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الئحة المقبولين في االنتقاء األولي للتسجيل في الدكتوراه 

 2021 – 2020برسم الموسم الجامعي 
 

 الدراسات األدبية واللسانية وعلوم اإلعالم والتواصل مختبر: 
 

Groupe 1 

 التوقيت  الرابط الخاص بالمقابلة  االسم الكامل 
 جمالوي زينب 

https://meet.google.com/htw-babm-ash 
 الخميس 

 2021يناير  14
10h - >15h 

 الرحالي محمد 

 فريكل حنان

ي الحسي   
 
ون  الكتر

 مكوار نور الدين 

ي سفيان 
 الصديقر

 قدير حمزة 

 وجهان عبد الصمد 

ي نجاة   البان 

ي محمد 
 الغدون 

 البوزيدي محمد 

ري عبد الغالي 
 المض 

 الجطيوي عبد اللطيف 

 حريولي عبد الحق 

 البويكاري سعيد 

 بريمي سعيد 

ي جمعة
ان   التر 

 رضوان محفوظ 

 الكري عبد الرحيم 

ي المهدي 
 الزمران 

 أقضاض مصطق  

https://meet.google.com/kxg-xpqd-gef 
 الجمعة

 2021يناير  15
10h - >13h 

 السايحي الحسي   

ي   جنان عبد النب 

 بوعياد محمد 

 ورحمة محمد 

ي فاطمة   يعقون 

 أفقت  وفاء 

 الدغمي نوفل 

 عساوي اسماعيل 

 أيت الحاج وفاء 

 الشاد باهلل عبد اللطيف 

 القاسمي عبد المنعم 

https://meet.google.com/htw-babm-ash
https://meet.google.com/kxg-xpqd-gef
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Groupe 2 

 التوقيت  الرابط الخاص بالمقابلة  االسم الكامل 
 عبد العزيز األحمر 

https://meet.google.com/yqj-byvf-vim 
 الخميس 

 2021يناير  14
10h - >15h 

 خالد البواش  

 المهدي بنجلون 

ى رئيف   بش 

 عبد الحفيظ كرومي 

 عبد هللا ساعو 

 فاطنة الربولي 

 ألطاف أفتحي 

ي 
 كوثر لطيق 

 محمد الفويرس 

 وفاء بورميش 

 خالد مجدوب 

 سعاد القماري 

كات   جمال العلوي أبو الت 

https://meet.google.com/szj-twgk-hsa 
 الجمعة

 2021يناير  15
10h - >13h 

 أمال لصفر 

 سعاد السيحي 

 سارة زائر

 هللا اكنيوي عبد 

 عبد الصمد جطيوي 

ي   محمد الطالب 

 شاكري مصطق  

ي سامي 
 المودن 

ي عزيز 
 الحسيب 

 لحلو عابد فيصل 

 رشيد حوفرة

 

  

https://meet.google.com/yqj-byvf-vim
https://meet.google.com/szj-twgk-hsa
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Groupe 3 

 التوقيت  الرابط الخاص بالمقابلة  االسم الكامل 
 منتنة ماء العيني   

https://meet.google.com/fbv-ucmm-ttr 
 الخميس 

 2021يناير  14
10h - >15h 

 معاد باكت   

 خالد اشعيب 

 عمر محضار 

ي   يوسف اليعكون 

ي أيوب    حبيب 

 البغدادي مصطق  

 عبد اللطيف السعيدي 

 ياسي   الهركال 

 المصطق  سيدور 

 محمد زكريا بنسالم 

 إسماعيل حور 

 أيوب لغزاونة 

 عزيز بدري 

ي ندى    ناج 

 رابحي أسماء  

 الزكاري أميمة 

 بن خلوق  سعيد 

 عينوش أسماء 

 لعديسة حفيظة 

 لقرع أسماء 

https://meet.google.com/csw-ernh-myd 
 الجمعة

 2021يناير  15
10h - >13h 

 البهوي محمد  

 دهرير سعيد 

ى   بنبوطاهر بش 

 لحلو فاطمة الزهراء  

ي   محمد 
 البوسالمبر

 بويحياوي عبد الرزاق 

 ديار نوال أبو 

 سعايدي  نورة 

 شهيد شيماء 

 هدهود صالح الدين  

 حجري سهام  

 

  

https://meet.google.com/fbv-ucmm-ttr
https://meet.google.com/csw-ernh-myd
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Groupe 4 

 التوقيت  الرابط الخاص بالمقابلة  االسم الكامل 
 المرس عبد الرحيم 

https://meet.google.com/yeq-kxur-jmb 
 الخميس 

 2021يناير  14
10h - >18h 

ي فاطمة 
 الطرش 

فة  فتيلي ش 

 الدخيسي أحمد 

 الزعيمي محمد 

 مهداوي إلياي 

ي محمد 
 
 العمران

 مرابط  محمد 

ي يونس 
 
 الشحان

ي مريم 
 بلمحض 

ي محمد 
 سعدون 

 ابن الشد وحسن

 اإلدريسي صالح 

 بودخيلي المهدي 

ي عثمان 
 زيب 

 الخيدر يوسف 

 العماري علي 

ور مريم  مت 

 خطاب السعيد 

 بوشفرة جمال 

 المريحي علئشة

 جميلة حمداوي 

 لقليب كمال 

 القرفة سعاد 

 

  

https://meet.google.com/yeq-kxur-jmb
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Groupe 5 

 التوقيت  الرابط الخاص بالمقابلة  االسم الكامل 
 محمد جبوري 

https://meet.google.com/omk-dija-hjb 
 الخميس 

 2021يناير  14
10h - >15h 

 كبور جميلة 

 حمدوش أسامة 

 الشتيوي زينب 

 الصديق محمد بن 

 بامو عبد اإلله 

ي 
 
 نوفل المليان

 حنان الحليمي 

 عبد المجيد اكليوي 

 هناء طواش 

ي 
يق   رشيد اض 

https://meet.google.com/jkj-syyh-ome 
 الجمعة

 2021يناير  15
10h - >13h 

 يونس لشهب 

ور عبد   الكريم الت  

 متوكل محمد 

 غيوان خالد 

 انياكي الصالح 

ي إبراهيم 
 الراض 

ي   فاطمة الزهراء الدبدون 

 الجبوري عبد الصمد 

 

https://meet.google.com/omk-dija-hjb
https://meet.google.com/jkj-syyh-ome

