
 

 

 

 هللا عبد بن محمد سيدي جامعة

 واالجتماعية واالقتصادية القانونية العلوم كلية

 فاس

 

 

 الدكتوراه مسلك

 

 في البحث لمحور البيداغوجية اللجة اجتمعت ،2019 نونبر 28 بتاريخ

 المرشحين ملفات لدراسة المعاصرة، الدولية والعالقات السياسية الدرسات

 والمعايير الشروط وفق األولي، اإلنتقاء إطار في الدكتوراه، في للتسجيل

 التالية:

 مساهمة ومدى الدكتوراه، في للبحث المقترح المشروع وجدية طبيعة -1

 المغربية. بالجامعة الرصين العلمي البحث تطوير في المقترح المشروع

 والماستر. اإلجازة في التخصص ومجال طبيعة -2

 المرشح. قبل من الماستر في المنجز البحث جدية -3

 والماستر. اإلجازة في عليها المحصل النقط توازن -4

 والماستر. باإلجازة الدراسة في المرشح أمضاها التي السنوات عدد -5

 اآلتية المرشحين ملفات قبول على البيداغوجية اللجنة إجتماع وأسفر

 دجنبر 10 الثالثاء يوم الشفوية للمقابلة استدعاؤهم وتقرر هم،أسماؤ

 .15 بالقاعة صباحا، التاسعة الساعة لىع .2019
 

 

 العئلي االسم الشخصي االسم الملف رقم

 محارزي يوسف 27

 الصقر لطيفة 69

 هجوجي المجيد عبد 116

 االخصاصي بوبكر 152



 

 

 العئلي االسم الشخصي االسم الملف رقم

 ناشط سفيان 167

 المفقي سعيد 168

 بنيوسف يوسف 186

 التازي هشام 240

 سالك خالد 281

 السباعي عواطف 284

 الدويلي بوشتي 318

 شعشوع محمد 319

 بلمجدوب كريم محمد 378

 اشن محمد 414

 كريم بوعزة 425

 قاسمي نوال 439

 شوقي حمزة 472

 ظريف طارق 476

 البرودي يوسف 481

 الشاهدي الوزاني لبنى 498

 سغروشني علي 527

 تايتاي ايوب 584

 القاسمي صفاء 601

 يخلف حنان 602

 جنفور أنس 616



 

 

 العئلي االسم الشخصي االسم الملف رقم

 خريبو محمد 623

 التويول الشافي عبد 624

 الفقيه محمد 637

 الويز عبدالناصر 669

 الشادلي سعيد 696

 الخرازي نبيل 698

 بناني عادل 726

 البطيوي سعاد 813

 المحمدي نورة 815

 الملوكي السالم عبد 881

 معطالوي كمال 884

 الوشاني الحق عبد 885

 التجاني اللطيف عبد 910

 العثماني الرحمان عبد 977

 االصبيرو عبداالاله 1019

 السالسي السالم عبد 1112

 أشن فوزي 1147

 البوغاغي سارة هللا امة 1154

 ناده سامية 1155

 ياقوتي محمد 1185

 بوتخدوست أشرف 1225



 

 

 العئلي االسم الشخصي االسم الملف رقم

 سلمي رتيبة 1231

 لحرير محمد 1305

 بوكلفان عثمان 1359

 مغلي يوسف 1388

 لطفي رشيد 1408

 جموس إلياس 1459

 استقاللي الغني عبد 1481

 العربي محسن 1537

 البضموسي إحسان 1596

 الخليل ناصر 1692

 التاه نصيرة 1784

 

 

 

 :البيداغوجية اللجنة أعضاء

 

 المرزكيوي رشيد .د

 العربي الحليم عبد .د

 الفقيهي محمد .د

 الصديقي سعيد .د


