جدول بمواعيد المناقشات السنة الجامعية 2019-2018
إمس إلباحث

عبد إلرحمي إلرسغيين

خادل مدإيح

موضوع إ ألطروحة
تدبري إملوإرد إملائية و إلتمنية إلرتإبية بأأرايف اتساوت
إلسفىل

قرإءة س مييائية يف إلشهار إلتلفزي إملغريب

إلشعبة

إ ألس تاذ إملرشف

إجلغرإفية

محمد آيت محزة

إللغة إلعربية و آدإهبا

محمد جحو

lA PRAGMÁTICA INTERCULTURAL EN LA
ENSEÑANZA ADQUISICION DEL ESPAÑOL

مصطفى صديق

COMO LENGUA EXTRANJERA. lA DIDÁCTICA DE
ALGUNAS ASIGNATURAS EN LOS
DEPARTEMENTTOS DE HISPÁNICAS DE LA
UNIVERSIDAD MARROQUÍ

إللغة إلس بانية و آدإهبا

محمد صاحلي

جلنة إملناقشة

اترخي وموعد وماكن إملناقشة

إمليلود شاكر/رئيسا
محمد آيت محزة/مقررإ
اندية مشوري/عضوإ
عبد إجمليد إلسحنوين/عضوإ
محمد إلألكع/عضوإ

إمخليس 2019/03/14
س15 :
ق :محمد إملنوين

محمد إدلرويش/رئيسا
محمد جحو/مقررإ
زهور كرإم/عضوإ
محمود عبد إلغين/عضوإ
عبد إجمليد نويس/عضوإ
عبد إلرحمي إلعطري/عضوإ
عبد إلرحامن إلعوينة/رئيسا
محمد صاحلي/مقررإ
عبد إلسالم عقاب/عضوإ
عبد إلهل برإكىس/عضوإ
مصطفى أآمادي/عضوإ
نعمى بنعياد/عضوه

إمخليس 2019/03/14
س14.30 :
ق :محمد جحي

إمجلعة 2019/03/15
س15 :
ق :محمد جحي

إكرإم إلغاميم

تعلمي إلعربية للناطقني بغريها :مقارابت نظرية و مهنجية

إللغة إلعربية و آدإهبا

محمد حساوي

إللغة إلعربية و آدإهبا

محمد جحو

يوسف كرمي

قوإنني و إتفاقيات إلهجرة يف منطقة إلبحر إ ألبيض إملتوسط

إلتارخي

عبد إلوإحد آأمكري

رش يدة بوش تة

إلعالقات إ ألرسية و بنية إ ألدوإر بني إلتغري و الاس مترإرية
مبدينيت لكميمي و إلعيون ،درإسة سوس يو أآنرثوبولوجية مقارنة

عمل الاجامتع

زهرإء طموح/محمد دحامن

محمد فهمي شوف إلعني

جتربة سعيد علوش إلروإئية منوذجا

محمد إلس يدي/رئيسا
محمد حساوي/مقررإ
محمد إلتايق/عضوإ
محمد إلشكريي/عضوإ
حسن إلنجمي/عضوإ
فاطمة حسيين/عضوإ
فاحتة إلطايب/رئيسا
محمد جحو/مقررإ
أآنور إملرجتى/عضوإ
محمد إلتعمريت/عضوإ
فاطمة بنطاين/عضوإ
أآمحد زنيرب/عضوإ
مولي إسامعيل إلعلوي/عضوإ
عبد إلوإحد إمكري/مقررإ
إجلياليل إلعدانين/عضوإ
إخملتار إلهرإس/عضوإ
إدريس إلكريين/عضوإ
حسن خطايب/عضوإ
رحال بوبريك/رئيسا
زهرة طموح/مقررة
محمد دحامن /مقررإ
ماريو أآوشلح/عضوه
مصطفى انمعي/عضوإ
محمد إلرشإميي/عضوإ
عبد إلرحمي عنيب/عضوإ

إلثنني 2019/03/18
س15 :
ق :محمد إملنوين

إلثنني 2019/03/18
س14.30 :
ق :محمد جحي

إلسبت 2019/03/23
س10 :
ق :محمد جحي

إمخليس 2019/03/28
س10 :
ق :محمد جحي

