
 

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

سيولوجية دراسة سو  -الرابط االجتماعي بني سكان قرى البحرين  نوح خليفة
 ملقومات العيش املشرتك

 املختار اهلراس علم االجتماع

 حممد الصويف/رئيسا
مقررااملختار اهلراس/  

/عضواأمينة مكاوي  
ا/عضو حممد ايقني  

 /عضواعبد السالم فراعي
ا/عضو حممد األشهب  

81/40/7482 
 h 15 س:.

 : حممد حجيالقاعة

 وفاء بلعيد
طوكي جتليات من التفاعل الثقايف: قراءة يف رواية جون بو 

 )خمطوط...(
 

االلغة العربية و آداهب  سعيد يقطني 

 طحطح/رئيسةفاطمة 
مقرراسعيد يقطني/  
/عضواحممد الظريف  

ه/عضو زهور كرام  
 /عضواعبد الفتاح احلجمري

78/40/7482 
 h 15 س:.

 : حممد حجيالقاعة

 مولود أمغار
ية خلطاابت الشباب و السلطة السياسية: دراسة سوسيوأثروبولوج

الفضاء  املقاومة اليت أنتجها النشطاء السياسيون الشباب يف
(7480 - 7488)العمومي   

 خمتار اهلراس/أمحد حرزين علم االجتماع

 /رئيسا التباري بوعسلة
مقررااملختار اهلراس/  
مقرراأمحد حرزين/  

/عضواأمجال فزة  
ا/عضو حممد ايقني  
 /عضواطارق صربي

72/40/7482 
 h 9 س:.

 : حممد حجيالقاعة

سيولوجيةسو املواطنة العابرة للحدود للمهاجرين املغاربة: دراسة  نزهة الويف  

 
 املختار اهلراس علم االجتماع

 رئيسا / التباري بوعسلة
مقررااملختار اهلراس/  

/عضواأمينة مكاوي  
ا/عضو إدريس اليزمي  
 /عضوامبارك الطايعي

 اعضو /عبد الواحد أكمري

71/40/7482 
 h 15.30 س:.

 مدرج الشريف اإلدريسي:القاعة



 

ة بني العالقات االجتماعيأتخر سن الزواج و انعكاساته على  حممد جالبنة
مدينة عمان منوذجا اجلنسني ابجملتمع األردين  

 عبد الغين منديب علم االجتماع

رئيسا املختار اهلراس/  
مقررا/ عبد الغين منديب  
ا/عضو املصطفى حدية  

 /عضواعبد الباقي بلفقيه
 اعضو /حسن قرنفل

71/40/7482 
 h 10 س:.

 : حممد حجيالقاعة

 مرمي اإلدريسي احلجوجي
Structure, Impact et Organisation de la 
Fiction à la Télévision Marocaine Cas 
des Séries et Sitcoms Ramadanesques 

 حممد بن دحان التواصل و تقنياته

 سعيد بنيس/رئيسا
مقررا/ حممد بندحان  

 مسية املنديلي/عضوة
ا/عضو عبد الرزاق العبادي  

 ا/عضو فريد التومي

40/40/7482 
 h 14 س:.

 : حممد حجيالقاعة

 حممد الدرويش
 )دكتوراه الدولة(

لعمل اللغويالصياغات النظرية النحوية: حبث يف ابستمولوجيا ا االلغة العربية و آداهب   أمحد العلوي 

 حممد السيدي/رئيسا
 أمحد العلوي/مقررا

 حممد الظريف/عضوا
 حممد حساوي/عضوا
 حممد التاقي عضوا

40/40/7482 
 h 15.30 س:.

 مدرج الشريف اإلدريسي:القاعة

 إدريس الكنبوري
 ضوء حرية العقيدة يف اليهودية و املسيحية دراسة مقارنة يف

 الفلسفة الدينية يف اإلسالم
 

 حممد أمني اإلمساعيلي الدراسات اإلسالمية

 كرمية بوعمري/رئيسة
مقررا حممد أمني اإلمساعيلي  

 أمحد البوكيلي/عضوا
 عبد اجمليد حميب/عضوا

 ابراهيم رضا/عضوا
 عبد هللا بوصوف/عضوا

81/40/7482 
  0س:.

 : حممد حجيالقاعة

8094-8087الفكر اإلصالحي بشمال املغرب  أنس الفياليل  
 

 آسية بنعدادة/الطيب بياض التاريخ

 اجلياليل العدانين/رئيسا
 آسية بنعدادة/مقررة
 الطيب بياض/عضوا
 حممد حامتي/عضوا

 حممد خرشيش /عضوا

71/40/7482 
  0س:.

 : حممد حجيالقاعة


