
                                                                
        

 المملكة المغربية     المملكة المغربية     المملكة المغربية     المملكة المغربية                                                             

جامعة الحسن الثاني بالدار البيضـــاء   جامعة الحسن الثاني بالدار البيضـــاء   جامعة الحسن الثاني بالدار البيضـــاء   جامعة الحسن الثاني بالدار البيضـــاء                    

             كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية                    

        الدار البيضـــاء الدار البيضـــاء الدار البيضـــاء الدار البيضـــاء     - - - - بنمسيك  بنمسيك  بنمسيك  بنمسيك                                  

        إعــــــالنإعــــــالنإعــــــالنإعــــــالن                                                           
        اآلداباآلداباآلداباآلداب    لنيل الدكتوراه فيلنيل الدكتوراه فيلنيل الدكتوراه فيلنيل الدكتوراه في    مناقشةمناقشةمناقشةمناقشة    البيضاء إلى علم العموم، أنالبيضاء إلى علم العموم، أنالبيضاء إلى علم العموم، أنالبيضاء إلى علم العموم، أن    كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك  بالداركلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك  بالداركلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك  بالداركلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك  بالدار    ينهي عميدينهي عميدينهي عميدينهي عميد                            

        وع :وع :وع :وع :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـي مـوضـفـي مـوضـفـي مـوضـفـي مـوضـشوقي أناس شوقي أناس شوقي أناس شوقي أناس يتقدم بها الطالب الباحث يتقدم بها الطالب الباحث يتقدم بها الطالب الباحث يتقدم بها الطالب الباحث     شعبة اللغة العربية وآدابها، وحدة "خطاب ومهن اإلشهار" شعبة اللغة العربية وآدابها، وحدة "خطاب ومهن اإلشهار" شعبة اللغة العربية وآدابها، وحدة "خطاب ومهن اإلشهار" شعبة اللغة العربية وآدابها، وحدة "خطاب ومهن اإلشهار"     

        لواقع الصحافة المكتوبة مؤسسة "امبيرياللواقع الصحافة المكتوبة مؤسسة "امبيرياللواقع الصحافة المكتوبة مؤسسة "امبيرياللواقع الصحافة المكتوبة مؤسسة "امبيريال    لية تسويق المنتوج الصحفي : دراسة وصفية تحليليةلية تسويق المنتوج الصحفي : دراسة وصفية تحليليةلية تسويق المنتوج الصحفي : دراسة وصفية تحليليةلية تسويق المنتوج الصحفي : دراسة وصفية تحليليةالمقاولة الصحفية بالمغرب وإشكاالمقاولة الصحفية بالمغرب وإشكاالمقاولة الصحفية بالمغرب وإشكاالمقاولة الصحفية بالمغرب وإشكا    ((((((((                        

        أوف ميديا" نموذجا ))أوف ميديا" نموذجا ))أوف ميديا" نموذجا ))أوف ميديا" نموذجا ))                                    

قد أجلت إلي يوم قد أجلت إلي يوم قد أجلت إلي يوم قد أجلت إلي يوم     دددد    30و و و و     09في الساعة في الساعة في الساعة في الساعة     2015    فبرايرفبرايرفبرايرفبراير    05الخميس الخميس الخميس الخميس يوم يوم يوم يوم شعيب حليفي، والتي كانت مقررة شعيب حليفي، والتي كانت مقررة شعيب حليفي، والتي كانت مقررة شعيب حليفي، والتي كانت مقررة تحت إشراف األستاذ تحت إشراف األستاذ تحت إشراف األستاذ تحت إشراف األستاذ 

        بالكلية. بالكلية. بالكلية. بالكلية.     بقاعة عبد الواحد خيري بقاعة عبد الواحد خيري بقاعة عبد الواحد خيري بقاعة عبد الواحد خيري     دددد    30و و و و     09في الساعة في الساعة في الساعة في الساعة     2015فبراير فبراير فبراير فبراير     19س س س س الخميالخميالخميالخمي

        تتكون لجنة المناقشة من السادة األساتذة:  تتكون لجنة المناقشة من السادة األساتذة:  تتكون لجنة المناقشة من السادة األساتذة:  تتكون لجنة المناقشة من السادة األساتذة:  

 رئيسارئيسارئيسارئيسا                        اذ نـور الدين    دنيــاجـــي                           اذ نـور الدين    دنيــاجـــي                           اذ نـور الدين    دنيــاجـــي                           اذ نـور الدين    دنيــاجـــي                           ــــــــاألستاألستاألستاألست                                                                                         

        مشرفا ومقررامشرفا ومقررامشرفا ومقررامشرفا ومقررا                                                                                                                حليفـــــــــــيحليفـــــــــــيحليفـــــــــــيحليفـــــــــــي                شعيــــــــــبشعيــــــــــبشعيــــــــــبشعيــــــــــباذ اذ اذ اذ ــــــــاألستاألستاألستاألست                                                                                      

        عضواعضواعضواعضوا                                                                                                               محمـــــــــــــــــد    لهــــــــــــــــــــاللمحمـــــــــــــــــد    لهــــــــــــــــــــاللمحمـــــــــــــــــد    لهــــــــــــــــــــاللمحمـــــــــــــــــد    لهــــــــــــــــــــاللاذ اذ اذ اذ ــــــــــــاألستاألستاألستاألست                                                                                            

        عضواعضواعضواعضوا                                                                                                               ـــــــــــوـــــــــــوـــــــــــوـــــــــــوعســــــــــــــــو     عمــــــــــــــــعســــــــــــــــو     عمــــــــــــــــعســــــــــــــــو     عمــــــــــــــــعســــــــــــــــو     عمــــــــــــــــاذ اذ اذ اذ ــــــــــــاألستاألستاألستاألست                                                                                            

                                                                        عضوةعضوةعضوةعضوة                                                                                                                 ديديديديــــوزيوزيوزيوزيــــــــــــــــــــــــــــالبالبالبالب        دة دة دة دة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرشيرشيرشيرشي    ةةةةاألستاذاألستاذاألستاذاألستاذ                                                                                        


