جدول بمواعيد المناقشات السنة الجامعية 2019-2018
إمس إلباحث

موضوع إ ألطروحة

إلشعبة

إ ألس تاذ إملرشف

خدجية إلصيد

طرق تدريس إللغة إلعربية

إللغة إلعربية و آدإهبا

محمد إلس يدي

محمد بو إلنعناع

إلتحرض و إنعاكساته الاجامتعية ابملدينة إلصحرإوية :درإسة
يف حاةل مدينة آألكممي

عمل الاجامتع

حلسن حافظي علوي

إبرإهمي قائد أآمحد خادل

ش باكت إلتوإصل الاجامتعي و تأأثريها عىل إلعالقات
الاجامتعية بني إلش باب إلفيس بوكيني ابجملمتع إملدين

محمد رحيان

دور إلتوإصل يف س ياسات إلتمنية إملس تدإمة "برانمج معل
إمجلاعة للتمنية :جامعة متارة منوذجا"

عمل الاجامتع

عبد إلغين منديب

علوم إلتوإصل و
تقنياته

عبد إلعايل بوطيىب/محمد سامل
إلرشقاوي

جلنة إملناقشة
محمد إلتايق/رئيسا
محمد إلس يدي/مقررإ
محمد حساوي/عضوإ
محمد مرزوق/عضوإ
عيل آيت أآوشان/عضوإ
محمد أآمحيد/عضوإ
إجلياليل إلعدانين/رئيسا
حلسن حافظي علوي/مقررإ
حلسن أآمزاين/عضوإ
رحال بوبريك/عضوإ
عائشة حلمي/عضوإ
إخملتار إلهرإس/رئيسا
عبد إلغين منديب/رئيسا
ميينة إلقرإط/عضوة
محمد إلتوجيري/عضوإ
عبد إلسالم إلفرإعي/عضوإ
محمد أآلويز/عضوإ
عبد هللا ساعف/رئيسا
عبد إلعايل بوطيىب/مقررإ
محمد سامل إلرشقاوي/مقررإ
إملصطفى حدية/عضوإ
عبد إجمليد إلسحنوين/عضوإ
عزيز مهتدب/عضوإ
عبد إلوهاب إلرإيم/عضوإ

اترخي وموعد وماكن إملناقشة
2019/01/03
س 10 :صباحا
ق :محمد جحي

2019/01/03
س 09.30 :صباحا
ق :إلزمن إلرإهن

2019/01/04
س 10 :صباحا
ق :محمد جحي

2019/01/08
س16 :
ق :محمد جحي

آس ية إحلناوي

ايسني ايس ين

TRANSLATABILITY OF THE
QUR’ANIC DISCOURSE INTO
ENGLISH :POLYSEMY AND
HOMONYMY AS A CASE
STUDY

وضع سود إلبرشة يف إجملمتع إملغريب مقاربة سوس يولوجية
لومص إجلسد إ ألسود و صوره إلمنطية يف إملتخيل
الاجامتعي إملغريب

إللغة الاجنلزيية و
آدإهبا

عبد إلرزإق غرإيف و فريدة
زمرد

عمل الاجامتع

رحال بوبريك

نعمي إحلريري

قضااي تأأويل ّية يف (رساةل إلغفرإن) أليب إلعالء إملعري

إللغة إلعربية و آدإهبا

سعيد يقطني/محمد إلتعمريت

عبد إلرحامن عسكر

إلضغوطات إلنفس ية و عالقهتا ابختاذ إلقرإر منوذج إلعاملني
ابالحتادإت إلرايضية مبملكة إلبحرين

عمل إلنفس

محمد إلتوجيري

أآمينة إلش نويف

إلنص إلرسدي إ ألندليس :إ ألنوإع وإلهوية

إللغة إلعربية و آدإهبا

سعيد يقطني

ميينة إلقرإط/رئيسة
عبد إلرزإق غرإيف/مقررإ
فريدة زمرد/مقررإ
أآمحد إلبوكييل/عضوإ
خادل إلعارف/عضوإ
خادل إلسايق/عضوإ
/BRUCE LAWRANCEعضوإ
إخملتار إلهرإس/رئيسا
رحال بوبريك/مقررإ
حلسن أآمزاين/عضوإ
جامل فزة/عضوإ
فوزي بوخريص/عضوإ
محمد ايقني/عضوإ
سعيد بنكرإد/رئيسا
سعيد يقطني/مقررإ
محمد إلتعمريت/مقررإ
حسن حبرإوي/عضوإ
محمد إدلإيه/عضوإ
رشف إدلين جمدولني/عضوإ
مصطفى إلنحال/عضوإ
عبد إلسالم إدلإمشي/رئيسا
محمد إلتوجيري/مقررإ
جامل إلوفا/عضوإ
جامل فزة/عضوإ
أآمحد إمحلدإوي/عضوإ
عبد إلصمد نبيل/عضوإ
قامس إحلسيين /رئيسا
سعيد يقطني/مقررإ
محمد صغريي/عضوإ
محمد جودإت/عضوإ
فيصل إلرشإييب/عضوإ
سعيد جبار /عضوإ

2019/01/09
س10 :
ق :محمد جحي

2019/01/14
س15 :
ق :محمد جحي

2019/01/18
س10 :
ق :محمد جحي

2019/01/18
س15 :
ق :محمد جحي

2019/01/25
س10 :
ق :محمد جحي

