
 

2019-2018السنة الجامعية  جدول بمواعيد المناقشات  

مس إلباحث إ   اترخي وموعد وماكن إملناقشة جلنة إملناقشة إلأس تاذ إملرشف إلشعبة موضوع إلأطروحة 

 محيد مخيس آ ل عيل
 الاجتاهات الاجامتعية إحلديثة ملاكحفة إجلرمية

 يف دوةل إل مارإت إلعربية إملتحدة
 

الاجامتععمل   إخملتار إلهرإس 

 عبد إلغين منديب/رئيسا

 إخملتار إلهرإس/مقررإ

 محمد إلتوجيري/عضوإ

 عضوإعبد إلرحمي عنيب/

 عبد إلهادي آأعرإب/عضوإ

29/01/2019 

 10س: 

 جحيق: محمد 

 مجعة بالل إلسويدي
 الاجتاهات الاجامتعية وإملامرسات إلأرسية إملتعلقة حبقوق إلطفل".

 يف دوةل إل مارإت إلعربية إملتحدة. حبث سوس يولويج
 

 إخملتار إلهرإس عمل الاجامتع

 عبد إلغين منديب/رئيسا

 إخملتار إلهرإس/مقررإ

 محمد إلأشهب/عضوإ

 عبد إلهادي آأعرإب/عضوإ

 عبد إلرحمي عنيب/عضوإ

29/01/2019 

 15س: 

 جحيق: محمد 

 سعيد يقطني إللغة إلعربية و آ دإهبا إلنص إلرسدي إلأندليس: إلأنوإع وإلهوية آأمينة إلش نويف

 قامس إحلسيين /رئيسا

 سعيد يقطني/مقررإ

 محمد صغريي/عضوإ

 محمد جودإت/عضوإ

 فيصل إلرشإييب/عضوإ

 سعيد جبار /عضوإ

01/02/2019 

 09س: 

 ق: محمد جحي



 

 صاحل زإرة/محمد إلرويك إدلرإسات إل سالمية إلصحابة يف إلقرآ ن إلكرمي عيل إخلشاب

 رئيسا/محمد قجوي

 محمد إلرويك/مقررإ

 صاحل زإرة/مقررإ

 عبد إلرزإق إجلاي/عضوإ 

 مولي معر بن حامد/عضوإ

 آأحند نرصي/عضوإ

 عبد إلرحامن إلبوكييل/عضوإ

05/02/2019 

 10س: 

 ق: محمد جحي

 آأمحد عبد هللا آ ل عيل

 ابلجتار يف إلبرش يف  متثالت حقوق إل نسان و عالقهتا

مارة ديب منوذجا(  دوةل إل مارإت إلعربية إملتحدة )حاةل إ 
 

 عمل الاجامتع
إخملتار إلهرإس/سعيد 

 بنيس

 منديب/رئيساعبد إلغين 

 قررإإخملتار إلهرإس/م

 سعيد بنيس/مقررإ

 عبد إلسالم إدلإمشي/عضوإ

 محمد زرنني/عضوإ

09/02/2019 

 09س: 

 ق: محمد جحي

 عبد إلغين منديب عمل الاجامتع إحملددإت إجملمتعية لظاهرة إل جرإم ابجملمتع إملغريب عادل بلعمري

 إخملتار إلهرإس/رئيسا

 عبد إلغين منديب/مقررإ

 جامل إلوفا/عضوإ

 محمد بندحان/عضوإ

 عبد إلبايق بلفقيه/عضوإ

 عبد إلكرمي ساعة/عضوإ

11/02/2019 

 10س: 

 ق: محمد جحي

 خادل حلرش

Lectura Traductológica de Las 
Versiones Española y Francesa de 
Las Novelas Zaman Al Ajtaa, de 

Mohamed CHOUKRI y Baydat Al 
Dik, de Mohamed ZAFZAF 

 

سامعيل إلعامثين إللغة إل س بانية و آ دإهبا  إ 

 عبد إلرحامن إلعوينة/رئيسا

سامعيل إلعامثين/مقررإ  إ 

 رجاء ذإكر/عضوة

 عبد إل هل برإكىس/عضوإ

 حسن بوتىك/عضوإ

 عبد إلعايل ابرويك/عضوإ

23/02/2019 

 10س: 

 ق: محمد جحي


