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وحدة التكوين:
الفكر الإساليم املعارص وقضااي اجملمتع والبيئة يف العامل املتوسطي

امس املرحش(ة)
املوثوق ش اميء
محمد العرايض
جبينة نبيل بنجلون
سويين عبد الرحمي
لطيفة الوريك
املودن عبد اللطيف
خادل موهوب
أرشف بولسعاد
لعزيز زهري أمحد
الفقري عبد الرزاق
العساوي عبد الغفار
يونس جابري
ربيع الكرعي
عامر الطويل
مسرية شلوخ

فئة الغري مأجورين
الس تاذ املرشف
د .املصطفى حدية /د,امحد العمراين/د,سعيد زهري
دة.برشى بداوي/د.أمحد بزوي الضاوي
د.محمد الرويك/د.فريد أمار
د.محمد جودات /د.عبد الرحمي عبد الالوي
فئة املأجورين
د .العريب بوسلهام /د .سعيد هالوي
د .العريب بوسلهام/دة .همدية أمنوح
د.عبد هللا جنمي/د.محمد خروابت
د.العريب بوسلهام/د.محمد العلمي
د .مولي معر بن حامد/د .عبد اجمليد حميب
دة .برشى البداوي/د .محمد املغراوي
د.عبد الرزاق اجلاي/د.محمد بن كريان
د.محمد الرويك/د.مصطفى الزعري
د.محمد جودات/د.عبد احلكمي منصور ادلين/د.أبو بكر
العزاوي
د.محمد جودات/د,أسامة الرويك
دة.لطيفة الواريث/د.مصطفى الصمدي

وحدة التكوين:
ادلراسات املقارنة
فئة الغري مأجورين
امس املرحش(ة)
داوود بوتوال
جواد الرساوي
حلمية الويز
املوساوي مصطفى

الس تاذ املرشف
دة .فاحتة الطايب
دة .فاحتة الطايب/د .رشف ادلين جمدولني
دة .فاحتة الطايب/د .رشف ادلين جمدولني
د .اإدريس اعبزية

وحدة التكوين:
الس مييائيات وفلسفة الدب والفنون
فئة الغري مأجورين
امس املرحش(ة)
ليىل حنانة
خلود بنارص
فاطمة الزهراء الفاضيل
حمسن احملمدي
صفاء الغندور
هاجر بوخرواعة

الس تاذ املرشف
د.محمد ادلايه
دة .سعاد اليوسفي
د.محمد جودات
د.محمد ادلايه
د.محمد ادلرويش/د.محمد جودات
د .محمد جحو

وحدة التكوين:
ادلراسات الإسالمية وقضااي اجملمتع

المعاصر

فئة الغري مأجورين

امس املرحش(ة)

الس تاذ املرشف

محمد انحص
الباشريي فتيحة
حنان حساين
حنان مقسط
زكرايء خشاف
هشام الشاوي
أمحد البقايل
اإميان احلبيب
سهام حايج
اإيغولد فاطمة الزهراء
أمني فتحي

د .محمد قجوي
د .محمد قجوي
د .جامل السعيدي
عزيز اخلطيب .السعيدي/د د .جامل
د .صاحل زارة
د .عبد الرزاق اجلاي
د .خادل مدرك
د .عبد الرزاق اجلاي
د .محمد الرويك
دة .بثينة الغلزبوري /د .سعيد هالوي
دة .بثينة الغلزبوري  /د .سعيد هالوي

Formation Doctorale :
« SCIENCES DU LANGAGE, SCIENCES DE
DISCOURS ET COMMUNICATION »

CANDIDATS NON-SALARIES
CANDIDAT

ENCADRANT

SALHI Jihane

Pr. Said Bennis
CANDIDATS SALARIES

HACHIMI Hajar

Pr. El Mostapa Chadli et Nadia Aimade

KANDIL Nisrine

Pr. Fatima - Zahra El Fenne/ Pr. MEKAYSSI

Formation Doctorale :
SCIENCES DE L’INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION
CANDIDATS NON-SALARIES
CANDIDAT

ENCADRANT

Aoujil Mohamed
Bani Manal
Bartali kenza
Chemaou Saad
Charkaoui Asmaa
El Amraoui Wahiba
El Azzouzi Maryam
Essafi Hicham
Fadil Youssra
Hamdoui Hajar
Imillou Zineb
Rouchdi Soukaina
Saguini Emad Eddine

M.Boutayba
Mme.El Mendili/Mme.El Gouchi
M.El Hassouni
M.Bendahan
M.El Ouafa/El Gouchi
M.El Ouafa/M.Ouchelh
M.El Ouafa/M.Ouchelh
M.Moundib
Mme.Rhoulami/Mme.Moumen
M.Moundib
M.Bendahan/Mme.Rhoulami
M.Bendahan/M.Moundib
M.Moundib

CANDIDATS SALARIES
Ameur Abderrahim
Ben Kabli El Hassane
Benabdelhak Kaoutar
El Bouanani Nada
Ell Kettani lhsane
El Miloudi Issam
Faska Souad

M.Bendahan/Mme.Zerouali Hayat
M.Boutayba/M.El Ouafa
M.El Hassouni
M.El Ouafa
M.El Hassouni/M.Boutayba
Mme.El Mendili
Mme.El Mendili/M.El Hassouni

Idtnaine Omar

M.Bendahan/M.Akhiate

Laaboudi Safae
Naji Yassamine
Omani Laila
Sadiki Najia
Talamsi Hind
Zitouny Malika

Mme.Larhrissi
M.Boutayba/Mme.Moumen
Mme.Larhrissi
Mme.Larhrissi/Mme.Bathahi
Mme.Larhrissi
Mme.Rhoulami/Mme Bathahi

FORMATION DOCTORALE :
« ART, LITTERATURE ET SOCIETE »

CANDIDATS NON-SALARIES
CANDIDAT

ENCADRANT

EL OUFIR Fatima

Pr. OUAHBOUN

LAASSILIA SOUHAILA

Pr. CHEIKH MOUSSA

MAZIGH Sabrina

Pr. MEKAYSSI

وحدة التكوين:
عمل النفس الاجامتعي للمنو والتنظاميت
فئة الغري مأجورين
الس تاذ املرشف
امس املرحش(ة)
د.ليىل بنجلون
سهام الهاليل
املتحشني املأجورين
د.مصطفى السعليت
البوزايين سعاد
د.املصطفى حدية/دة.موىن الباكوري
تيعز فاطمة الزهراء
أمحد البوعزازي/د.مصطفى حدية
برشى املرابطي
د.محيد بودار /د .مصطفى حدية
محمد الهرايين
د.املصطفى حدية/دة.موىن الباكوري
بومسعويل خدجية

وحدة التكوين:
اللغة والثقافة الالتينية (اللغات ا إلس بانية ،الإيطالية والملانية)
فئة الغري مأجورين  :اللغة ا إلس بانية
امس املرحش(ة)
مروة الشاميل
نورة امحلداوي
ميساء البطان

الس تاذ املرشف
د.عبد املنعم بونو
د.عبد املنعم بونو
د.عبد املنعم بونو

فئة الغري مأجورين  :اللغة الملانية

امس املرحش(ة)
امني الركييب
هشام افليح
كامل اخنشوف

الس تاذ املرشف

د.محمد الباح
د.رش يد مرسيل
د.رش يد مرسيل
فئة املأجورين  ::اللغة الملانية
دة .رجاء التازي
وديع قبيل
د .محمد الباح
جحيب النحييل
د .رش يد مرسيل
محيد غامنت
د .رضوان حس بان
اتمني عبد الهادي

وحدة التكوين:
اللغة والثقافة الالتينية (اللغة الإيطالية)
فئة الغري مأجورين  :اللغة الملانية

امس املرحش(ة)

الس تاذ املرشف

مجليل سارة
حارضي الزهرة

ذة ليىل منري
ذ .زكراي بودحمي

FORMATION DOCTORALE « GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
ET DEVELOPPEMENT DURABLE »

CANDIDATS NON-SALARIES
CANDIDAT

ENCADRANT

Maryem ELBOUAYADI

Prof. Nadia MACHOURI /Prof. Mohamed
SABIR

Fatiha WIJJA

Prof. Nadia MACHOURI
CANDIDATS SALARIES

Mohamed SFA

Nadia MACHOURI /Prof. Miloud
CHAKER

وحدة التكوين:
أآداب وفنون متوسطية

فئة الغري مأجورين
امس املرحش(ة)
العزيز صابر مولي عبد
خوةل الزلزويل
عامثن بلفقيه
وجدان العرف
حرضية اإلهام بن
القايض عامد أآيت
الكنبوري خدجية
هند النويين
ماجدة حنني
خملص الصغري

الس تاذ املرشف
د.حسن البحراوي
د .محمود عبد الغين
د .محمد الصغريي
دة.سعاد اليوسفي/د.محمد جودات
دة .لطيفة الواريث/دة .العالية ماء العينني
د.محمد ادلايه /د.منور بوبكر
د.محمد جودات/دة.سعاد اليوسفي
دة.نعمية مين
د.محمد العدانين/د.اإدريس اخلرضاوي
د.محمود عبد الغين/د.رشف ادلين ماجدولني

فئة املأجورين
املصطفى فاحت
سعيد الفالق
يوسف النرصاوي
القرقوري أمينة
هجان عروف
رفقة أومزدي
الرساوي عبد الصادق
حياة احلجاوي

د.محمد ادلايه
د.محمد ادلايه/د.سعيد يقطني
د .محمد الظريف/د.محمد ادليه
د .سعيد بنكراد
د.سعيد بنكراد/د.محمد اسلمي
دة.نزهة اجلابري
دة.نزهية اجلابري/د.عبد الرحامن نباتة
د.محمد ادلايه/د.سعيد يقطني

وحدة التكوين:
عمل النفس املريض وا إللكينييك
فئة املأجورين
امس املرحش(ة)
العامثين كرمي
بوجعاج صفاء

الس تاذ املرشف
دة. .أوشلح مرية/د.ادلامشي عبد السالم
دة .ليىل بنجلون/د.الوفا جامل

وحدة التكوين:
اللسانيات وقضااي اللغة العربية

فئة الغري مأجورين
الس تاذ املرشف
امس املرحش(ة)
د .محمد التايق
هاجر الرزايق
د.محمد مرزوق/دة .حكمية خامر
زينب السقاط
د.محمد الشكريي
عبدالالوي علوي سكينة
د .محمد الشكريي
محيداين عبد الإهل
د.محمد التايق
أآس ية شفيق
فئة املأجورين
د .محمد التايق
سارة دهاب
د .محمد التايق
مسرية بن الش يخ

FORMATION DOCTORALE :
« AMENAGEMENT, DEVELOPPEMENT ET GESTION DES
TERRITOIRES »
CANDIDATS NON - SALARIES
Nom Prénom

Encadrant

Abbassi Kaoutar

A, Sahnouni

Chahid Ali

M Aderghal

Halym FZ

L. Amzil / M.Berriane

Harbal Khalid

L. Amzil

El rhaleb El yazid

M. Aderghal /L Amzil

Ait Bella Rachid

L. Amzil / H. Attoch

Ed-dahmani Aziz

A.

Sahnouni

Elrhazi Salah

A.

Sahnouni

Ait El Kamel Fatima

M. Aderghal

El Mhamdi Alaoui Wafa

M Aderghal

Charro Walid

M. Aderghal

Lahfidi Yasmine

A Sahnouni / M. Berriane

Mouzaki Hanane

L. Amzil / M.Berriane

Lamine Guingué

L. Amzil
CANDIDATS SALARIES

Abdelkabir AMMAR

A.

Zroura Yassine

L. Amzil

Sahnouni

وحدة التكوين :العقائد والداين الساموية
فئة الغري مأجورين
امس املرحش(ة)
يوسف حاين
عبد ادلامئ أبو الصغرى
سارة أبو نواس
هاجر داكيل
محمد ابقليل
حسن بنطالب
ماكل أآيت القايض
رضوان بوران
محمد السات
رضوان لقصييب
عبد الرزاق عاكن
فاطمة التيس
يوسف صاليح
أمحد الساملي

الس تاذ املرشف
كرمية بومعري
برشى البدوي – أمحد العمراين
كرمية بومعري  -فريد العرسي
كرمية بومعري  -خادل زهري
كرمية بومعري  -طامو أآيت مبارك
بثينة الغلزبوري
بثينة الغلزبوري  -منري اجلابري
بثينة الغلزبوري  -خدجية أبو زيد
جامل السعيدي  -عبد الرحمي العبدلوي
جامل السعيدي  -أانس لغبيس
برشى البدوي – فدوى بنكريان
برشى البدوي – برشى العالم
عبد الرزاق اجلاي  -سعيد الهالوي
عبد الرزاق اجلاي  -منري اجلابري

فئة املأجورين
عبد الرحمي الكتاين
عبد اللطيف رزيق

عبد الرزاق اجلاي  -منري اجلابري
كرمية بومعري  -أانس لغبيس

وحدة التكوين:
توازانت الرايض وإاعداد اجملال
فئة املأجورين
امس املرحش(ة)
الطاجين مسية

الس تاذ املرشف
ذ .بديدي

وحدة التكوين
الفلسفات التطبيقية وقضااي الإنسان
فئة الغري مأجورين
الس تاذ املرشف
د.أزرقان
د.حدجايم

امس املرحش(ة)
مونية وكيل
غزلن أمحميد
فئة املأجورين
عادل البكوري
حسن الإدرييس
امخليس عبد امحليد

د.مزوز
د.مزوز
د.هامشي

وحدة التكوين:
التغري الاجامتعي والتمنية احمللية

فئة الغري مأجورين

امس املرحش(ة)

الس تاذ املرشف

اكوزي س ناء
بواب هشام

د.عبد الغين منديب
د.جامل فزة

وحدة التكوين:
عمل النفس الشغل والتنظاميت

فئة الغري مأجورين
الس تاذ املرشف
د .عبد الكرمي بلحاج

امس املرحش(ة)
غيثة املسفر
فئة املأجورين
ش اميء برنويس
وليد الزينيب

د .جامل الوافا
دة .مرية اوشلح

وحدة التكوين:
املتوسط والعامل الإساليم
فئة الغري مأجورين
امس املرحش(ة)
محمد وردية

الس تاذ املرشف
د.حكمي عامر

هشام الصحراوي

د.محمد سعيد املرجتي

وحدة التكوين:

اترخي الزمن الراهن

فئة الغري مأجورين
امس املرحش(ة)
شهيد حس نا
محيد أعرسي
الشاوية مرمي ودل
ايسني بطل
ايت قيش عبد العزيز
محمد غايش
أمورغة عبد العزيز

الس تاذ املرشف
د.لطفي بوشنتوف/د .الطيب بياض
محمد الباح/رش يد مرسيل
د.عبد الواحد امكري
د.عبد العزيز الطاهري/د.اجلاليل العدانين
د.عبد العزيز الطاهري/د.اجلاليل العدانين
د.عبد احلي اخلييل
فئة املأجورين
د.عبد الواحد أمكري

Formation Doctorale :
« Language, Culture and Society »
NON- SALARIÉS
Name

FLHSR

ENCADRANT(S)

1. AZENNOUD

Zakaria

Ikbal Zeddari

2. ADERDOR

Meriem

Ikbal Zeddari / Aziz Kour

3. BENLAHOUSSINE

Ezzahra

Jamal Bahmad /Yamina El Kirat

4. BOUNOUARA

Said

Mustapha Imouri/ Yamina El Kirat

5. CHAOUKI

Soukaina

Yamina El Kirat / Mustapha Imouri

6. EL ANSARI

Fatima

Ikbal Zeddari

7. EL MALKI

Khaddouj

Mustapha Imouri /Yamina El Kirat

8. ELBELKACEMI

Rim

Abdeslam Badre /Yamina El Kirat

9. ELGHAZALI

Oumaima

Yamina El Kirat /Hind Brigui

10. ER-RAID

Ouahiba

Mustapha Imouri /Yamina El Kirat

11. ERRAMI

Adil

Yamina El Kirat / Mustapha Imouri

12. JECHTIMI

Ahmed

Yamina El Kirat/ Abdeslam Badre

13. HITI

Wissam

Yamina El Kirat / Jamal Bahmad

14. NACHRE

Wafae

Yamina El Kirat

15. OUBEMERRAD

Said

Laila Mounir/ Noureddine Amrous
SALARIÉS

16. ASTAIFI

Hicham

Yamina El Kirat/ Hind Brigui

17. CHENTOUFI

Hicham

Mustapha Imouri /Ahmed Chouari

18. EL KOTBI

Taoufiq

Yamina El Kirat/ Mustapha Imouri

19. ISSAFI

Hamid

Ikbal Zeddari / Abdelghani Ennaim

