
 

 

 جدول مبواعيد املناقشات

 

  

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

22/60/2602  

بعد الزوال 00الساعة:   

 القاعة: حممد حجي

 كرمية بوعمري/رئيسة

 العريب بوسلهام/عضوا

 بشرى البداوي/عضوة

 عبد السالم كنوين/عضوا

إميونن/عضواإبراهيم   

التهامي الراجي اهلامشي/حممد 

 علي بن الصديق

 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

20/60/2602  

بعد الزوال 01الساعة:   

حجيالقاعة: حممد   

 ميينة القراط/رئيسة
 نور الدين أمروص/مقررا

 إقبال زداري/عضوا
 حسن بلحياح/عضوا
 هدى قبلي/عضوا
 حممد لروز/عضوا

 اللغة اإلجنليزية و آداهبا نور الدين أمروص
THE DEVELOPMENT OF 

INTERCULTURAL 

COMMUNICATIVE 

COMPETENCE (ICC) AMONG 

MOROCCAN EFL LEARNERS 

 كرمي احلياين

22/60/2602  

صباحا 06الساعة:   

 القاعة: حممد حجي

 حممد مزوز/رئيسا
 نور الدين أفاية/مقررا
 عادل حدجامي/عضوا
 حممد الشيخ/عضوا

 عبد اللطيف فتح الدين/عضوا

 الفلسفة نور الدين أفاية
البيوإتيقا و الدين: دراسة يف فلسفة األخالق 

املعاصرالتطبيقية   

 

 موالي عبد الكرمي



22/60/2602  

صباحا 60الساعة:   

 القاعة: حممد حجي

 الطيب بلغازي/رئيسا
 ميينة القراط/مقررة
 أندرو مسيث/مقررا
 سعيد كريود/عضوا
 عادل أزهار/عضوا

 عبد اجمليد حجي/عضوا
 رشيد توهتو/عضوا

 

 يمينة القراط

Andrew R.SMITH 

 

 اللغة اإلجنليزية و آداهبا

REPOLITICIZATION IN 

MOROCCO : THE FEBRUARY 

20TH MOVEMENT’S (F20M) 

DISCOURSE IN THE 

CYBERSPACE 
 

 محدي أشكاو

62/60/2602  

صباحا 06الساعة:   

 القاعة: حممد حجي

 كرمية بوعمري/رئيسة
 حممد أمني اإلمساعيلي/مقررا

 أمحد البوكيلي/عضوا
 حممد بوطربوش/عضوا
 عبد اجمليد حميب/عضوا

اإلصالح الديين يف عهد امللك حممد  الدراسات اإلسالمية حممد أمني اإلمساعيلي
 السادس

 عبد النيب عبدودي

02/60/2602  

بعد الزوال 01الساعة:   

 القاعة: حممد حجي

 ميينة القراط/رئيسة
 عبد اللطيف الغادي/مقررا

 حممد كرميي/عضوا
 نور الدين أمروص/عضوا

 إقبال زداري/عضوا
الركيك/عضوارداد   

 حممد بوملالف/عضوا

 اللغة اإلجنليزية و آداهبا عبد اللطيف الغادي
SCHOOL CULTURE : 

BRIDGE OR BARRIER TO 
ICT INTEGRATION IN 

THE MOROCCAN SECON-
DARY SCHOOLS 

 عزيز أوشلخ

26/60/2602  

بعد الزوال 01الساعة:   

 القاعة: حممد حجي

 ميينة القراط/رئيسة
الغادي/مقرراعبداللطيف   

 الطيب بلغازي/عضوا
 سعيد كريود/عضوا

 توفيق هللا أفكينيش/عضوا
 رشيد توهتو /عضوا

 اللغة اإلجنليزية و آداهبا عبد اللطيف الغادي

CONSTITUTIONAL REFORM, RE-

PRESENTATION AND GENDER : 

FROM EQUALITY POLICY TO 

EQUALITY PRACTICE, MO-

ROCCAN ELEMENTARY 

TEXTBOOKS AS A CASE STUDY 

 إهلام بطاش


