جدول بمواعيد المناقشات السنة الجامعية 2019-2018
إمس إلباحث

موضوع إ ألطروحة

إلشعبة

إسامعيل إلساملي

خبور من حانوت عطار إملس تفاد من كتب إلآدإب وإ ألخبار إملروي
عن أأيب عامر إبن شهيد

إللغة إلعربية وأآدإهبا

عبد إلصمد لشهاب

إلعالقات إلصفوية إلعامثنية ( )1520-1501بني إملهادنة
وإملوإهجة

رش يد إسكس يوي

LA PHRASE COMPLEXE EN AMZIGHE :

APPROCHE GENERATIVE MINIMALISTE

إلتارخي

إللغة إلفرنس ية وأآدإهبا

إ ألس تاذ إملرشف

جلنة إملناقشة

اترخي وموعد وماكن إملناقشة

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

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

إمجلعة 2019/06/21
س.15 :
ق :محمد جحي

فاطمة بوخريص

القراءات القرآنية وأثرها في فهم القرآن الكريم وتدبره

إدلرإسات إلسالمية

إلعريب بوسلهام/سعد
إدلين إلعامثين

مجعة إلس يايب

إلصورة إلشعرية يف إلشعر إلعامين من خالل ديوإن إلس تال

إللغة إلعربية وأآدإهبا

محمد إلس يدي/قامس
إحلسيين

مينة شعو

إ ألبعاد إلتدإولية يف رشح إملفصل لبن يعيش

إللغة إلعربية وأآدإهبا

محمد إلس يدي

زكية فرإيج

إلهندسة إلمتويلية للعمل إخلريي ابملغرب بني إلتحفزي
إلرشعي وإلكرإهات إلقانونية

إدلرإسات إلسالمية

بثينة إلغلزبوري/إحلسان
حايل/معر إلكتاين

عبد إلصمد سلاميين

إلقضااي إلعقدية إملتصةل بتوحيد إلهل يف إلكتب إلساموية
إلثالثة :إلتناح و إلعهد إجلديد و إلقرأآن إلكرمي

إدلرإسات إلسالمية

إلعريب بوسلهام /أأمحد
بزوي إلضاوي

ربيع شكري

برشى بدإوي/رئيسا
صاحل زإرة/مقررإ
سعيد هالوي/خبريإ
سعيد ربيع/مقررإ
عبد إجمليد حميب/مقررإ
محمد إلتايق/رئيسا
محمد إلس يدي/مقررإ
قامس إحلسيين/مقررإ
محمد جودإت/مقررإ
لطيفة إلوإريث/مقررإ
عيل أأيت أأوشان/مقررإ
محمد أأمحيد/مقررإ
محمد إلتايق/رئيسا
محمد إلس يدي/مقررإ
لطيفة إلوإريث/مقررإ
محمد غالمي/مقررإ
يوسف إدروإ/مقررإ
محمد لهالل  /مقررإ
لعريب بوسلهام/رئيسا
أأمحد إلبوكييل/مقررإ
عبد إلسالم فيغو/مقررإ
طامو أآيتا مبارك/مقررإ
عبد إلكرمي إملتقي/مقررإ
أأمحد إلبوكييل/رئيسا
إلعريب بوسلهام/مقررإ
أأمحد بزوي إلضاوي/مقررإ
محمد إملغرإوي/مقررإ
يوسف إلالكم/مقررإ
أأمحد نرصي/مقررإ

إمجلعة 2019/06/21
س.17.30 :
ق :مدرج إبن خدلون

إلثالاثء 2019/06/24
س09.30.:
ق :محمد جحي

إ ألربعاء 2019/06/24
س15 :
ق :محمد جحي

إ ألربعاء 2019/06/26
س15 :
ق :محمد جحي

إمخليس 2019/06/27
س15 :
ق :محمد جحي

إلفضاء يف إلرحةل إ ألندلس ية :أأمنوذج أأيب عيل إلقلصادي
و أأيب حامد إلغرانطي

إللغة إلعربية وأآدإهبا

محمد إلس يدي/قامس
إحلسيين

إلهام عوض

إلتمنية إلبرشية و أأثرها عىل إلتغري الاجامتعي يف إلمين:
درإسة سوس يولوجية

عمل الاجامتع

إلتباري بوعسةل

إلعريب إخلرضإوي

أأدب إبن شهيد بني إلتقليد وإلبدإع

إللغة إلعربية وأآدإهبا

نعمية مين/فيصل إلرشإييب

محمد إمحلدإوي

إسامعيل إلعرسي

رإضية بوجمهول

محمد إلتعمريت/رئيسا
محمد إلس يدي/مقررإ
قامس إحلسيين/مقررإ
محمد صغريي/مقررإ
نزهية جابري/مقررإ
خادل بلقامس/مقررإ
إبرإهمي إفليلح/مقررإ
إخملتار إلهرإس/رئيسا
إلتباري بوعسةل/مقررإ
جامل فزة/مقررإ
رحال بوبريك/مقررإ
محمد دحامن/مقررإ
محمد عبد ريب/مقررإ
محمد إلس يدي/رئيسا
محمد جودإت/مقررإ
محمد مرزوق/مقررإ
لطيفة إملهدإوي/مقررإ
عبد إلعزيز حلمي/مقررإ

إمجلعة 2019/06/28
س10 :
ق :محمد جحي

إمجلعة 2019/06/28
س15.30 :
ق :محمد جحي

إلثنني 2019/07/01
س10 :
ق :محمد جحي

Attitudes towards Moroccan
Women’s Associations in Rural
– Areas : The Case of Sidi Kacem
Lgharb Region

إللغة إلجنلزيية وأآدإهبا

ميينة إلقرإط

عبد إلغين منديب/رئيسا
عبد إلسالم بدر/خبريإ
إقبال زدإري/مقررإ
إلركيك إلردإد/مقررإ
إلضاوية إلعبودي/مقررإ

إلثنني 2019/07/01
س10 :
ق :إلزمن إلرإهن

إخلطابة يف إلعرص إ ألموي مقاربة جحاجيه

إللغة إلعربية وأآدإهبا

نعمية مين/فيصل إلرشإييب

محمد إلس يدي/رئيسا
لطيفة إلوإريث/مقررإ
خادل إليعبودي/مقررإ
مصطفى إلبوعزإوي/مقررإ
إبرإهمي إفليلح/مقررإ

إ ألربعاء 2019/07/03
س10 :
ق :محمد جحي

يوسف دليح

ETUDE PHYTOGEOGRAPHIQUE DE
LA TETRACLINAIE DU PLATEAU

إجلغرإفية

إدريس حشو

محمد أأدرغال/رئيسا
إدريس حشو/مقررإ
إبرإهمي بديدي/مقررإ
اندية مشوري/مقررإ
بلغازي خبيي/مقررإ
محمد صابر/مقررإ

إ ألربعاء 2019/07/03
س09.30 :
ق :إلزمن إلرإهن

إلعريب بوسلهام/عبد
إجمليد حميب

عبد إلرزإق إجلاي/رئيسا
صاحل زلرة/مقررإ
حسن محيتو/مقررإ
أأمحد نرصي/مقررإ

إمجلعة 2019/07/05
س17.30 :
ق :محمد جحي

CENTRAL MAROCAIN

محمد إلطاهر إلوإيف

جتديد مهنج فهم إخلطاب إلقرأآين عند إلش يخ رش يد رضا وإلطاهر إبن
عاشور وإمليك إلنارصي

إدلرإسات إلسالمية

عبد إلعزيز إلصاحلي

فقه إلبنيان وإلعمرإن إملعارص :تصنيف وتوظيف

إدلرإسات إلسالمية

محمد إملغرإوي/إلعريب
بوعياد

أأسامء إخلميي

LA ENSEÑANZA DEL ARABE EN LA

إللغة إلس بانية و أآدإهبا

محمد حساوي/حسن
بوتىك

إدلرإسات إلسالمية

أأمحد إلبوكييل/مولي
مصطفى إلهند

نور إدلين قوإر

UNIVERSIDAD ESPAÑOLA : CASO DE LA UAM

إلس ياق إملايل إملعارص من خالل كتاب إملعيار للونرشييس  911ه

إلعريب بوسلهام/رئيسا
زيد بوشعرإء/مقررإ
بثينة إلغلزبوري/مقررإ
عزيز إلوهايب/مقررإ
سعيد إلهالوي/مقررإ
عبد إلرحامن إلعوينة/رئيسا
محمد حساوي/مقررإ
حسن بوتىك/مقررإ
محمد إلس يدي/مقررإ
مصطفى أأوزير/مقررإ
عبد إلهل برإكىس/مقررإ
عبد إلرزإق إجلاي /رئيسا
أأمحد إلبوكييل/مقررإ
مولي مصطفى إلهند/مقررإ
بثينة إلغلزبوري/مقررإ
محمد إلنارصي/مقررإ
لال غيثة غزإيل/مقررإ

إمخليس 2019/07/08
س15 :
ق :محمد جحي

إمخليس 2019/07/08
س10 :
ق :محمد جحي

إمجلعة 2019/07/09
س09 :
ق :محمد جحي

أأحالم إلعرييب

ترس يخ إلقمي إ ألخالقية يف إملدرسة إملغربية :درإسة حتليلية ألبعاد
تربوية (إلعنف إملدريس يف إلتعلمي إلثانوي منوذجا)

إدلرإسات إلسالمية

محمد إملغرإوي/محمد
إلرإيض

إلعريب بوسلهام/رئيسا
محمد أأمحيد/مقررإ
محمد إلزايين/مقررإ
لطيفة إلوإريث/مقررإ
سعيد إلهالوي/خبريإ

إمجلعة 2019/07/09
س15 :
ق :محمد جحي

أأبو بكر إلصديق
عاليم

إملدونة إلكربى و مهنج إلفقهاء يف تأأويل نصوصها

إدلرإسات إلسالمية

محمد إلرويك/صاحل زإرة

محمد قجوي/رئيسا
محمد إلرويك/مقررإ
صاحل زإرة/مقررإ
بثينة إلغلزبوري/مقررإ
محمد إلنارصي/مقررإ
إدريس بنضاوية/مقررإ

إلثالاثء 2019/07/10
س09 :
ق :محمد جحي

إدلرإسات إلسالمية

أأمحد إلبوكييل

كرمية بومعري/رئيسا
بثينة إلغلزبوري/مقررإ
عبد إلرزإق إجلاي/مقررإ
عبد إلرحمي إلعبدلوي/مقررإ
مولي مصطفى إلهند/مقررإ
عبد إجمليد حميب/مقررإ

إ ألربعاء 2019/07/10
س16 :
ق :محمد جحي

محمد إدلإيه /رئيسا
حسن حبرإوي/مقررإ
محمد جودإت/مقررإ
محمود عبد إلغين/مقررإ
عبد إلوهاب إلفياليل/مقررإ
أأمحد عيدون/مقررإ

إلثالاثء 2019/07/16
س09.30 :
ق :محمد جحي

عامثن ابابمحو

جامل إدلين بن حدو

إلعقائد وإلطقوس إملس يحية بني دلةل إلكتاب إملقدس وشهادة إلتارخي

إلتوإصل يف عمل إملوس يقى وفن إمللحون

إللغة إلعربية وأآدإهبا

حسن حبرإوي

A Feminist Post-Structuralist

منية عبيد

إبرإهمي أآيت إزي

Discourse Anlysis Of Gender
Identities In Moroccan 2und Year
Baccalaureate EFL Classrooms
إحلرإك الاجامتعي يف مغرب ما بعد الاس تقالل
()1956-1975

إللغة إلجنلزيية وأآدإهبا

إلتارخي

ميينة إلقرإط

لطفي بوشنتوف

مسرية إدللميي/رئيسا
ميينة إلقرإط/مقررإ
إقبال إلزدإري/مقررإ
عبد إلسالم بدر/خبريإ
رش يد توهتو/مقررإ
أأمحد إلشولري/مقررإ
عبد إ ألحد إلسبيت/رئيسا
جامع بيضا/مقررإ
عبد إحلي إملودن/مقررإ
محمد معروف إدلفايل/مقررإ

إ ألربعاء 2019/07/16
س10 :
ق :إلزمن إلرإهن
إمجلعة 2019/09/20
س15 :
ق :محمد جحي

