
 

 

 

 

  

 

 

 

1/2 
 

Royaume du Maroc 
Ministère de L’éducation Nationale, de la 

Formation Professionnelle, de l’Enseignement 

Supérieur et 

de la Recherche Scientifique  

Universite Sidi Mohamed Ben Abdellah 

CED : Langues, Patrimoine et Aménagement 

Spatiale 

LR : Dynamique Espace, patrimoine et 

Développement Durable (DEP2D) 

 المملكة المغربية
التربية الوطنية و التكوين المهني و وزارة 

 التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

مركز  دراسات الدكتوراه : اللغات و 
 التراث و التهيئة المجالية

نمية والتمختبر الدينامية والمجال والتراث  
 المستدامة

 

 

 

  DEP2Dبمختبر  9102ولي للمترشحين للتسجيل بالدكتوراه االنتقاء األ نتائج

على الساعة  التاسعة صباحا بمقر الختبر بالكلية  9102نونبر  99العلمية يوم الخميس المقابلة 

 تخصصات تازةالمتعددة ال
 

 اإلسم
 الشخصي

 اإلسم
 العائلي

Nom 
Prénom 

 NEDDAMA ALI-027 نظامة علي

 BEN DAOUD Abdelhamid-042 بن داوود عبد الحميد

 EL HANI Lamfaddal-046 الحاني لمفضل

 Lahrichi kamal-005 الحريشي كمال

 gourideche saad-015 كريدش سعد

  BACHRI Fouzi-021 بشري فوزي

 EL HERCH MUSTAPHA-023 الحرش مصطفى

 laamach btissame-028 لعمش ابتسام

 JNAH DRISS-037 اجنح ادريس

 DAHMANE MOHSINE-044 الدحمان محسن

 BEN-ICHOU ALI-049 بن ايشو علي

 NAJJARI Fatima-051 النجاري  فاطمة 

 BELMAHI Mohamed-052 بلماحي محمد

 EDOUIKI SALEM-053 الدويكي سالم 

 SAMRI Yassine-057 السامري ياسين

 EL ALLAOUI ABDELMAJID-002 العالوي عبد المجيد 

 Zouad Fatiha-006 زواد فاتحة

 CHARRO WALID-010 شرو وليد

 BOUAICHE HOSSIN-013 بوعيش حسين

 HADIOUI Mohammed-016 هاديوي محمد

 BOUAMRI MOUBARAK-018 بوعمري مباركـ

 afenzar miloud-019 افنزار ميلود

 ELMAAYOUF Asmae-026 المعيوف أسماء

 sbai aziz-032 السباعي عزيز

 EZZAOU ABDESSAMAD-045 الزو عبد الصمد

 Krikech Farouk-056 اقريقش فاروق
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 El yadari BRAHIM-007 اليدري ابراهيم

 EL-BAZ Youssef-012 الباز يوسف

 kibour fatimazahra-014 قيبور فاطمة الزهراء

 BOUASIBA  ABDELKADER-022 بوعصيبة  عبدالقادر 

 BOUCHAL Adil-025 بوشال عادل

 El mresei mohamed-029 المرصعي محمد

 Ez-zaitouni Rachid-034 الزيتوني رشيد

 mansouri mouad-036 منصوري معاد

 ERRAMI LOUBNA-041 الرامي  لبنى

 BADALLA MOHAMED-055 بادلة محمد

 HADIK Karima-060 حادق كريمة

 Mansour Cheikh-003 منصور الشيخ

 ABBA HASSANNA-008 ابــا حسنة

 BOUKHLOUF JAMAL-011 بوخلوف جمال

 EL FADLI HASSAN-024 الفاضلي  حسن

 Radi Nisrine-031 الراضي نسرين

 LAZHAR Hayat-033 لزهر حياة

 EL MAHJOUBI MOHAMED-039 المحجوبي  محمد

 EL YAAGOUBI Mohammed-058 اليعكوبي محمد

 El Hassani Jalal-043 الحساني جالل

 
 

 


