
 

8102-8102السنة الجامعية  جدول بمواعيد المناقشات  
مس إلباحث إ   اترخي وموعد وماكن إملناقشة جلنة إملناقشة إلأس تاذ إملرشف إلشعبة موضوع إلأطروحة 

 س يدي س يدي محمد محدإين

ANLYZING ONLINE 
PROPAGANDA : 

A CASE OF THE SAHARA 
CONFLICT 

 

 

إللغة الاجنلزيية و 

اآ دإهب  حدإد حلسن 

 ميينة إلقرإط/رئيسة

 حلسن حدإد/مقررإ

 سعيد كريود/عضوإ

 رش يد توهتو/عضوإ

 خادل إلعارف/عضوإ

 عبد إلغين إلنام/عضوإ

82/11/8112 

 زوالا 18س: 

 ق: محمد جحي

إلشعر إحلساين بني تأأثري إلشعر إلعريب إلفصيح و إلتأأثري  خدجية إلرابين

 إلأجنيب
 محمد ظريف إللغة إلعربية و آ دإهبا

 محمد إلس يدي/رئيسا

 محمد ظريف/مقررإ

 محمد جودإت/عضوإ

 محمود عبد إلغين/عضوإ

 مصطفى إلطويب/عضوإ

 إبرإهمي إفليلح/عضوإ

 عبد إلعزيز حلمي/عضوإ

01/11/8112 

 صباحا 11س: 

 ق: محمد جحي

 محمد سبيال إلفلسفة إلأسس إلفلسفية ملفهوم إلتسامح يف إلثقافة إلغربية حلسن عابيد

 بن ميس/رئيساعبد إلسالم 

 محمد سبيال/مقررإ

 عادل حدجايم/عضوإ

 محمد هامشي/عضوإ

 عبد هللا إملتولك/عضوإ

 عز إدلين إلعالم/عضوإ

01/11/8112 

 بعد إلزوإل 11س: 

 ق: محمد جحي

 محزة صاحل
DISORIENTING MODERNITY : THE 

PROBLEMATIC OF REPRESENTATION 

OF THE WEST IN MODERN 

إللغة الاجنلزيية و 

 آ دإهبا
إلطيب بلغازي/نور إدلين 

 جبيت/

 محمد إلزرورة/رئيسا

 إلطيب بلغازي/مقررإ

 نور إدلين جبيت/عضوإ

11/18/8112 

 صباحا 11س: 

 جحي ق: محمد



MOROCCAN THOUGHT (1844-1956) 

 

KATZ,KIMBERL مقررإ/KATZ KIMBERL 

 صابر إلعرسي/عضوإ

 جامل ابحامد/عضوإ

 مبارك روإن/عضوإ

 ثورية انقوش/عضوإ

 سعاد بنعيل

شاكالت إلهوية إلوطنية يف إلعامل إال ساليم:  إلتحديث و إ 

يرإن )1101-1201درإسة مقارنة لرتكيا ) -1282( و إ 

1191) 

 

 إلتارخي
عبد إلرحامن إملودن/لطفي 

 بوشنتوف

 عبد إلأحد إلسبيت/رئيسا

 عبد إلرحامن إملودن/مقررإ

 لطفي بوشنتوف/مقررإ

 إجلياليل إلعدانين/عضوإ

 إحلي إملودن/عضوإ عبد

 عبد إلرحمي بنحادة/عضوإ

 نفيسة إذلهيب/عضوه

10/18/8112 

 صباحا 11س: 

 ق: محمد جحي

 عبد هللا بوغابة

 تشلك إلوعي ابل خر يف |آأدب إلرحةل إلسفارية إملغربية

) قضااي و مناذج(   

 

 قامس إحلسيين إللغة إلعربية و آ دإهبا

 فاحتة إلطايب/رئيسة

 قامس إحلسيين/مقررإ

 محمد إلتعمريت/عضو

 نزهية جابري/عضوه

 سعيدة إال درييس إلتفرإويت/عضوه

 مصطفى إلشليح/عضوإ

 خادل بلقامس/عضوإ

18/18/8112 

 صباحا 1س: 

 ق: محمد جحي

 عبد إال هل إلقرصإوي
 حمااكة إلنص إلقرآ ين يف إلشعر: فريدريش دإومر آأمنوذجا

 

 قامس إحلسيين إللغة إلعربية و آ دإهبا

 عبد إلرزإق إجلاي/رئيسا

 إحلسيين/مقررإقامس 

 رش يد مرسيل/عضوإ

 آأمحد بوحسن/عضوإ

 عبد إحلق بن طوجة/عضوإ

 عبد إملاكل إدلإودي/عضوإ

11/18/8112 

 صباحا 1س: 

 ق: محمد جحي



1111-1288يف إملغرب قبل الاس تعامر  إال دإرة إملركزية محمد آ يت صاحل  إلتارخي 
عبد إحلفيظ إلطباييل/محمد 

 فتحة

 امحمد جادور/رئيس

 عبد إحلفيظ إلطباييل/مقررإ

 محمد فتحة/مقررإ

 عبد إال هل إدلحاين/عضوإ

 محمد حبيدة/عضوإ

 حسن آأمييل/عضوإ

06/18/8112 

 11س: 

 ق: محمد جحي

 مثال إلزايدي
مجع  غرانطة سقوط إىل إلفتح من إلأندلسآأخبار و آأشعار 

 و حتقيق و درإسة
 

 محمد إلظريف إللغة إلعربية و آ دإهبا

 /رئيسةلطيفة إلوإريث

 محمد إلظريف/مقررإ

 بثينة إلغلزبوري/عضوة

 سعاد إليوسفي/عضوإ

برإهمي اندن/عضوإ  إ 

 فاطمة إحلسيين/عضوة

11/18/8112 

 صباحا 11.01س: 

 ق: محمد جحي

 غسان عدانن رشهان
 معلمي دلى إلعريب إلأدب يف إلتكنولوجيا إس تخدإم آأثر

 إخلاصة إملدإرس يف عرش إلثاين إلصف و إدلولية إلربإمج

 عامن سلطنة يف مسقط مبحافظة

 محمد إلظريف إللغة إلعربية و آ دإهبا

 محمد إلتايق/رئيسا

 محمد إلظريف/مقررإ

 زكرايء بودحمي/عضوإ

 محمد بندحان/عضوإ

 مصطفى إلبوعزإوي/عضوإ

 عبد إلعزيز حلمي/عضوإ

19/18/8112 

 صباحا 11.01س: 

 ق: محمد جحي

 ش يحة إملدإين

 خالل من إلفرنس يني إلرحاةل كتاابت يف إملغرب صورة

 مناذج

 

 محمد إلظريف إللغة إلعربية و آ دإهبا

 محمد إدلرويش/رئيسا

 محمد إلظريف/مقررإ

 محمد إلباح/عضوإ

 سعيدة إلتفرإويت/عضوة

 فيصل إلرشإييب/عضوإ

 محمد آأمحيد/عضوإ

20/18/8112 

 صباحا 11.01س: 

 ق: محمد جحي



 

 

 آ س ية إحلناوي

TRANSLATABILITY OF THE 
QUR’ANIC DISCOURSE INTO 

ENGLISH :POLYSEMY AND 
HOMONYMY AS A CASE 

STUDY 

إللغة الاجنلزيية و 

 آ دإهبا

عبد إلرزإق غرإيف و فريدة 

 زمرد

 ميينة إلقرإط/رئيسة

 عبد إلرزإق غرإيف/مقررإ

 فريدة زمرد/مقررإ

 آأمحد إلبوكييل/عضوإ

 خادل إلعارف/عضوإ

 خادل إلسايق/عضوإ

BRUCE LAWRANCEعضوإ/ 

11/11/8111 

 11س: 

 ق: محمد جحي


