
   

2019-2018السنة الجامعية  جدول بمواعيد المناقشات  

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

 إملناقشة

 عزيز أأوشليخ
SCHOOL CULTURE : BRIDGE OR BARRIER 

TO ICT INTEGRATION IN THE MOROCCAN 
SECONDARY SCHOOLS 

وأ دإهباإللغة إل جنلزيية   عبد إللطيف إلغادي 

 محمد كرميي/رئيسا

 عبد إللطيف إلغادي/مقررإ

 نور إدلين أأمروص/عضوإ

قبال زدإري/عضوإ  إ 

 إلردإد إلركيك/عضوإ

 عبد إلرحامن أأزنود/عضوإ

 17/04/2019إلأربعاء 

 10: س 

 ق: محمد جحي

 برشى إخلالص
لهيي عند حميي إدلين بن عريب " إملعرفة و إحلب -560إل 

 م و أأثره يف إلغرب إل ساليم1240-1165ه/ 638
وأ دإهباإللغة إلعربية   سعيد يقطني 

 قامس إحلسيين/رئيسا

 سعيد يقطني/مقررإ

 محمد صغريي/عضوإ

 محمد جودإت/عضوإ

 فيصل إلرشإييب/عضوإ

 خادل بلقامس/عضوإ

 18/04/2019إمخليس 

 09.30: س 

 جحيق: محمد 

مرمي زينون/  
DISCOURS ET STEREOTYPIE DANS LA 

CARICATURE POLITIQUE DE HESPRESS - 

APPROCHE SEMIO-LINGUISTIQUE 

وأ دإهباإللغة إلفرنس ية   إملصطفى شاديل 

 إلطيب بلغازي /رئيسا

 إملصطفى شاديل/مقررإ

 عيل إملنور/عضوإ

 عبد إلفتاح انرص إل درييس/عضوإ

 19/04/2019إمجلعة 

 16س: 

 إملنوينق: محمد 



 ندى أأوسولوس
L’EMERGENCE D’UNE DESTINATION DE 

TOURISME RURAL ET ROLE DES RESIDENTS 

ETRANGERS : LE CAS DU PAYS D’OUARZAZATE 

 محمد براين إجلغرإفية

 محمد أأدرغال/رئيسا

 محمد براين/مقررإ

BERNARD MOIZO/مقررإ 

GENEVIEVE MICHON/عضوإ 

CAROLINE TAFANI/عضوإ 

ATMAN HNAKA/عضوإ 

 19/04/2019إمجلعة 

 15س: 

 جحيق: محمد 

 ايمسني إحلس ناوي
THE SAHARA CONFLICT IN ALGERIAN FOREIGN 

POLICY : CONTINUITY AND/ OR CHANGE 

 

 حلسن حدإد إللغة الاجنلزيية وأ دإهبا

 ميينة إلقرإط/رئيسة

 حلسن حدإد/مقررإ

 كريود/عضوإسعيد 

 رش يد توهتو/عضوإ

 عبد إلرحامن إملودن/عضوإ

 يوسف معرإين/عضوإ

 23/04/2019إمخليس 

 10س: 

 ق: محمد جحي

 إلردإد صديق

 )دكتورإه إدلوةل(

A POSTCOLONIAL READING OF ANGLO- 

AMERICAN TRAVEL WRITING ON MOROCCO (1880-

1920) 
 

بلغازيإلطيب  إللغة الاجنلزيية وأ دإهبا  

 محمد إلزرورة/رئيسا

 إلطيب بلغازي/مقررإ

 صابر إلعرسي/عضوإ

 سعيد كريود/عضوإ

 خادل باكوي/عضوإ

 مبارك روإن/عضوإ

Brian EDWARDS/عضوإ 

 23/04/2019إمخليس 

 14س: 

 ق: محمد جحي

 أأنرثوبولوجية-درإسة سوس يو  –الاقتصاد إلتعاوين يف إجملمتع إملغريب  كوثر إلبدإوي

 إقتصادية-لتغري إلروإبط إلسوس يو
 إخملتار إلهرإس عمل الاجامتع

 ميينة إلقرإط/رئيسة

 إخملتار إلهرإس/مقررإ

 رحال بوبريك/عضوإ

 خادل مونة/عضوإ

 عائشة حلمي/عضوإ

 24/04/2019إمجلعة 

 09.30س: 

 ق: محمد جحي

 والمعنىلفظ الماء في النص القرآني دراسة في الداللة  أأمال إخلياطي
 

 محمد إلس يدي إللغة إلعربية وأ دإهبا

 قامس إحلسيين/رئيسا

 محمد إلس يدي/مقررإ

 محمد إلتايق/عضوإ

 أأمحد إلبوكييل/عضوإ

 عبد إلنور إحلرضي/عضوإ

 عبد إجلبار إمحلويم/عضوإ

 24/04/2019إمجلعة 

 09.30س: 

 إملنوينق: محمد 



 

هامل إلأرسة بني إلترشيع و إلوإقع إملغريب إملعارص يوسف أ يت إحلو  محمد إلرويك إدلرإسات إل سالمية ظاهرة إ 

 محمد قجوي/رئيسا

 محمد إلرويك/مقررإ

 بثينة إلغلزبوري/عوإ

 عبد إلسالم فيغو/عضوإ

دريس جويلل/عضوإ  إ 

 سعيد هالوي/عضوإ

 29/04/2019إل ثنني 

 .09س: 

 ق: محمد جحي

 عبد إلصمد إملنور
Equivalências e dificuldades de  
Tradução português-árabe nas  
Locuções idiomáticas  

 عبد إلسالم عقاب إللغة إلربتغالية و أ دإهبا

سامعيل إلعامثين/رئيسا  إ 

 عبد إلسالم عقاب/مقررإ

 سعيد بن عبد إلوإحد/عضوإ

MARIA TERESA LINO DA 

FONSECA عضوإ/ 

 مرإد إلضقامر/عضوإ

 03/05/2019إمجلعة 

 .15س: 

 ق: محمد جحي


