جدول بمواعيد المناقشات السنة الجامعية 0202-0202
إسم إلباحث

موضوع إلأطروحة

إلشعبة

إلأس تاذ إلمشرف

لجنة إلمناقشة

اتريخ وموعد ومكان إلمناقشة

عبد إلنبي عيدودي

إعادة هيكلة إلشأأن إلدين ف عهد إلملك محمد إلسادس

إلدرإسات إلسالمية

مولي عمر بنحماد/محمد أأمين
إلسماعيل

كريمة بوعمري /رئيسا
أأانس إلغبيس /مقررإ
محمد بوطربوش/مقررإ
عبد إلمجيد محب/مقررإ

5959/90/52
س 11 :صباحا
ق :محمد حج

محمد رإشد محمد رإشد
إلحفيت

إلهوية إلوطنية وإلتعدد إلثقاف ابلمجتمع إلمارإت  :إلمظاهر وإلمصادر

علم إلجتماع

عبد إلغن منديب

محمد بندحان/رئيسا
جمال فزة/مقررإ
محمد مومن/مقررإ
عبد إلهادي إلحلحول /مقررإ

5959/90/52
س:
ق :محمد حج

عل عبيد

إلتجاهات إلحديثة وإلمعاصرة ف كتابة إلسيرة إلنبوية

إلدرإسات إلسالمية

سعيد هالوي/عبد إلحق يدير

عبد إلرزإق إلجاي/رئيسا
أأحمد إلبوكيل /مقررإ
أأحمد نصري/مقررإ

5959/90/09
س 0309 :صباحا
ق :محمد حج

فاطمة إلهمساس إليوبي

إ ألطفال غير إلشرعيين ف إلسالم :درإسة فقهية معاصرة

إلدرإسات إلسالمية

محمد إلروك /صالح زإرة

إلعربي بوسلهام/رئيسا
بثينة إلغلبزوري/مقررإ
إدريس إجويلل/مقررإ

5959/19/92
س 19 :صباحا
ق :محمد حج

أأيوب إبن عائشة

أأصول إلمالكية إلموجهة لما خالف فيه إلمذهب إلمالك أأحكام إ ألحاديث
إلصحيحة ،جمع وتوثيق

إلدرإسات إلسالمية

جمال إلسعيدي

عبد إلرزإق إلجاي/رئيسا
سعيد هالوي/مقررإ
إلطيب لمنور /مقررإ

5959/19/92
س 19 :صباحا
ق :محمد حج

إلحسن إلوزإن

طليعة إلتنوير ف مقدمات إلتفسير للش يخ أأبي إلعباس أأحمد بن زإغو
إلمغرإوي إلتلمسان (ت542ه) درإسة وتحقيق

إلدرإسات إلسالمية

محمد قجوي

مولي عمر بنحماد/رئيسا
محمد إلصغيري/مقررإ
عزيز إلخطيب/مقررإ

5959/19/95
س 19 :صباحا
ق :محمد حج

م يوسف إبرإهيم إلسادة

إلبنيات إلدللية ف إلروإية إلخليجية :مقاربة س يميائية

إللغة إلعربية وأدإبها

نعيمة من

محمد إلدإه /رئيسا
زهور كرإم/مقررإ
فيصل إلشرإيبي /مقررإ

5959/19/10
س 19 :صباحا
ق :محمد حج

إيمان إلس نان

إ ألبعاد إ ألسلوبية ف ترجمان إ ألشوإق لبن عربي بين إلخطاب إلشعري
وإلخطاب إلصوف

إللغة إلعربية وأدإبها

محمد إلس يدي

محمد حجو/رئيسا
لطيفة إلوإرث /مقررإ
عبد إلمجيد إلنوس /مقررإ
زإهر إلغسين /مقررإ

5959/19/55
س 14 :بعد إلزوإل
ق :محمد حج

رحيمة بنت مبارك
إلجابري

إلخطاب إلنقدي إلدرإم ف إلصحافة إلعمانية (درإما إلتلفزيون – إلمسرح)

إللغة إلعربية وأدإبها

قاسم إلحسين /محمد إلس يدي

محمد إلتعمرت /رئيسا
محمد جودإت/مقررإ
عل أأيت أأوشان/مقررإ
زإهر إلغسين /مقررإ

5959/19/50
س 90309 :صباحا
ق :محمد حج

علم إلجتماع

إلمختار إلهرإس/إلتباري بوعسلة

عبد إلغن منديب/رئيسا
محمد إلأشهب/مقررإ
عبد إلرحيم عنبي /مقررإ

5959/19/52
س11309 :
ق :محمد حج

جاسم محمد غالم خلفان
إلحمادي

دور إلمؤسسات إلحكومية ف إلحفاظ على إلبناء إ ألسري ف ظل
إلتحدايت إلحديثة :بحث ميدإن ف إمارة إلشارقة

علم إلجتماع

إلمختار إلهرإس/إلمصطفى حدية

عبد إلغن منديب/رئيسا
سعيد بنيس/مقررإ
عبد إلهادي إلحلحول /مقرر

5959/19/52
س11309 :
ق :محمد حج

رش يد وصف

إلمنهج إلكالم عند إلمام أأبي إلحسن إ ألشعري

إلدرإسات إلسالمية

مولي عمر بنحماد/محمد أأمين
إلسماعيل

صالح زإرة/رئيسا
سعيد هالوي/مقررإ
مولي مصطفى إلهند/مقررإ

5959/19/50
س 11 :صباحا
ق :محمد حج

إيمان محمد عبد إلعزيز إلعالقات بين تكنولوجيا إلمعلومات وإلحياة إ ألسرية ف إلمجتمع إلمارإت :
درإسة إجتماعية على عينة من إ ألسر إلمارإتية ابمارة إلشارقة
بويرعبه إلزرعون

محمد هادي حمد
إلأحبابي

ديوإن إ ألفرإد ف إلمجتمع إلمارإت

علم إلجتماع

إلمختار إلهرإس/إلتباري بوعسلة

عبد إلغن منديب/رئيسا
سعيد بنيس/مقررإ
عبد إلرحيم عنبي /مقررإ

5959/19/09
س:
ق :محمد حج

خليل إلحوس ن

تفاعل إلجمهور مع إلخدمات إلمجتمعية ف دولة إلمارإت :درإسة
سوس يولوجية ف إلمجتمع إلمارإت

علم إلجتماع

إلمختار إلهرإس/إلمصطفى حدية

عبد إلغن منديب/رئيسا
جمال إلوفى/مقررإ
عبد إلهادي إلحلحول /مقرر

5959/19/09
س:
ق :محمد حج

مالحظة :تم التحيين بتاريخ 3939/90/32

