
 المملكة المغربية     المملكة المغربية     المملكة المغربية     المملكة المغربية                      

                    بالدار البيضـــاءبالدار البيضـــاءبالدار البيضـــاءبالدار البيضـــاءجامعة الحسن الثاني جامعة الحسن الثاني جامعة الحسن الثاني جامعة الحسن الثاني             

             ةةةةكلية اآلداب والعلوم اإلنسانيكلية اآلداب والعلوم اإلنسانيكلية اآلداب والعلوم اإلنسانيكلية اآلداب والعلوم اإلنساني                

            اءاءاءاءالدار البيضـــالدار البيضـــالدار البيضـــالدار البيضـــ    - - - - بنمسيك  بنمسيك  بنمسيك  بنمسيك                              

        ـــالنـــالنـــالنـــالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإعإعإعإع                                                           
        

        فيفيفيفي    الدكتوراهالدكتوراهالدكتوراهالدكتوراهلنيل لنيل لنيل لنيل     ه ستجرى مناقشةه ستجرى مناقشةه ستجرى مناقشةه ستجرى مناقشةالبيضاء إلى علم العموم، أنــالبيضاء إلى علم العموم، أنــالبيضاء إلى علم العموم، أنــالبيضاء إلى علم العموم، أنــ    د كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك  بالدارد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك  بالدارد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك  بالدارد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك  بالدارينهي عميينهي عميينهي عميينهي عمي                                

        : : : :     فـي مـوضـوعفـي مـوضـوعفـي مـوضـوعفـي مـوضـوعالزهرة الغلبي الزهرة الغلبي الزهرة الغلبي الزهرة الغلبي     ةةةةالباحثالباحثالباحثالباحث    ةةةةلبلبلبلبالطاالطاالطاالطاتقدم بها تقدم بها تقدم بها تقدم بها تتتت    " " " " والتواصل والتواصل والتواصل والتواصل     اإلشهاراإلشهاراإلشهاراإلشهار    """"    تكوينتكوينتكوينتكوين    اآلداب ،اآلداب ،اآلداب ،اآلداب ،    

        االتصال : دراسة في الجرائم والمؤثرات ))           االتصال : دراسة في الجرائم والمؤثرات ))           االتصال : دراسة في الجرائم والمؤثرات ))           االتصال : دراسة في الجرائم والمؤثرات ))           (( سلطة اإلعالم وتكنولوجيا (( سلطة اإلعالم وتكنولوجيا (( سلطة اإلعالم وتكنولوجيا (( سلطة اإلعالم وتكنولوجيا                             
            بالكلية.بالكلية.بالكلية.بالكلية.عبد الواحد خيري عبد الواحد خيري عبد الواحد خيري عبد الواحد خيري بقاعة بقاعة بقاعة بقاعة     د صباحاد صباحاد صباحاد صباحا    30و و و و     9في الساعة في الساعة في الساعة في الساعة     2015مارس مارس مارس مارس     27الجمعة الجمعة الجمعة الجمعة ، وذلك يوم ، وذلك يوم ، وذلك يوم ، وذلك يوم     شعيب حليفيشعيب حليفيشعيب حليفيشعيب حليفيستاذ ستاذ ستاذ ستاذ ت إشراف األت إشراف األت إشراف األت إشراف األتحتحتحتح

                األساتذة:األساتذة:األساتذة:األساتذة:جنة المناقشة من السادة جنة المناقشة من السادة جنة المناقشة من السادة جنة المناقشة من السادة تتكون لتتكون لتتكون لتتكون ل

        رئيســــــــارئيســــــــارئيســــــــارئيســــــــا                                                                        دنياجيدنياجيدنياجيدنياجي                                            نور الدين نور الدين نور الدين نور الدين األستاذ  األستاذ  األستاذ  األستاذ                                                            

 مشـرفـــا ومقــــررامشـرفـــا ومقــــررامشـرفـــا ومقــــررامشـرفـــا ومقــــررا                                                ييييــــــــــــــــــــــــحليفحليفحليفحليف                                            ب ب ب ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشعيشعيشعيشعي    األستاذ األستاذ األستاذ األستاذ                                                           

 عضــــــواعضــــــواعضــــــواعضــــــوا                                                              ييييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسوسوسوســــنننن                                        عبد المجيد عبد المجيد عبد المجيد عبد المجيد األستاذ  األستاذ  األستاذ  األستاذ                                                           

        عضــــــواعضــــــواعضــــــواعضــــــوا                                                                        ضضضضــــــــــــــــــــشنضيشنضيشنضيشنضي                                 مصطفى مصطفى مصطفى مصطفى األستاذ  األستاذ  األستاذ  األستاذ                                                           

        عضــــــواعضــــــواعضــــــواعضــــــوا                                                                        ررررــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألزهاألزهاألزهاألزه                                        ددددــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحممحممحممحماألستاذ  األستاذ  األستاذ  األستاذ                                                           
                                                                                                                                    


