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 مرمي إحلريزي
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Communication Technlology (Ict) Into 
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قبال زدإري إللغة إل جنلزيية و آ دإهبا  ميينة إلقرإط/إ 

 سعيد كريود/رئيسا

 ميينة إلقرإط/مقرره

قبال زدإري/مقررإ  إ 

ميوري/ع  ضوإمصطفى إ 

 آأمحد شوإري/عضوإ

 عبد إلغين إلنام/عضوإ

 21/02/2019 إمخليس

 09س: 

 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

 23/02/2019إلسبت 

 10س: 

 ق: محمد جحي

مخيس بن صاحل بن 
 هويشل إلش بييب

إملوإرد إلبرشية جبامعات سلطنة عامن يف ضوء معايري تطوير آأدإء 

 إجلودة إلشامةل

 

 إخملتار إلهرإس عمل الاجامتع

 إلتباري بوعسةل/رئيسا

 إخملتار إلهرإس/مقررإ

 حلسن آأمزاين/عضوإ

 عبد إلغين منديب/عضوإ

 عبد إلغين شفيق/عضوإ

 23/02/2019إلسبت 

 09.30س: 

 ق: م



 عبد إمحليد فائز

نتاجه يف إجملمتعات إلقبلية: درإسة  دإرته، وإ  تنظمي إلعنف، إ 

آأنرثوبولوجية حول ديناميات إش تغال إلعنف يف إجملمتع إلبيضاين 

 قبل الاس تعامر
 رحال بوبريك عمل الاجامتع

 إجلياليل إلعدانين/رئيسا

 رحال بوبريك/مقررإ

 عضوإ/حلسن آأمزاين

 محمد إلطوزي/عضوإ

 إلعطري/عضوإعبد إلرحمي 

 عبد هللا هرهار/عضوإ

 25/02/2019إل ثنني 

 15س: 

 ق: محمد جحي

 زهرة طموح/محمد دحامن عمل الاجامتع إجملمتع إملدين و ديناميات إلتغري الاجامتعي ابلصحرإء محمد بوست

 رحال بوبريك/رئيسا

 زهرة طموح/مقرره

 محمد دحامن/مقررإ

 عبد إلسالم بن ميس/عضوإ

 هرهار/عضوإعبد هللا 

 محمد إلرشإميي/عضوإ

 01/03/2019إمجلعة 

 09س: 

 ق: محمد جحي

 

 مليحة إملازيم
دإرة رآأس إملال إلفكري و رآأس إملال الاجامتعي و الارتقاء ابلأدإء  إ 

 إلوظيفي للقيادإت إل دإرية
 إخملتار إلهرإس عمل الاجامتع

 عبد إلغين منديب/رئيسا

 إخملتار إلهرإس/مقررإ

 بنيس/عضوإسعيد 

 قيس مرزوق إلوراييش/عضوإ

 زينب إلنجاري/عضوإ

 02/03/2019إلسبت 

 09.30س: 

 ق: محمد جحي

 عبد إلعزيز فاضيل
 تلوث إلبيئة و آأثره عىل قضااي إلتغدية إملعارصة من إملنظور إلرشعي

 
 بثينة إلغلزبوري إدلرإسات إل سالمية

 إلعريب بوسلهام/رئيسا

 إلغلزبوري/مقررهبثينة 

 كرمية بومعري/عضوة

 زكرايء بودحمي/عضوإ

دريس حشو/عضوإ  إ 

 محمد خروابت/عضوإ

 عبد إلعزيز حلمي/عضوإ

 03/03/2019إمجلعة 

 15س: 

 ق: محمد جحي

 مصطفى صديق

lA PRAGMÁTICA INTERCULTURAL EN LA 
ENSEÑANZA ADQUISICION DEL ESPAÑOL 

COMO LENGUA EXTRANJERA. lA DIDÁCTICA DE 
ALGUNAS ASIGNATURAS EN LOS 

DEPARTEMENTTOS DE HISPÁNICAS DE LA 
UNIVERSIDAD MARROQUÍ 

 محمد صاحلي إللغة إل س بانية و آ دإهبا

 إلعوينة/رئيساعبد إلرحامن 

 محمد صاحلي/مقررإ

 عبد إلسالم عقاب/عضوإ

 عبد إل هل برإكىس/عضوإ

 مصطفى آأمادي/عضوإ

 نعمى بنعياد/عضوه

 15/03/2019إمجلعة 

 15س: 

 ق: محمد جحي



 


