
 

 جدول بمواعيد المناقشات
 ومكان المناقشةتاريخ وموعد  لجنة المناقشة األستاذ المشرف الشعبة موضوع األطروحة إسم الباحث

، الجزائر، تونس إشكالية تغيير المعتقد الديني في العالم العربي المغرب عياد أبالل
 عبد الغني منديب علم االجتماع و مصر نموذجا

 الهراس/رئيساالمختار 
 عبد الغني منديب/مقررا
 محمد شقرون/عضوا
 محمد األشهب/عضوا

امحمد العاني/عضو  

51/70/2016 
 H 15 س:.

 المنونيق: محمد 

الل بوديث إشكالية النوع في الفكر  الفلسفي السياسي المعاصر من خ عبد العزيز الهاللي
 باثلر و سيال بنحبيب و نانسي فريزر

 تموروعبد الصمد  الفلسفة

 عبد الحي أزرقان/رئيسا
 عبد الصمد تمورو/مقررا
 نور الدين أفاية/عضوا
 محمد مزوز/عضوا
والحكيم بناني/عض  

51/70/2016 
 H 10 س:.

 المنونيق: محمد 

ن عشر السلطة في الشرق من خالل الرحلة المغربية في القرن الثام رشيد زين العابدين
 عبد الرحيم بنحادة التاريخ الميالدي

 المجيد القدوري/رئيسا عبد
 عبد الرحيم بنحادة/مقررا

 محمد جادور/عضوا
/عضواالغاشيمصطفى   

51/70/2016 
 H 10 س:.

 المنونيق: محمد 

ماعية : التواصل عبر منظومة االتصال اإللكتروني و الشبكات االجت  ن منصور الديعبد الحكيم   
 دراسة على عينة من طلبة جامعة محمد الخامس

 المختار الهراس االجتماععلم 

 يمينة القراط/رئيسة
 المختار الهراس/مقررا

 عبد الغني منديب/عضوا
 حسن مخافي/عضوا
 محمد يقين/عضوا

51/70/2016 
 H 15 س:.

 المنونيق: محمد 

ق المرابطين(األبعاد التواصلية للغة في المغرب اإلسالمي )عصر الطوائ فاطمة الزهراء عتاق  قاسم الحسني آدابهااللغة العربية و  

 محمد السيدي/رئيسا
 قاسم الحسيني/مقررا
 محمد حساوي/عضوا
 محمد مرزوق/عضوا
 وافيصل الشرايبي/عض

07/70/2016 
 H 9.30 س:.

 المنونيق: محمد 



ليةعقيدة أهل اإليمان للشيخ عبد القادر الفاسي: دراسة تحلي بنعيسى النية  جمال السعيدي الدراسات اإلسالمية 

 البوكيلي/رئيساأحمد 
 جمال السعيدي/مقررا
 كريمة بوعمري/عضوة
 إدريس الفاسي/عضوا
 محمد بوطربوش/عضوا

07/70/2016 
 H 15 س:.

 المنونيق: محمد 

 سناء فهمي
CITITENSHIP EDUCATION IN MOROCCAN SCOOLS :AN 

EXPLORATORY STUDY OF THE ACADEMY OF RABAT,SALE 

ZEMMOUR, ZAIR 
 يمينة القراط االنجليزية و آدابهااللغة 

 /رئيساالطيب بلغازي
 ة/مقرر يمينة القراط

/عضواعبد الحميد العراقي  
 حسين بلحياح/عضوا
 محمد ملوك/عضوا

05/70/2016 
 H 9 س:.

 المنونيق: محمد 

 حساويمحمد  اللغة العربية و آدابها المعجم المحوسب لالصطالحات النقدية العربية القديمة حسبية الدار

 محمد السيدي/رئيسا
 محمد حساوي/مقررا
 محمد التاقي/عضوا

 فيصل الشرايبي/عضوا
 محمد مرزوق/عضوا

 ةفاطمة الزهراء بلواضحة/عضو

05/70/2016 
 H 15 س:.

 المنونيق: محمد 

 محمد حساوي اللغة العربية و آدابها معجم االضطرابات اللغوية نجاة هزام

 محمد السيدي/رئيسا
 حساوي/مقررامحمد 

 محمد التاقي/عضوا
 محمد مرزوق/عضوا
 حسن نجمي/عضوا

 ا/عضوعبد اإلله أوجيالل

00/70/2016 
 30H 9 س:.

 المنونيق: محمد 

 لطيفة بوزيان

نموذجاالمفارقة في الشعر الصوفي: "ترجمان األشواق" البن عربي أ هااللغة العربية و آداب   فاطمة طحطح 

 محمد الظريف/رئيسا
طحطح/مقررةفاطمة   

 أحمد بوحسن/عضوا
 ربيعة بنويس/عضوة

 فيصل الشرايبي/عضوا

01/70/2016 
  9.30 س:.

 المنونيق: محمد 

 فضاء طنجة بين المتخيل و الواقع في الرواية المغربية خديجة البوعزاوي

هااللغة العربية و آداب محمد الظريف/عبد السالم  
 الطاهري

 رئيساحسن بحراوي
 محمد الظريف/مقررا

 عبد السالم الطاهري/مقررا
 قاسم الحسيني/عضوا
 سعيدة التفراوي/عضوة

 عبد الكريم شباكي/عضوا

01/70/2016 
  9.30 س:.

 حجيق: محمد 



 

 أزمة المنهج في دراسة الشعر األندلسي، السياقات الحضارية و ياسين حزكر
 األنساق األسلوبية

 محمد حجو اللغة العربية و آدابها

 أحمد الطريسي/رئيسا
 محمد حجو/مقررا

 لطيفة مهداوي/عضوة
 عبد المجيد النوسي/عضوا

 محمد الظريف/عضوا
 ايوسف شحادة/عضو 

01/70/2016 
  H 15  س

 المنونيق: محمد 

 محمد الظريف اللغة العربية و آدابها تلقي البردة و الهمزية في المغرب بشرى اشمارخ

 قاسم الحسيني/رئيسا
 محمد الظريف/مقررا

الغلبزوري/عضوةبثينة   
 مصطفى الطوبي/عضوا
 محمد أحميد/عضوا
 محمد عدناني/عضوا

01/70/2016 
  9.30 س:.

 حجيق: محمد 

 العربي بوسلهام/سعيد شبار الدراسات اإلسالمية علم الكالم في الفكر الحداثي العربي: حسن حنفي نموذجا عبد اهلل الزاكي

 أحمد البوكيلي/رئيسا
 العربي بوسلهام/مقررا

 سعيد شبار/مقررا
 عبد المجيد بوشبكة/عضوا

 علي اإلدريسي/عضوا
 محمد أوغانم/عضوا

00/70/2016 
 H 15. س:.

 حجيق: محمد 

 Œuvres romanesques de Mohamed فاطمة الزهراء اليوبي
Nedali : approche stylistique 

هااللغة الفرنسية و آداب  إيجو الشيخ موسى 

 جمال الدين الهاني/رئيسا
 إيجو الشيخ موسى/مقررة

 كريمة اليثربي/عضوة
 إلياس زلو/عضوا

 جمال القصري/عضوا

02/70/2016 
  H 16  س

 المنونيق: محمد 


