
   

2019-2018السنة الجامعية  جدول بمواعيد المناقشات  

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

 حسن حبرإوي إللغة إلعربية وآ دإهبا إلتوإصل يف عمل إملوس يقى وفن إمللحون جامل إدلين بن حدو

 محمد إدلإيه /رئيسا

 حبرإوي/مقررإحسن 

 محمد جودإت/مقررإ

 محمود عبد إلغين/مقررإ

 عبد إلوهاب إلفياليل/مقررإ

 آأمحد عيدون/مقررإ

 16/07/2019إلثالاثء 

 09.30س: 

 ق: محمد جحي

 حسن إلغندور
 غرانطة يف شعر هناية إلأندلس 

 إلقرنني إلثامن وإلتاسع إلهجري
 إللغة إلعربية وآ دإهبا

فاطمة طحطح/محمد 

 جودإت

 سعيد يقطني/رئيسا

 فاطمة طحطح/مقررإ

 محمد جودإت/مقررإ

 سعاد إليوسفي/مقررإ

 ربيعة بنويس/مقررإ

 قامس إحلسيين/مقررإ

 16/07/2019إلثالاثء 

 09.30س: 

 إملنوينق: محمد 

 منية عبيد

A Feminist Post-Structuralist 
Discourse Anlysis Of Gender 

Identities In Moroccan 2und Year 
Baccalaureate EFL Classrooms 

 ميينة إلقرإط إللغة إل جنلزيية وآ دإهبا

 مسرية إدللميي/رئيسا

 ميينة إلقرإط/مقررإ

قبال إلزدإري/مقررإ  إ 

 عبد إلسالم بدر/خبريإ

 رش يد توهتو/مقررإ

 آأمحد إلشوإري/مقررإ

 17/07/2019إلأربعاء 

 10س: 

 محمد جحيق: 



غسان عدانن 

 رشهان

 إدلولية إلربإمج معلمي دلى إلعريب إلأدب يف إلتكنولوجيا إس تخدإم آأثر

 سلطنة يف مسقط مبحافظة إخلاصة إملدإرس يف عرش إلثاين وإلصف

 عامن

 محمد إلظريف إللغة إلعربية وآ دإهبا

 محمد إلتايق/رئيسا

 محمد إلظريف/مقررإ

 زكرايء بودحمي/مقررإ

 بندحان/مقررإمحمد 

 مصطفى إلبوعزإوي/مقررإ

 عبد إلعزيز حلمي/مقررإ

 17/07/2019إلأربعاء 

 09.30س: 

 محمد إملنوينق: 

 حس ناء سونة

جرإمئ إلأحدإث يف إلفقه إجلنايئ إل ساليم وإلقانون إجلنايئ 

 إملغريب )إلعوإمل وإلأحاكم(

 

 عبد إلسالم فيغو إدلرإسات إل سالمية

 إجلاي/رئيساعبد إلرزإق 

 جامل إلسعيدي/مقررإ

 بثينة إلغلزبوري/مقررإ

 إجلياليل إملريين/مقررإ

 عبد إحلق يدير/مقررإ

 19/07/2019إمجلعة 

 16س: 

 محمد جحيق: 

 انفع إخلياطي
هبا عىل  والاس تدللشوإهد إلتفسري عند إبن عطية 

إلرشعية  وإلأحاكمتوجيه إملعاين   
 محمد قجوي إدلرإسات إل سالمية

 عبد إلرزإق إجلاي/رئيسا

 محمد قجوي/مقررإ

 بثينة إلغلزبوري/مقررإ

 آأمحد نرصي/مقررإ

 عزيز إخلطيب/مقررإ

 23/07/2019 إلثالاثء

 09س: 

 محمد جحيق: 

مىن بنت حربإس 

 مييةإلسل 
 محمد إلظريف وآ دإهباإللغة إلعربية  روإئية إلهامش: إلتجربة إخلليجية منوذجا

 س يدي/رئيسامحمد إل 

 محمد إلظريف/مقررإ

 مقررإ/آأمحد إلطرييس

 محمود عبد إلغين/مقررإ

 سعاد إليوسفي/مقررإ

دريس إخل  رضإوي/مقررإإ 

 24/07/2019 إلأربعاء

 10س: 

 محمد جحيق: 

زكرايء بن اثين بن 

 سعيد إحلس ين
 إخلصائص إللهجية يف إملعامج إللغوية هتذيب إللغة للأزهري آأمنوذجا

 
 إلس يديمحمد  وآ دإهباإللغة إلعربية 

 محمد إلتايق/رئيسا

 محمد إلس يدي/مقررإ

 قررإمحمد حساوي/م

 لطيفة إلوإريث/مقررإ

 يوسف إدروإ/مقررإ

 فاطمة إليحياوي/مقررإ

 25/07/2019 إمخليس

 10س: 

 محمد جحيق: 



 

 

 

 

 

 إجلياليل إلعدانين إلتارخي مقاربة اترخيية –الانشقاقات إحلزبية وإلنقابية بتارخي إملغرب إلرإهن  عبد إجمليد إلهاليل

 إملوساوي إلعجالوي/رئيسا

 إجلياليل إلعدانين/مقررإ

 إملعطي منجيب/مقررإ

 محمد معروف إدلفايل/مقررإ

 محمد زرنني/مقررإ

 26/07/2019إمجلعة 

 15س: 

 محمد جحيق: 

ميان بوإانن  إلظريفمحمد  وآ دإهباإللغة إلعربية  -شاتوبراين منوذجا –صورة إلعريب يف إملتخيل إلفرنيس  إ 

 محمد إلنتايق/رئيسا

 محمد إلظريف/مقررإ

 محمد إلباح/مقررإ

 إملصطفى شاديل/مقررإ

 عبد إلعزيز حلمي/مقررإ

 27/07/2019 إلسبت

 10س: 

 محمد جحيق: 

 مصطفى برإي

مكوانت إخلطاب إلصويف يف إلرسد إلروإيئ إملغاريب من خالل 

ىل  روإيتني: "جبل قاف" لعبد إل هل بنعرفة و "إلويل إلطاهر يعود إ 

 مقامة إلزيك" للطاهر وطار

 نعمية مين وآ دإهباإللغة إلعربية 

 محمد إلظريف/رئيسا

 نعمية مين/مقررإ

 آأمحد إلبوكييل/مقررإ

 محمد صغريي/مقررإ

 /مقررإإملصطفى طويب

 فيصل إلرشإييب/مقررإ

 29/07/2019 إل ثنني

 10س: 

 محمد جحيق: 

زي برإهمي آ يت إ   إ 
 إحلرإك الاجامتعي يف مغرب ما بعد الاس تقالل

 (1975-1956)  
 لطفي بوشنتوف إلتارخي

 إلسبيت/رئيساعبد إلأحد 

 جامع بيضا/مقررإ

 عبد إحلي إملودن/مقررإ

 محمد معروف إدلفايل/مقررإ

 20/09/2019إمجلعة 

 15س: 

 ق: محمد جحي


