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 مسية املنديلي هو تقنيات لعلوم االتصا

 حممد بندحان/رئيسا

 مسية املنديلي/مقرره

 عبد العايل بوطيىب/عضوا

 مجال الوفا/عضوا

 عبد الرمحان أمسيدر/عضوا

 حسن الناصري/عضو

09/11/8102 
 صباحا 09 : س

 ق: حممد حجي

 أيوب نعمان

PATTERNS OF GEMINATION IN MOROCCAN 

ARABIC :  ISSUES IN PHONOLOGY AND 

MORPHOLOGY – A Constraint – based Analysis- 

 

 JOE /كرمي بن سكاس اللغة االجنليزية و آداهبا
PATER 

 احلسن السوعلي/رئيسا

 /مقررا كرمي بن سكاس

 JOE PATER/مقررا

 عبد اللطيف الغادي/عضوا

 إقبال زداري/عضوا

 عبد العزيز بودالل/عضوا

 حممد مروان/عضوا

01/00/8102 
 صباحا 2: س

 ق: حممد حجي

 سهام احلمداين
إشكالية اختالف املفاهيم الفكرية و العقدية عند علماء املسلمني 

 ه 5ه إىل القرن 3ابألندلس من القرن 
 

مي عبد الكر  بشرى البداوي/حممد بن الدراسات اإلسالمية
 فياليل

 بوسلهام/رئيساالعريب 

 بشرى بداوي/مقرره

 /مقرراعبد الكرمي فياليل حممد بن

08/00/8102 
 بعد الزوال 05: س

 ق: حممد حجي



 أمحد البوكيلي/عضوا

 حممد املغراوي/عضوا

 أمحد الزايدي/عضوا

 حلسن الشرقاوي/عضوا

 السخرية يف اخلطاب القرآين : مقاربة حجاجية تداولية مسرية مصلوحي

 

 حممد السيدي اللغة العربية و آداهبا

 كرام/رئيسة  زهور

 حممد السيدي/مقررا

 حممد الداهي/عضوا

 حممد التعمريت/عضوا

 حممد هلالل/عضوا

 مصطفى احلسوين/عضوا

 مسرية القامسي/عضوة

01/00/8102 
 صباحا 01: س

 ق: حممد حجي

 حممد بن سامل اليافعي

حنو صندوق عاملي للزكاة ) أبعاده العقدية و 
رتحات مقآاثره االقتصادية( دراسة أتصيلية و 

 قانونية
 

 كرمية بوعمري/عبد السالم بالجي الدراسات اإلسالمية

 حممد الروكي/رئيسا

 كرمسة بوعمري/مقررة

 عبد السالم بالجي/مقررا

 عبد الرزاق اجلاي/عضوا

 بثينة الغلبزوري/عضوة

 سعيد اهلالوي/عضوا

 عبد اجمليد حميب/عضوا

 إدريس اجويلل/عضوا

01/00/8102 
 بعد الزوال 05: س

 املنوينق: حممد 

 هشام الرميدي
دراسة  –السلوك االجتماعي بني القيم اإلسالمية و القانون املغريب 

 ميدانية

 

 حممد الروكي/صاحل زارة الدراسات اإلسالمية

 العريب بوسلهام/رئيسا

 حممد الروكي/مقررا

 صاحل زارة/مقررا

 أمحد البوكيلي/عضوا

19/00/8102 
 صباحا 12.31: س

 حممد حجيق: 



 املصطفى حدية/عضوا

 /عضواموالي مصطفى اهلند

 أمحد الزايدي/عضوا

 كوثر اجاليلة
أدب اجملالس يف األندلس من خالل كتاب: "هبجة اجملالس و أنس 

ه 312اجملالس و شحذ الذاهن و اهلاجس" البن عبد الرب القرطيب )
 ه( قضااي و ظواهر.313

 

 اجلوهريقاسم احلسيين/مصطفى  اللغة العربية و آداهبا

 حممد السيدي/رئيسا

 قاسم احلسيين/مقررا

 مصطفى اجلوهري/مقررا

 حممود عبد الغين/عضوا

 سعيدة التفراويت/عضوة

 ابراهيم افليلح/عضوا

 ة القامسي/عضوةمسري 

88/00/8102 
 صباحا 2: س

 ق: حممد حجي

 سعيد شاطر
الفقر ابلوسط احلضري و تداعياته على التغري 
 –االجتماعي لألحياء املهمشة بضواحي الرابط 

 عكراش منوذجا
 

 مجال فزة علم االجتماع

 املصطفى حدية/رئيسا

 مقررامجال فزة/

 التباري بوعسلة/عضوا

 فوزية برج/عضوه

 عبد الغين شفيق/عضوا

83/00/8102 
 بعد الزوال 05: س

 ق: حممد حجي

 فاطمة احلمدي 
On Tashlhit Rout Structure 

and its the Organization of the 
Lexicon 

 اللغة االجنليزية و آداهبا

karim BENSOUKAS/ 

Sophie WAUQUIER/ 

Adam 

USSISHKIN/Moham

med LAHROUCHI 

 ميينة القراط/رئيسة
 كريم بن سكاس/مقررا

Sophie WAUQUIERعضوه/ 

Adam USSISHKINعضوا/ 

 حممد حلروشي/عضوا
 نور الدين أمروص/عضوا
 صربينا بن جاب هللا/عضوا

 رشيد رضوان/عضوا

83/00/8102 
 صباحا 12: س

 ق: حممد حجي


