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الئحة المقبولين في االنتقاء األولي للتسجيل في الدكتوراه 

 2021 – 2020برسم الموسم الجامعي 
 

Laboratoire : Sciences Humaines Appliquées 
 

 

 

 اللغات والتواصل 

 التوقيت  الرابط الخاص بالمقابلة  االسم الكامل 
 امغاري إسماعيل 

https://meet.google.com/ruv-icsz-agi 

 الخميس 
يناير   14  

2021 
 من

10h 
 إىل 

15h 

 فارسي خولة 

 الرامي علي 

 الشبيط إحسان 

 بندرو الحسن 

 جنخار عبد للا 

 عزيزي حاتم 

 المكلف كريمة 

 وفاء النمينج 

 أحمد بوزيد 

 عزيز حركاتي 

 شرقي عبد الرحمان 

 الحصار أحمد 

 بوسكوري ياسين 

 زروق هند 

 فياللي شبيل مريم 

 جمال بندرو 

 التغالوي يوسف 
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Psychologie 

 التوقيت  الرابط الخاص بالمقابلة  االسم الكامل 

 العلمي  ليلى  

https://meet.google.com/fgi-xora-dzt 

 الخميس 
يناير   14  

2021 
 من

10h 
 إىل 

16h 

 محمد مكاوي   

 نحاس ابراهيم 

 ايت علي إدريس   

 الفاللي السعدية

 المصياح الياس 

 مرابط أميمة 

 الحجاجي بدر 

 قسال حنان 

 الغوات  حنان  

 اليعقوبي خديجة 

 تمارة خديجة 

 الموحد سعيد 

 محمدين سهام 

 رزوقي عبد الهادي 

 المنياري عبداالاله 

 عبير كروي 

 خالق علي 

 مرزاق غزالن 

 دفايلي مجدة 

 حاتمي محمد 

 حمامد محمد 

 الكتبي محمد  

 امقران مريم 

 

  

https://meet.google.com/fgi-xora-dzt


 
  

 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Saïs-Fès             اســـــــف – ايس ــــوم اإلنسانية ســلـــة اآلداب و العـليــك  

Route Imouzzar, BP. 59. 30000. FES                                          فاس         30000.  59طريق إيموزار ، ص.ب .  

 Tél. : 05 35 61 82 26 Fax. : 05 35 61 82 53     هاتف          فاكس 

www.fls.usmba.ac.ma 

 

 

 

Géographie 

 التوقيت  الرابط الخاص بالمقابلة  االسم الكامل 

 الرفاهي ياسين 

https://meet.google.com/wfg-qjwf-sav 

 الخميس 
يناير   14  

2021 
 من

10h 
 إىل 

11h30 

 لقراطش عبد الحكيم 

 العظمي عبد الرحمان 

 اعقيرش عبد الحكيم 

 بوخريصة فيصل 

 حمري محمد 
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