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2017دجنرب   

 لحئة املرحشني املقبولني برمس الس نة اجلامعية 

2018-2017 

 *أ جورينمغري الفئة املرحشني 



 األستاذ املشرف ت ر.
غير  املرشحين

 املأجورين
 الدكتوراه تكوين منسق التكوين

 أسامة حاتم     الروكي د.حممد   1

 العربي بوسلهام د.
الفكر اإلسالمي املعاصر وقضايا املجتمع 

 والبيئة في العالم املتوسطي

 مصطفى التودي     د.موالي عمر بنحماد/دة.بشرى العالم   2

 عمر أخريف      د.العريب بوسلهام/د.سعيد خالد احلسن 3

 خالد األبيض      اجمليد حميب د. العريب بوسلهام/د.عبد  4

 صليحة الطالب   دة. بشرى البداوي/د.عبد الناصر السباعي    5

 مصطفى الودغيري    د. حممد املغراوي/د. مصطفى الصمدي 6

 حنان املنصوري د. ادريس عبيزة / د. سعيد علوش 7
 الدراسات املقارنة إدريس اعبيزة د.

 رضوان الطاهري  نورة الغزاريدة. احممد الداهي /د.  8

 العقائد واألديان كريمة بوعمري  دة. حسن العسري  أنس الغبيسيد. دة. كرمية بوعمري/ 9

 سفيان مصبان    دة.بثينة الغلبزوري    10

 د. محمد قجوي 
الدراسات اإلسالمية وقضايا املجتمع 

 املعاصر
 كمال الهداري     د.صاحل زارة    11

 محسن خروج   الرزاق اجلاي د.عبد  12



 حسن الراحل   د.حممد القجوي     13

 إدريس العيبودي    د.مجال السعيدي    14

 املهدي اسكنفل    دة. بثينة الغلبزوري    15

 أحمد شتمو   د.عبد الرزاق اجلاي     16

 إيمان بكور     د.سعيد هالوي/د.مجال السعيدي     17

 عبد الفتاح الرخي دة.اندية التازي/د. بنجلون 18

 للنمو والتنظيمات االجتماعيعلم النفس  املصطفى حدية د.

 محمد صوالحين د.الوايف/د.حدية 19

 يوسف اليوبـــــــــي د.الوايف 20

 أسية فتيلي د.البوعزاوي 21

 هشام الدمناتي د.الوايف 22

 العالميحسن  د. حدية/ د. بنجلون 23

 رضوان الحيمر د. حدية/ د.البوعزاوي 24

 يسرى التازي  د. حدية/ د.البوعزاوي 25

 سرى الطلحـــي د. حدية/د.السعلييت 26



 غزالن كمال دة.اندية التازي/ د.حدية 27

 ياسين أمناي دة.خلود السباعي/د.حدية 28

 صفاء بن نمات شريطة اإلدالء ابملعادلة 29

 فاطمة الزهراء الزموري د. عبد السالم الدامشي/ د.حممد التوجيري 30

 حسناء الفرعاني د. اعبد السالم الدامشي/دة. ليلى بنجلون 31 علم النفس املرض ي واإلكلينيكي عبد السالم الداشمي د.

 جواد نبالوي  د.حممد التوجيري/ دة. بلعيد فتيحة 32

 عمر حجام عبد السالم بن ميسد.       33
 الفلسفات التطبيقية وقضايا اإلنسان د.عبد السالم بن ميس

 عبد هللا أكنيوي    حممد هامشيد.  34

 أمين بنسعايدي مجال فزةد.  35

 والتنمية املحلية ةاالجتماعي اتالتغير  املختار الهراس د.

 إيمان الرامي حلسن أمزاين/د. هشام أيت منصور د. 36

 سفيان شنيك حلسن أمزايند.  37

 هدى الدوالي املختار اهلراس/دة. أمينة مكاويد.  38

 مريم جوهرني مجال فزةد.  39



 شيماء شنيك هشام أيت منصور د. حلسن أمزاين/د. 40

 ريم املشاشتي د. حممد حساوي/د. علي أيت أوشان    41

 اللسانيات وقضايا اللغة العربية محمد السيدي د.

 زينب باشو د. حممد مرزوق/د. علي أيت أوشان     42

 سمية الشرفاوي  حممد مرزوقد.     43

 عبد الحكيم الزيتوني حممد التاقيد.     44

 اسماعيل العاتية حممد التاقيد.  45

46 Dr. Aderghal/Dr. Berriane رنض ى بوهالل 

 Aménagement, développement et محمد أدرغال د.

gestion des territoires 

47 Dr. Sahnouni فاطمة الزهراء بوجليدة 

48 Dr. Aderghal سهام الحنصالي 

49 Dr. Sahnouni هشام مزين 

50 Dr. Amzil الشعيبية تزارني 

51 Dr. Aderghal فاطمة الزهراء اليوسفي 

52 Dr. Sahnouni  سكينة العمري 

 توازنات األراض ي وإعداد املجال محمد الطيلسان د. ابراهيم بهات د. ابراهيم بديدي/د. إدريس شحو  53



 حسناء بوعاللة د. ابراهيم بديدي/د. إدريس شحو  54

 عبد الرحمان األنصاري  ابراهيم بديدي/د. إدريس شحو  د. 55

 امحمد لعيوني د. حممد الطيلسان/د. عبد الرحيم وطفه 56

 إشراق الكرامتي د. احممد جنايت إدريسي 57

 Gestion de l' Environnement et نادية مشوري دة. لحسن أزروال دة. اندية مشوري 58

Développement Durable 

 صوفيا بلقاسم د. املصطفى شاديل 59

 (co tutelle) 
 املصطفى شادلي د.

Sciences du langages,  

science du discours et 

communication 

60 Dr. Boutayba/Dr. Kahack  ملك بوعياد 
 Sciences de l’information et de د. محمد بندحان

communication 
61   Dr. El Hassouni/Dr. Hasbane  سكينة التويجري 

 Art, littérature et société د. إيجو الشيخ موس ى أمينة الخراز د. عبد اجمليد مكايسي 62

 عبد الرزاق بزار د. حسن بلحياح دة ميينة القراط/ 63

 Studies in Language, Culture and دة. يمينة القراط

Society 
 حمزة السعيدي دة. ميينة القراط     64

 علواشسهيل  مجال حبماد د. د. الطيب بلغازي/ 65



 رشيد أقشار د.حممد الباح/د. رشيد مرسلي 66

 د. محمد صالحي

 اللغة والثقافة الالثينية

 ()األملانية
 وسيمة مينوش د.حممد الباح/د. رشيد مرسلي 67

 جوال منتصر د.رجاء التازي 68

69 
 Dr. Teresa/د.حممد صاحلي / د.مراد الضقامر

Nunes  
 إلهام الحواص

 اللغة والثقافة الالثينية

 () البرتغالية

 اللغة والثقافة الالثينية حنان طروال الصقلي د.عبد املنعم بونو/د.مصطفى أوزير 70

 ()اإلسبانية
 املسعودي إكرام د.عبد املنعم بونو/د.مصطفى أوزير 71
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