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الئحة المقبولين في االنتقاء األولي للتسجيل في الدكتوراه 

 2021 – 2020برسم الموسم الجامعي 

 
 المغرب: التاريخ والعلوم الشرعية واللغات مختبر:  

 

 

Groupe 1 -  التاريخ 

 التوقيت  الرابط الخاص بالمقابلة  االسم الكامل 
 مغفور بلقاسم 

https://meet.google.com/kyr-kess-ewm 

 الخميس 
يناير   14  

2021 
 من
9h30 
 إىل 
16h 

 إسماعيل اإلدريس  

 العرب   البوعبيدي 

 فاطمة ملوك 

 عائشة فوزي 

 جمال مازر 

ف الهالىل  
 أشر

  خليد 
 احساين 

 أحمد ناه سكيح

 لحسن أفداد 

 عبد هللا امجاهدي 

 عمر آيت مبارك 

 عبد هللا حابا 

 محمد عمراوي 

https://meet.google.com/wsi-bbqp-nru 

 الجمعة
2021يناير  15  

 من
9h30 
 إىل 
13h 

 عبد الرحيم مروان

 مصطف  نرصي 

 جواد بوقرع  

 حبا الشيخ

 أحمد بوفوس 

 الجيالىل  الزردي 

  
 عبد الصمد ميموب 

 عبد الحق الصبور 

 سعيد نوح  
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Groupe 2 -  التاريخ 

 التوقيت  الرابط الخاص بالمقابلة  االسم الكامل 
 عبد الواحد شكري 

https://meet.google.com/tzb-vxvj-cjr 

 الخميس 
يناير   14  

2021 
 من
9h30 
 إىل 
16h 

 عبد الرحمان حسنيوي 

 محمد زروال 

 بعزيز نزهة

 عزالدين الرمال 

 عماري نجيم 

 بلقاسم أبو الغازي 

 مريم اليحياوي 

 عماد بن الطيب 

 غيتة األزرق 

 فاضل العطار 

  
 حفيضة العروص  المرص 

  
 
وف  عزيزة التر

 غنية بودراوي 

https://meet.google.com/vyc-awrs-wca 

 الجمعة
2021يناير  15  

 من
9h30 
 إىل 
13h 

 وفاء اإلدريس  

 عبد الواحد الفتوح  

  
ة مومن   سمتر

 المحجوب الحامد 

 سعيد بن عشة

 عبد هللا اإلدريس  

 نور الدين المشكوري 

 محمد فارس 

 خولة أكرام  

 

 

 اللغات 

 التوقيت  الرابط الخاص بالمقابلة  االسم الكامل 

 رشيد داك  

https://meet.google.com/dum-uvmg-jpy 

 الخميس 
يناير   14  

2021 
 من
10h 
 إىل 

11h30 

 عبد العاىل  زهري 

 رشيد بيجا

 هللا الحرتوك عبد 

  
 
 إبراهيم الهتاف
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