
 

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

 مربوك الصغري
 )دكتوراه الدولة(

املغرب الشرقي: أحباث يف التاريخ و اآلاثر اإلسالمية، 
 دبدو و اتوريرت و نواحيهما

 حممد محام التاريخ

فتحة/رئيساحممد   
 حممد محام/مقررا

 لطفي بوشنتوف/عضوا
 حممد الغرايب/عضوا

 حلسن اتوشيخت/عضوا

70/70/7700 
  01س:.

 : حممد حجيالقاعة

 صالح املزروعي
االسرتاتيجيات االستباقية لألجهزة األمنية ابجملتمع 

اإلمارايت. دراسة سوسيولوجية لألدوار الوقائية للشرطة 
 الشارقةاجملتمعية إبمارة 

 عبد الغين منديب علم االجتماع

 املختار اهلراس/رئيسا
 عبد الغين منديب/مقررا
 حممد بندحان/عضوا
 منية محراوي/عضوا

 عبد الباقي بلفقيه/عضوا
 فوزي بوخريص/عضوا

00/70/7700 
  01س:.

 : حممد حجيالقاعة

 سعيد النقشي
                                                                                                                                                                                      سلطان العلماء العز بن عبد السالم و مذهبه يف ا

 لعقيدة و السلوك
 كرمية بوعمري الدراسات اإلسالمية

 أمحد البوكيلي/رئيسا
بوعمري/مقررةكرمية   

 بثينة الغلبزوري/عضوة
 أمحد العمراين/عضوا

 عبد اجمليد حميب/عضوا
 حممد بوطربوش/عضوا

07/70/7700 
  07س:.

 : حممد حجيالقاعة

 عائشة احلسناوي
صورة اجلنرال فرانكو يف الصحافة الصادرة بشمال 

-6391املغرب خالل فرتة احلرب األهلية اإلسبانية )
6393) 

بنعدادةآسية  التاريخ  

 اجلياليل العدانين/رئيسا
 آسية بنعدادة/مقررة
 حممد جادور/عضوا

 عبد اإلله الدحاين/عضوا
 معروف الدفايل/عضوا

07/70/7700 
  01س:.

 : حممد حجيالقاعة



  سعاد الظهوري

MORFOGENESIA Y 
SEMAGENSIA DE LOS 

ARABISMOS EN ESPANOL 
Y EN ITALIANO : 

ESTUDIO COMPARATIVO 

 عبد السالم عقاب  هباو آدا اإلسبانيةاللغة 

 عبد الرمحان العوينة/رئيسا
 عبد السالم عقاب/مقررا

 زكرايء بودحيم/عضوا
 حسن بوتكى/عضوا

 مصطفى أمادي/عضوا
 مسرية الدليمي/عضوة

01/70/7700 
  9س:.

 املنوين: حممد القاعة

 حممد آيت مجال
-6311اجملاعات و األوبئة بسوس و واد نون ما بني 

م 6391  
 

 اجلياليل العدانين التاريخ

 حممد فتحة/رئيسا
 اجلياليل العدانين/مقررا
 حممد جادور/عضوا

 خدجية الراجي/عضوة
 حممد دمحان/عضوا

01/70/7700 
  79س:.

 

 شريفة الدحاين

L’IMPATTO DELLE RAPPRESENTAZIONI 
SOCIALI SUGLI ATTEGGIAMENTI E SULLA 

MOTIVAZIONE ALL’APPRENDIMENTO 
DELL’ITALIANO LS : IL CASO DELLA 

FACOLTA DI LETTERE DI RABAT 

االلغة اإليطالية و آداهب  مسرية الدليمي 

 عبد السالم عقاب/رئيسا
 مسرية الدليمي/مقررة

 عبد الكرمي العلمي /عضوا
 ليلى منري/عضوة

 رضوان انصح/عضوا
 عبد القادر مولود/عضوا

01/70/7700 
  01س:.

 : حممد حجيالقاعة

 عز الدين الشركي

CONTESTING MEMORIES : THE 
AESTHETICS OF RESISTENCE IN 
MOROCCAN PRISON LITERATURE 

 
اهبااللغة اإلجنليزية و آد  الطيب بلغازي 

 سعيد كريود/رئيسا
 الطيب بلغازي/مقررا

 مرمي كوك/مقررة
 حسناء اللبادي/عضوة
 يوسف العلمي/عضوا

سبيل/عضواعبد القادر   

00/70/7700 
  01س:.

 : حممد حجيالقاعة

عماد بن أمحد بن فضيل 
 الراشدي

يط أليب حيان من مسائل النحو القرآين يف تفسري البحر احمل
-119حممد بن يوسف بن حيان التوحيدي األندلسي )

419)  
 

االلغة العربية و آداهب  حممد السيدي 

 حممد التقي /رئيسا
 حممد السيدي /مقررا
 لطيفة الوارثي/عضوة

 عبد العزيز احلمومي/عضوا
 حممد غاليم/عضوا

09/70/7700 
  07س:.

 : حممد حجيالقاعة



 L’ART NEOCLASSIQUE AU PRISME DU حنان الراوي

GENRE : APORIES ET PARADOXES 
االلغة الفرنسية و آداهب  مجال الدين اهلاين 

 إجيو الشيخ موسى/رئيسة
 مجال الدين اهلاين/مقررا
 كرمية اليثريب/عضوة
 إلياس زلو/عضوا

 ليلى بلحاج/عضوة

77/70/7700 
  07س:.

 : حممد حجيالقاعة

 حممد حتزمية
إلنسان املرجعيات الفلسفية لإلعالن العاملي حلقوق ا

6391 
 عبد الصمد متورو الفلسفة

 عبد السالم بن ميس/رئيسا
 عبد الصمد متورو/مقررا
 نور الدين أفاية/عضوا

مزوز/عضواعبد العايل   
 حممد مزوز/عضوا
 أمحد مصلح/عضوا

22/70/7700 
  07س:.

 : حممد حجيالقاعة

االلغة العربية و آداهب أصول و مبادئ النقد عند عبد هللا كنون فؤاد الكمريي  حممد السيدي 

 حممد الظريف /رئيسا
 حممد السيدي /مقررا
 حممد صغريي/عضوا

واموالي عبد الكرمي الداودي/عض  
أوشان/عضواعلي أيت   

71/70/7700 
  07س:.

 : حممد حجيالقاعة

 مرمي البقايل

THE REPRESENTATION OF 
MOROCCAN FEMALE POLITICIANS IN 
THE PRINT MEDIA : ASSABAH AND AL 

MASSAE AS A CASE STUDY 

اهبااللغة االجنليزية و آد  عبد اللطيف الغادي 

 ميينة القراط/رئيسة
 عبد اللطيف الغادي/مقررا

 الطيب بلغازي/عضوا
 سعاد السالوي/عضوة
 رشيد توهتوه/عضوا

72/70/7700 
  07س:.

 : حممد حجيالقاعة

 حفيظة مراد

TRANSLATING POSTCOLONIAL 

TANGIER : A STUDY OF THE SOCIO-

CULTURAL DYNAMICS OF PAUL 

BOWLES4S TRANSLATIONS OF THE 

TANGERIAN STORYTELLERS 

اهباآداللغة االجنليزية و   حممد كرميي 

 الطيب بلغازي/رئيسا
 حممد كرميي/مقررا

 صابر العسري/عضوا
 حممد البكاوي/عضوا
 جنيب بو الناهي/عضوا

70/70/7700 
  07س:.

 : حممد حجيالقاعة



 

االلغة العربية و آداهب شعرية الكلمة يف األعمال الشعرية حملمد بنيس حممد بوييض  عبد اجلليل انظم 

 أمحد بوحسن/رئيسا
 عبد اجلليل انظم/مقررا
 حممد السيدي/عضوا

 عز الدين الشنتوف/عضوا
 سعيد احلنصايل/عضوا

70/70/7700 
  07س:.

 املنوينحممد : القاعة

 عزيز املنيعي
 –سي سؤال املثاقفة و ممبزات اخلطاب يف األدب األندل

 أدب أيب عامر ابن شهيد األندلسي منوذجا
 

االلغة العربية و آداهب /عبد هللا التخيسي حممد التاقي   

رئيسا/ حممد جودات  
/مقرراحممد التاقي /  

/مقرراعبد هللا التخيسي/  
 حممدصغريي/عضوا

 ابراهيم افليلح/عضوا
 مصطفى الطويب /عضوا

70/70/7700 
  01س:.

 حممد حجي: القاعة


