
                     المملكة المغربيةالمملكة المغربيةالمملكة المغربيةالمملكة المغربية                                    

                    ءءءءضاضاضاضابالدار البيبالدار البيبالدار البيبالدار البيجامعة الحسن الثاني جامعة الحسن الثاني جامعة الحسن الثاني جامعة الحسن الثاني         

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

        اء اء اء اء الدار البيضـــالدار البيضـــالدار البيضـــالدار البيضـــ    - - - - بنمسيك  بنمسيك  بنمسيك  بنمسيك              

        ـــالنـــالنـــالنـــالنإعـــإعـــإعـــإعـــ
        

في اآلداب في اآلداب في اآلداب في اآلداب     الدكتوراهالدكتوراهالدكتوراهالدكتوراه            لنيل لنيل لنيل لنيل     ه ستجرى مناقشةه ستجرى مناقشةه ستجرى مناقشةه ستجرى مناقشةبيضاء إلى علم العموم، أنــبيضاء إلى علم العموم، أنــبيضاء إلى علم العموم، أنــبيضاء إلى علم العموم، أنــالالالال    ينهي عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك  بالدارينهي عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك  بالدارينهي عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك  بالدارينهي عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك  بالدار                    

            ةةةةالباحثالباحثالباحثالباحث    ةةةةلبلبلبلبالطاالطاالطاالطاا ا ا ا ــــدم بهدم بهدم بهدم بهــــتقتقتقتقتتتت"خطاب ومهن اإلشهار" "خطاب ومهن اإلشهار" "خطاب ومهن اإلشهار" "خطاب ومهن اإلشهار" وحدة وحدة وحدة وحدة     ،،،،ة وآدابهاة وآدابهاة وآدابهاة وآدابهاــــة العربية العربية العربية العربيــــلغلغلغلغشعبة الشعبة الشعبة الشعبة ال

        : : : :     فـي مـوضـوعفـي مـوضـوعفـي مـوضـوعفـي مـوضـوعجيهان يسري شاكر جيهان يسري شاكر جيهان يسري شاكر جيهان يسري شاكر 

        ))))))))    رة الذهنيـة للمؤسسات في الوطن العربيرة الذهنيـة للمؤسسات في الوطن العربيرة الذهنيـة للمؤسسات في الوطن العربيرة الذهنيـة للمؤسسات في الوطن العربيدور العالقات العامة في تكوين وإدارة الصـودور العالقات العامة في تكوين وإدارة الصـودور العالقات العامة في تكوين وإدارة الصـودور العالقات العامة في تكوين وإدارة الصـو    ((((((((                           

        

        بالكلية.بالكلية.بالكلية.بالكلية.عبد الواحد خيري عبد الواحد خيري عبد الواحد خيري عبد الواحد خيري بقاعة بقاعة بقاعة بقاعة صباحا صباحا صباحا صباحا     10في الساعة في الساعة في الساعة في الساعة     2015ابريل ابريل ابريل ابريل     02الخميس الخميس الخميس الخميس ، وذلك يوم ، وذلك يوم ، وذلك يوم ، وذلك يوم     اجياجياجياجينور الدين دنينور الدين دنينور الدين دنينور الدين دنيستاذ ستاذ ستاذ ستاذ ت إشراف األت إشراف األت إشراف األت إشراف األتحتحتحتح

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

 اااارئيسرئيسرئيسرئيس                                                                                        وزيانوزيانوزيانوزيانــــــــبببب                عبد المجيد عبد المجيد عبد المجيد عبد المجيد     األستاذاألستاذاألستاذاألستاذ                                                                                                     

        مشرفا ومقررامشرفا ومقررامشرفا ومقررامشرفا ومقررا                                                                            ـاجـيـاجـيـاجـيـاجـيدنيدنيدنيدني    نـور الدين    نـور الدين    نـور الدين    نـور الدين        اذاذاذاذاألستاألستاألستاألست                                                                                                  

        عضواعضواعضواعضوا                                                                                     ورورورورــــــــــــكبكبكبكب            ه ه ه ه ــــكريم اللكريم اللكريم اللكريم الل    األستاذاألستاذاألستاذاألستاذ                                                                                                    

                            عضواعضواعضواعضوا                                                                                  اللاللاللاللــــــــــــلهلهلهله                ددددــــــــــــمحممحممحممحم    األستاذاألستاذاألستاذاألستاذ                                                                                                    

 


