جدول بمواعيد المناقشات السنة الجامعية 2019-2018
إمس إلباحث

موضوع إ ألطروحة

إلشعبة

إ ألس تاذ إملرشف

جلنة إملناقشة

اترخي وموعد وماكن إملناقشة

نرصإء إلغافري

تأأكيد إذلإت وعالقته مبس توى إلتحصيل إلأاكدميي دلى طلبة لكيات
إلعلوم إلتطبيقية – درإسة نفس ية إجامتعية -سلطنة عامن

عمل إلنفس

إملصطفى حدية

محمد إلتوجيري/رئيسا
إملصطفى حدية /مقررإ
عبد إلسالم إدلإمشي /مقررإ
محيد بودإر/مقررإ
جامل إلوىف/مقررإ
ليىل بنجلون/مقررإ

إلثنني 2019/06/10
س.10 :
ق :محمد جحي

محمد إلتايق /رئيسا
محمد إلس يدي/مقررإ
محمد حساوي/مقررإ
مصطفى أآوزير/مقررإ
محمد أآمحيد/مقررإ
عيل أآيت أآوشان/مقررإ

إلثالاثء 2019/06/11
س10.:
ق :محمد جحي

محمد إلتايق/رئيسا
محمد إلس يدي/مقررإ
أآمحد بريسول/مقررإ
عبد إلرزإق إلتورإيب/مقررإ
عيل أآيت أآوشان/مقررإ
محمد أآمحيد/مقررإ

إمخليس 2019/06/13
س.10 :
ق :محمد جحي

يونس إلبودإيم

رش يدة زنويح

تعلمي إللغة إلعربية للناطقني ابللغة إلس بانية :مقارابت
لسانية وديدإكتيكية

مهنج إللغة إلعربية للسكل إلعدإدي يف إملغرب مرحةل
إمليثاق  ،درإسة حتليلية تقوميية

إللغة إلعربية وآدإهبا

إللغة إلعربية وآدإهبا

محمد إلس يدي

محمد إلس يدي/محمد غالمي

فتيحة مسعودي

نوإل ابللويك

إسامعيل إلساملي

عبد إلصمد لشهاب

صورة إلرشق وإلغرب يف إلرحالت إملغربية
(بني إلقرن  16و أآوإئل إلقرن  ،)20إلهوية وإشاكلية
إلتحديث

إلتنوين يف إللغة إلعربية :درإسة صوتية رصفية ودللية

خبور من حانوت عطار إملس تفاد من كتب إلدإب وإ ألخبار إملروي
عن أآيب عامر إبن شهيد

إلعالقات إلصفوية إلعامثنية ( )1520-1501بني إملهادنة
وإملوإهجة

إلتارخي

إللغة إلعربية وآدإهبا

إللغة إلعربية وآدإهبا

إلتارخي

عبد إجمليد إلقدوري/رئيسا
نفيسة إذلهيب/مقرره
عبد إلعزيز إلطاهري/مقررإ
مصطفى إلغايش/مقررإ

إمجلعة 2019/06/14
س.09.30 :
ق :محمد جحي

محمد إلس يدي/عبد
إلرزإق إلتورإيب

محمد إلتايق/رئيسا
محمد إلس يدي/مقررإ
عبد إلرزإق إلتورإيب
أآمحد بريسول/مقررإ
محمد إدلرويش/مقررإ
يوسف إدروإ/مقررإ
محمد إلوإدي/مقررإ

إلثالاثء 2019/06/18
س10.:
ق :محمد جحي

محمد إلس يدي/قامس
إحلسيين

زهور كرإم/رئيسا
محمد إلس يدي/مقررإ
قامس إحلسيين/مقررإ
محمد إلتعمريت/مقررإ
مصطفى إلشليح/مقررإ
خادل بلقامس/مقررإ

إمخليس 2019/06/20
س10 :
ق :محمد جحي

عبد إلرحامن إملودن /
لطفي بوشنتوف

محمد صديق/رئيسا
عبد إلرحامن إملودن/مقررإ
لطفي بوشنتوف/مقررإ
عبد إحلفيظ إلطباييل/مقررإ
عبد إحلي إخلييل/مقررإ
محيد إلفاحتي/مقررإ

إمجلعة 2019/06/21
س.09.30 :
ق :محمد جحي

عبد إلرحامن إملودن /
لطفي بوشنتوف

رش يد إسكس يوي

LA PHRASE COMPLEXE EN AMZIGHE :

APPROCHE GENERATIVE MINIMALISTE

إللغة إلفرنس ية وآدإهبا

مجعة إلس يايب

إلصورة إلشعرية يف إلشعر إلعامين من خالل ديوإن
إلس تايل

إللغة إلعربية وآدإهبا

مينة شعو

إ ألبعاد إلتدإولية يف رشح إملفصل لبن يعيش

إللغة إلعربية وآدإهبا

رإضية بوجمهول

إلفضاء يف إلرحةل إ ألندلس ية :أآمنوذج أآيب عيل إلقلصادي
و أآيب حامد إلغرانطي

إللغة إلعربية وآدإهبا

فاطمة بوخريص

إحلسني إجملاهد/رئيسا
فاطمة بوخريص/مقررة
كرمي بنساكس/مقررإ
سعيد بنيس/مقررإ
مصطفى رشاد/مقررإ

إمجلعة 2019/06/21
س.15 :
ق :محمد جحي

محمد إلس يدي/قامس
إحلسيين

محمد إلتايق/رئيسا
محمد إلس يدي/مقررإ
قامس إحلسيين/مقررإ
محمد جودإت/مقررإ
لطيفة إلوإريث/مقررإ
عيل أآيت أآوشان/مقررإ
محمد أآمحيد/مقررإ

إلثالاثء 2019/06/25
س10.:
ق :محمد جحي

محمد إلس يدي

محمد إلتايق/رئيسا
محمد إلس يدي/مقررإ
لطيفة إلوإريث/مقررإ
محمد غالمي/مقررإ
يوسف إدروإ/مقررإ
محمد لهالل  /مقررإ

إمخليس 2019/06/26
س10 :
ق :محمد جحي

محمد إلس يدي/قامس
إحلسيين

محمد إلتعمريت/رئيسا
محمد إلس يدي/مقررإ
قامس إحلسيين/مقررإ
محمد صغريي/مقررإ
نزهية جابري/مقررإ
خادل بلقامس/مقررإ
إبرإهمي إفليلح/مقررإ

إمخليس 2019/06/27
س10 :
ق :محمد جحي

