جدول بمواعيد المناقشات السنة الجامعية 2020-2019
إلشعبة

إ ألس تاذ إملرشف

جلنة إملناقشة

اترخي وموعد وماكن إملناقشة

وسام هين

إلتحوالت الاقتصادية والاجامتعية للجامعات إلهيودية
ابملغرب1967-1912 ،

إلتارخي

محمد جادور/محمد حامتي

إجلياليل إلعدانين/رئيسا
لطفي بوشنتوف/مقررإ
إلطيب بياض/مقررإ
جالل نور إدلين/مقررإ

2019/10/24
س 10 :صباحا
ق :محمد جحي

خادل أأمحد إبرإهمي
كوكين

ظروف إندماج وإقضاء إملهاجرين يف مدينة عدن

إجلغرإفية

محمد أأدرغال

إجلياليل إلعدانين/رئيسا
إحلسني أأمزيل/مقررإ
محمد زرنني/مقررإ
أأمحد أيت موىس/مقررإ

2019/10/25
س 15 :بعد إلزوإل
ق :محمد جحي

هدى كرمييل

إلقيادة إلنسائية وإسرتإتيجيات ممارسة إلسلطة بني
إحملددإت إلسوس يو-ثقافية وإلعوإمل إلتنظميية ،إلفاعالت يف
إلتنظاميت إملدنية منوذجا

عمل الاجامتع

جامل فزة

عبد إلغين منديب/رئيسا
عبد إلكرمي بلحاج/مقررإ
عبد إللطيف كيدإي/مقررإ
فوزي بوخريص/مقررإ

2019/11/05
س 15 :بعد إلزوإل
ق :محمد جحي

إحمند كديرة

حميك إملناقب يف إ ألدب إلشفهيي إ ألمازيغي ،مقاربة يف
س مييائيات إخلطاب

إللغة إلعربية وأدإهبا

محمد جحو

حسن حبرإوي/رئيسا
سعاد إليوسفي/مقررإ
خادل بلقامس/مقررإ
عبد إملاكل مراتض/مقررإ

2019/11/07
س14.30 :
ق :محمد جحي

إمس إلباحث

موضوع إ ألطروحة

عائشة إلصايف

LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL CON FINES
ESPECÍFICOS EN MARRUECOS, CONTEXTO,
PROBLEMÁTICAS Y PERSPECTIVAS
ESTUDIO DE CASO: ESCUELA NACIONAL DE
COMERCIO Y GESTIÓN DE KENITRA

عبد إلباسط إلرتييك إجملمتع إملدين وإلتمنية إلبرشية أأي تأأثري للعمل إخلريي يف تمنية إالنسان،
درإسة سوس يولوجية للجمعيات إ ألهلية إخلريية بطرإبلس ليبيا

اكميليا إحلزب

سعاد بنت مخيس
بن رإشد إلعرميية

إللغة إالس بانية وأدإهبا

عبد إلرحامن إلعوينة/عبد
إالهل برإكىس

إسامعيل إلعامثين/رئيسا
رجاء ذإكر/مقررإ
إحلسني إلغزوإين/مقررإ
حسن بوتىك/مقررإ

2019/11/08
س 15 :بعد إلزوإل
ق :محمد جحي

عمل الاجامتع

جامل فزة

عبد إلغين منديب/ريسا
جامل إلوىف/مقررإ
عبد إلغين شفيق/مقررإ

2019/11/09
س 10 :صباحا
ق :محمد جحي

COMMITMENT/ RESPONSILITY
AVOIDANCE STRATEGIES IN MOROCCAN
ARABIC LANGUEGES USE

إللغة إالجنلزيية وأدإهبا

عبد إلسالم إحلقوين

مس توى إلطموح و عالقته ابلتانش ئة إملدرس ية دلى طلبة إلتعلمي ما
بعد إلأسايس (إلثانوية)  :درإسة نفس ية إجامتعية بسلطنة عامن

عمل إلنفس

إملصطفى حدية

مالحظة :مت التحيني بتاريخ 2019/10/25

ميينة إلقرإط/رئيسة
إلردإد إلركيك/مقررإ
إلشاريف أأمحد/مقررإ
نور إدلين إمروص/مقررإ
عبد إلكرمي بلحاج/رئيسا
أأمحد إلبوعزإوي/مقررإ
خلود إلس باعي/مقرره
جامل إلوىف/مقررإ
محيد بودإر/مقررإ

2019/11/16
س 10 :صباحا
ق :محمد جحي
2019/11/26
س 10 :صباحا
ق :محمد جحي

