

40 Dr. El Mendli/Dr. Sadid     فاطمة الحاليس ي 

41 Dr. El Hassouni/Dr. Bathahi      أمين القادري 

42 Dr. Bendahan/Dr. El Abbadi مال الكاسك 

43 Dr. Bendahan/Dr. El Gouchi كرام إنهيدإ 

44 Dr.Bendahan/Dr. El Gouchi فدوى مروب 

45 Dr.El Mendli/Dr. El Gouchi سارة السعيدي 

46 Dr.El Hassouni/Dr. Bathahi مال سراجك 

 Studies in Language, Culture يمينة القراطدة.  ز الدين لحميديع خالد العارفد.  الطيب بلغازي /د.  47

and Society 

 محمد املريني د.حممد الباح 48
 د. محمد صالحي

 اللغة والثقافة الالثينية

     الحسين العوفي  د.رشيد مرسلي / د.رضوان حسبان  49 )األملانية(

 


