
 

 

 جدول مبواعيد املناقشات

 إسم الباحث موضوع األطروحة الشعبة األستاذ املشرف جلنة املناقشة اتريخ وموعد ومكان املناقشة

30/30/8302  
بعد الزوال 00الساعة:   

 القاعة: حممد حجي

حممد صاحلي / رئيسا    
 عبد الواحد أكمري/مقررا
 عبد العايل ابروكي/عضوا

 نعمى بنعياد/عضوه
اإلله براكسى/عضواعبد   

 سعيد بن عبد الواحد/عضوا
 فكري سوسان/عضوا

 اللغة اإلسبانية و آداهبا عبد الواحد أكمري
ISLAM EN 

BRASIL « DESDE LOS 

ORIGENES HASTA LA 

ACTUALIDAD » 
 مليكة الكتاين

 30/30/8300  
بعد الزوال 00الساعة:   

 القاعة: حممد حجي
 
 

املختار اهلراس/رئيسا    
الغين منديب/مقرراعبد   

 مجال الوفا/عضوا
 حممد بندحان/عضوا

 عبد السالم الفراعي/عضوا
 عبد الرحيم عنيب/عضوا

 عبد الرحيم منار السليمي/عضوا

 عبد الغين منديب

 

 علم االجتماع
العقوابت السالبة للحرية و عالقتها   

ابلرعاية االجتماعية ألسر نزالء املؤسسات 
اإلمارايتالعقابية ابجملتمع   

 
 
 

 إبراهيم حسن بن نصر الزعايب

30/30/8302  
بعد الزوال 00الساعة:   

 القاعة: حممد حجي

 كرمية بوعمري/رئيسة
 حممد أمني اإلمساعيلي/مقررا
 عبد الرزاق اجلاي/عضوا
 بثينة الغلبزوري/عضوة
 حممد بوطربوش/عضوا

 سعيد شبار/عضوا

 الدراسات اإلسالمية حممد أمني اإلمساعيلي
 لطيفة السفياين النبوة بني الباقالين و ابن تيمية



 

  

03/30/8302  
صباحا 03الساعة:   

 القاعة: حممد حجي

 عبد الرزاق اجلاي / رئيسا
 كرمية بوعمري/مقرره
 أمحد البوكيلي/عضوا

 موالي عمر بن محاد/عضوا
 حممد بوطربوش/عضوا
 عبد اجمليد حميب/عضوا

علماء فاس يف القراءات القرآنية جهود  الدراسات اإلسالمية كرمية بوعمري
اهلجريني 00و  03خالل القرنني   

 عائشة الشاهد

01/30/8302  
صباحا03الساعة:   

 القاعة: حممد حجي

 كرمية بوعمري/رئيسة
 العريب بوسلهام/عضوا
 بشرى البداوي/عضوة

 عبد السالم كنوين/عضوا
 إبراهيم إميونن/عضوا

التهامي الراجي اهلامشي/حممد 

الصديقعلي بن   

 الدراسات اإلسالمية
من تراث املغاربة يف تفسري القرآن كتاب 

)نصرة اإلسالم يف إفراج مقامات الدين من 
دراسة  -لوقشالقرآن للعالمة عبد اهلادي 

 منهجية حتليلية مع حتقيق سورة الفاحتة

 يونس السباح

00/30/8302  
بعد الزوال 00الساعة:   

 القاعة: حممد حجي

منديب/رئيساعبد الغين   
 املختار اهلراس/مقررا

 املصطفى حدية/عضوا
 مجال فزة/عضوا

 عبد اهلادي أعراب/عضوا
 عبد الرحيم العطري/عضوا

 علم االجتماع املختار اهلراس
وسائل التواصل االجتماعي و انتشار اجلرائم 

املعلوماتية يف اجملتمع العريب )حبث ميداين 
 اإلمارات(على عينة من األفراد يف جمتمع 

 

 مزيود سعيد شيخة
 الشحي

80/30/8302  
زواال 08الساعة:   

 القاعة: حممد حجي

 املختار اهلراس/رئيسا
 مجال فزة/مقررا

 عبد السالم الدامشي/عضوا
 عبد الغين منديب/عضوا
 عبد الغين عشيق/عضوا

 عبد اهلادي أعراب/عضوا

اإلمارات جرائم العنف املنزيل مبجتمع دولة  علم االجتماع مجال فزة
العربية املتحدة : مقاربة سوسيولوجية لتشكل 

 الظاهرة و تطورها

 علي الزعايب


