
 

 جدول مبواعيد املناقشات
 ومكان املناقشةاتريخ وموعد  جلنة املناقشة األستاذ املشرف الشعبة موضوع األطروحة إسم الباحث

 خدجية الزويتين
MALADIE MENTALE ET PSYCHIATRIE AU MAROC :ENTRE 

L’EXPERIENCE DES FAMILLES ET LE DISCOURS 

PROFESSIONNEL. 
منديب عبد الغين علم االجتماع  

 املختار اهلراس/رئيسا
 عبد الغين منديب/مقررا
 املصطفى حدية /عضوا
 منية محراوي/عضوه

 عبد الباقي بلفقيه/عضوا
 سهام بلبشري/عضوا

 

31/31/1132 
بعد الزوال 31الساعة:   

 القاعة: حممد حجي

 حممد كنبيب التاريخ (1131-3011إشكالية احلداثة و التحديث يف املغرب املعاصر ) حفصة احلايل

 اجلياليل العدانين//رئيسا
 حممد كنبيب/مقررا
 بشري اتمر/عضوا
 حممد حامتي/عضوا
 حممد حبيدة/عضوا
 حممد أبطوي /عضوا

31/31/1132 
صباحاب 01131الساعة:   

 القاعة: حممد حجي

 LES STRATEGIES D'INFLUENCE ET DE MANIPULATION  DANS يوسف الناهي

LA COMMUNICATION POLITIQUE 
ياتهعلوم التواصل و تقن  حياة الكحاك 

 حممد بندحان/رئيسا
 حياة الكحاك/مقرره
 مسية املنديلي/عضوه
 عمر حنيش/عضوا
 حممد العبادي/عضوا
 املختار بلعريب/عضوا

31/31/1132 
0صباحا31الساعة:   

 القاعة: حممد حجي

القرآنية يف القراءاتاالختالف يف التخفيف و التشديد و توجيهه  عبد الباري املودن  
اهلامشيالتهامي الراجي  الدراسات اإلسالمية   

 كرمية بوعمري/رئيسا
 التهامي الراجي اهلامشي/رئيسا

 العريب بوسلهام/عضوا
 مجال السعيدي/عضوا
 عبد اجمليد حميب/عضوا

 عبد الرمحان السايب/عضوا

13/31/1132 
بعد الزوال310110الساعة:   

 القاعة: حممد حجي



 

أوشنمرمي   

THE REPRESENTATIONS OF IMAZIGHEN IN MOROCCAN 

ARABIC PROVERBS AND JOKES : THE CASE OF AIN 

TAOUJDATE 

 

اهبااللغة اإلجنليزية و آد  ميينة القراط/سعيد بنيس 

 أمحد شعبهي/رئيسا
 ميينة القراط/مقررة
 سعيد بنيس/مقررا
 مجال ابمحاد/عضوا

 مسرية الدليمي/عضوه
أزنود/عضواعبد الرمحان   

 حممد مبتسم/عضوا

12/31/1132 
0صباحا31الساعة:   

 القاعة: حممد حجي

 مرمي روسطوم

THE ROLE OF RESOURCES, TIME –AVAILABILITY AND 

GENDER IDEOLOGY IN HOUSEHOLD LABOUR DIVISION 

AMONG DUAL-EARNER COUPLES : THE CASE OF FEMALE 

PRIMARY SCHOOL TEACHERS 

 

اهبااإلجنليزية و آداللغة   ميينة القراط 

 الطيب بلغازي/رئيسا
 ميينة القراط/مقرره

 عبد الغين منديب/عضوا
 مليكة رفيق/عضوه
 رشيد توهتو/عضوا

 سعاد السالوي/عضوه

12/31/1132 
0صباحا31الساعة:   

 القاعة: حممد حجي

 منية بن جلون

THE LEXICAL AND MORPHO-SYNTACTIC FEATURES OF 

ACADEMIC LANGUAGE IN MOROCCAN CHILDREN’S 

REGISTER AT HOME AND AT SCHOOL 

 

اهبااللغة اإلجنليزية و آد  ميينة القراط 

 نور الدين أمروص/رئيسا
 ذميينة القراط/مقرره

 فاطمة الزهراء الفن/عضوه
 إقبال زداري/عضوا
 حممد لروز/عضوا

 منري بن يوسف/عضوا

11/31/1132 
0صباحا31الساعة:   
 حممد حجيالقاعة: 

و الدالالت البنيات -القصيدة الشعرية عند أيب بكر املريين عزيز بويغف االلغة العربية و آداهب   حممد الظريف/مصطفى اجلوهري 

 قاسم احلسيين/رئيسا
 حممد الظريف/مقررا

 مصطفى اجلوهري/مقررا
 حممود عبد الغين/عضوا

وهسعيدة اإلدريس التفراويت/عض  
 ابراهيم افليلح/عضوا

10/31/1132 
0صباحا31الساعة:   

 القاعة: حممد حجي

 بشرى بوكالطة

COMMUNICATION FEATURES OF ACDEMICLANGUAGE INTHE 

REGISTER OF MOROCCAN CHILDREN AT HOME AND AT 

SCHOOL 

 

اهبااللغة اإلجنليزية و آد  ميينة القراط 

 نور الدين أمروص/رئيسا
 ميينة القراط /مقرره

 حسن بلحياح/عضوا
 إقبال زداري/عضوا

 يوسف حدوش/عضوا
 هند بريكي/عضوه

10/31/1132 
0بعد الزوال31الساعة:   

 القاعة: حممد حجي


