
  

 

 جدول مبواعيد املناقشات السنة اجلامعية 
2020-2021  

 



 ا مس الباحث موضوع الأطروحة الشعبة الأس تاذ املرشف جلنة املناقشة اترخي وماكن املناقشة

16/07/2021  
15.30س:   

  
 ق: محمد المنون 

/رئيسا  أحمد البوكيل 
ان/مقررا  فدوى بنكير
 محمد النارصي/مقررا

موالي عمر 
احمد امحرزي / بنحماد 

 علوي
 الدراسات االسالمية

مصطلح الجمهور عند ابن عبد الير وأهميته االستداللية من 
 خالل كتابه االستذكار

 عبد الحق أبو مدان

16/07/2021  
15س:   

 ق: محمد حجر  

  منديب/رئيسا
 عبد الغن 

 أحمد البوعزاوي/مقررا
/مقررا  الشكدال 

 مصطف 

المصطف  حدية/حميد 
 بودار

 علم النفس
  أوراش 

  العاملة ف 
البنيات الدينامية لجمعيات المجتمع المدن 

ية وأثرها عل نتائج المشاري    ع السوسيوتربوية   التنمية البشر
: دراسة  نفسية اجتماعية  والسوسيواقتصادية بالمجتمع المغرنر 

 محمد الزعري

17/07/2021  
10س:   

  ق:محمد ال
منون   

/ريسا  أحمد البوكيل 
/مقررا  

 أحمد العمران 
 أحمد فاضل/مقررا

العرنر  بوسلهام/عبد 
 المجيد محيب

 الدراسات اإلسالمية
التفسير المقاصدي عند ابن عطية من خالل المحرر الوجير  "من 

ى"   إل المقاصد الكير
 التعليل الجزن 

  
 حسن القرشر

26/07/2021  
11س:   

حجر  ق: محمد   

 العرنر  بوسلهام/رئيسا
ى العالم/مقررا  بشر
 ادريس اجويلل

/صالح زارةمحمد  الروك   الدراسات االسالمية 
ي    ع   الفقه اإلسالم  والتشر

 التكافل  وأحكامه بير 
أصول التامير 

 المغرنر  
  
 فريد الغزوان 

26/07/2021  
01س:   

  
 ق: محمد المنون 

 عبد الرزاق الجاي/رئيسا
/مقررا  عبد الكريم العلم 
 أحمد الشواري/مقررا
ا /خبير  مراد الخطينر 

يمينة القراط/زكرياء 
 بودحيم

ية وآدابها  اللغة اإلنجلير 
THE CHALLENGES OF TRANSLATION OF THE 

RHETORICAL STYLES IN THE HOLY QUR’AN : THE 
CASE OF AL-ILTIFAT 

 مبارك العود

62/07/2021  
61-س:   

   د محم ق: 
المنون   

 عبد ارزاق الجاي/رئيسا
مقررا/ البوكيل   أحمد   

ة  خديجة ابو زيد/خبير
مقررا/ عبد الحميد عشاق  

وري   الفقه المالك  وتطبيقاتها المعارصة الدراسات اإلسالمية بثينة الغلير 
 سكينة المعقول الحسبة ف 

27/07/2021  
10-س:   

النارصي د محم ق:   

 سعيد بنيس/رئيسا
/مقررا  

 محمد التف 
/مقررا  عبد هللا غومل 

.محمد   شادل 
المصطف 

 السيدي
 

L’analyse du Discours soufi : Exemple des Psaumes 
chadilis 

 الرحال  
 مصطف 

27/07/2021  
11-س:   
حجر  ق:   

 العرنر  بوسلهام/رئيسا
 عبد السالم فيغو/مقررا
 إدريس اجويلل/مقررا

/أحمد  محمد الروك 
 البوكيل  

   القواعد الفقهية المالية وتطبيقاتها المعارصة الدراسات اإلسالمية
 نور الدين المكدان 

27/07/2021  
00.61س:   
  ق: 

المنون   

رئيسا/ احمد البوكيل    
ى البداوي/مقررا  بشر

مقررا/ عبد المجيد محيب  
 أحمد شكري/مقررا

/مقررا  عصمان     

سعد / العرنر  بوسلهام
  
 الدين العثمان 

 الدراسات االسالمية
  المجتمعات المعارصة ساحل العاج 

  ف 
تحديات الشأن الدين 

 نموذجا
 مامادو ديالو

27/07/2021  
15س:   
حجر   ق:   

/رئيسا  
 محمد التاف 

ي/مقررا  محمد صغير
 إبراهيم افليلح/مقررا

 اللغة العربية وآدابها محمد الظريف
  الرحلة العربية من خالل نماذج مختارة

 العجيب ف 
 

يف عيوط  محمد الشر

27/07/2021  
009.3 س:   

   د محم ق: 
المنون   

 محمد السيدي/رئيسا
ي/مقررا  محمد صغير
 خديجة مروزي/مقررا
 محمد بن عيىس/مقررا

 
 

 اللغة العربية وآدابها محمد الظريف
: مجلة نساء  الخطاب  

  من منظور النقد الثقاف 
  النسان 

الصحف 
 من المغرب أنموذجا 

 فاطمة النوك



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/07/2021  
09.30-س:   
  ق:م

حمد المنون   

/رئيسا  
 
ف  أحمد الشر

 عزيز كور/مقررا
مقررا/ رشيد توهتو   

 ولعيد امزورو/مقررا

ية وآدابها يمينة القراط/عادل أزهر  اللغة اإلنجلير 

YEMENI EFL LEARNERS’ CHALLENGES 
WITH THE PRODUCTIVE SKILLS: THE 
CASE OF THE FACULTY OF EDUCATION 

AT SANA’A UNIVERSITY 

 عل  مطير 

62/07/2021  
11-س:   

النارصي د محم ق:   

 عبد ارزاق الجاي/رئيسا
/مقررا  

 أحمد العمران 
ي/مقررا  محمد ناصير

العرنر  بوسلهام/أحمد 
 الزيادي

 الدراسات اإلسالمية
   اإلمامة
 والزيدية السنة أهل بير   المعارص  اإلسالم   الفكر  ف 

 مقارنة( )دراسة
 الذيفال  

28/07/2021  
15س:   

  
 ق: محمد المنون 

 مصطف  حدية/رئيسا
وري/مقررا  بثينة الغلير 
/مقررا  هشام المك 

العرنر  بوسلهام/خالد 
 الصمدي

 الدراسات االسالمية
بوي المغرنر  المعارص بير  النظرية 

  الخطاب الي 
القيم ف 

 والتطبيق، "الحرية والحوار والعدالة أنموذجا"
  
 إبراهيم الخمليىسر

28/07/2021  
01س:   

حجر  ق: محمد   

 محمد السيد/رئيسا
ي/مقررا  محمد الصغير
 عز الدين غازي/مقررا

/خالد   
محمد عدنان 

 اليعبودي
 اللغة العربية وآدابها

  صناعة معجم مختص: معجم تقنية النانو 
المبادئ الحديثة ف 

 نموذجا
 مرية الشوياخ

29/07/2021  
10س:   

  
 ق: محمد المنون 

 كريمة بوعمري/رئيسا
وري/مقررا  بثينة الغلير 
 سعيد هالوي/مقررا

 موالي مصطف  الهند/مقررا

 الدراسات االسالمية جمال السعيدي
  علم الكالم وعلم أصول الفقه من بداية 

المنحن  التجريدي ف 
جمة إل القرن السابع الهجري  حركة الي 

 محمد مكروز


