
 

8102-8102السنة اجلامعية  جدول مبواعيد املناقشات  

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

 فاطمة الزهراء أوفارة

COMMUNICATION TOURISTIQUE 
ET DEVELOPPEMENT LOCAL 

DANS LA PROVINCE DE 
TAROUDANT : CAS DU FESTIVAL 

DU SAFRAN DE TALIOUINE 
 

 +علم االجتماع
 املختار اهلراس/حممد آيت محزة/

VINCENT MEYER  

 ميينة القراط/رئيسة

 املختار اهلراس/مقررا

 حممد آيت محزة/مقررا

 سعيد بنيس / عضوا

VINCENT MEYER 

 حممد بن دحان / عضوا

  JEAN ZAGANIARIS  / عضوا

/ عضوا إبراهيم لربي  

02/10/8102 
 صباحا 01: س

 ق: حممد حجي

االلغة العربية و آداهب التناص و املواءمة يف ترمجة الشعر يف العصر احلديث نفني عزيز حممد طينة  حممد حجو 

 سعيد يقطني/رئيسا

 حممد حجو/مقررا

 حممد السيدي/عضوا

 حممد جودات/عضوا

 لطيفة مهداوي/عضوه

 عبد اجمليد نوسي/عضوا

82/10/8102 
 بعد الزوال 03.21:س

 ق: حممد حجي 



 الطاهر شاكري
بشارة عيسى بسيدان حممد صلى هللا عليه و 

 سلم أمنوذج الباركليت يف إجنيل يوحنا
 

 كرمية بوعمري الدراسات اإلسالمية

 عبد الرزاق اجلاي/رئيسا

 كرمية بوعمري/مقرره

 أمحد البوكيلي/عضوا

 إقبال زداري/عضوا

 عبد اجمليد حميب/عضوا

زرهار/عضوااملصطفى   

83/10/8102 
 بعد الزوال 01: س

 ق: حممد حجي

 نبيل اتخلويشت

LA RECONVERSION DES 
SPORTIFS DE HAUT NIVEAU 
MAROCAINS : TRAJECTOIRS 

SOCIALES ET RECONVERSION DU 
CAPITAL SPORTIF 

 علم االجتماع
 WILLIAM/   رمحة  بورقية 

GASPARINI 

 خمتار اهلراس/رئيسا

بورقية/مقررةرمحة   

مقررا/   WILLIAM 

GASPARINI 

 عبد الغين منديب/عضوا

 التباري بوعسلة/عضوا

 عبد الرحيم رهريب/عضوا

ه عضو / MARINA HONTA  

82/10/8102 
 بعد الزوال 01: س

 ق: حممد حجي

 منري بريوك

THE QUESTION OF MODERNITY 
IN CONTEMPORARY MOROCCAN 

THOUGHT: THE SCOPES AND 
LIMITS OF TAHA 

ABDURRAHMAN'S APPROACH 
TO MODERNITY 

 

اهبااللغة اإلجنليزية و آد ن ميسالطيب بلغازي/عبد السالم ب   

 ميينة القراط/رئيسة

 الطيب بلغازي/مقررا

 عبد السالم بن ميس/مقررا

 حممد أديوان/عضوا

 مجال ابمحاد/عضوا

 العريب طواف/عضوا

21/10/8102 
 صباحا 01: س

 ق: حممد حجي



 عبد القادر سبيل/عضوا

شعائر املوت و العمارة اجلنائزية عند املسلمني و اليهود يف بعض  يطو ومهي
 يف بعض حواضر مشال املغرب الشرقي

االلغة العربية و آداهب  إدريس اعبيزة 

 ميينة القراط/رئيسة

 إدريس اعبيزة/مقررا

 عبد الرزاق اجلاي/عضوا

 حممد التعمريت/عضوا

 حممد الغرايب/عضوا

 عبد العزيز بلفايدة

20/10/8102 
 صباحا 01: س

 ق: حممد حجي

 دينة الغماري

L’ANALISI DEGLI  ERRORI 
NELL’INTERLINGUA DEGLI  

APPRENDENTI MAROCCHINI E 
IMPLICAZIONI DIDATTICHE 

 

االلغة اإليطالية و آداهب  مسرية الدليمي 

 حسن بوتكة/رئيسا

 مسرية الدليمي/مقرره

 ليلى منري/عضوه

 علي الذهيب/عضوا

 مليكة الداخش/عضوا

 مولود عبد القادر/عضوا

 

 

18/00/8102 
 بعد الزوال 01: س

 ق: حممد حجي

 علي أمحد سلطان 
 أبو الزود

اخلدمة الوطنية يف بناء و ترسيخ هوية  دور
الشباب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 
)دراسة ميدانية على عينة من الشباب 

 امللتحقني ابخلدمة الوطنية يف إمارة الشارقة(
 

 املختار اهلراس علم االجتماع

 عبد الغين منديب/رئيسا

 املختار اهلراس/مقررا

 املصطفى حدية/عضوا

الوفا/عضوامجال   

 فوزي بوخريص/عضوا

18/00/8102 
 صباحا 12: س
 مدرج ابن خلدونق: 



 

 

 حممد األشهب/عضوا

 حممد سبيال الفلسفة األسس الفلسفية ملفهوم التسامح يف الثقافة الغربية حلسن عابيد

 عبد السالم بن ميس/رئيسا

 حممد سبيال/مقررا

 عادل حدجامي/عضوا

 حممد هامشي*/عضوا

املتوكل/عضواعبد هللا   

 عز الدين العالم/عضوا

21/00/8102 
 بعد الزوال 01: س

 ق: حممد حجي


