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        ـــالنـــالنـــالنـــالنإعـــإعـــإعـــإعـــ
               
    الدكتوراهالدكتوراهالدكتوراهالدكتوراهلنيل لنيل لنيل لنيل     ه ستجرى مناقشةه ستجرى مناقشةه ستجرى مناقشةه ستجرى مناقشةبيضاء إلى علم العموم، أنـبيضاء إلى علم العموم، أنـبيضاء إلى علم العموم، أنـبيضاء إلى علم العموم، أنـالالالال    لدارلدارلدارلداربنمسيك  بابنمسيك  بابنمسيك  بابنمسيك  باينهي عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ينهي عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ينهي عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ينهي عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية                     

لب لب لب لب الطاالطاالطاالطابها بها بها بها     دمدمدمدمــــــــتقتقتقتقيييي    """"تحقيق وتوثيق التراث المغربي المخطوط والشفهي تحقيق وتوثيق التراث المغربي المخطوط والشفهي تحقيق وتوثيق التراث المغربي المخطوط والشفهي تحقيق وتوثيق التراث المغربي المخطوط والشفهي     """"وحدة وحدة وحدة وحدة     ،،،،وآدابهاوآدابهاوآدابهاوآدابها    يةيةيةيةلغة العربلغة العربلغة العربلغة العربشعبة الشعبة الشعبة الشعبة الفي اآلداب في اآلداب في اآلداب في اآلداب 
 ::::    فـي مـوضـوعفـي مـوضـوعفـي مـوضـوعفـي مـوضـوع    مختارمختارمختارمختار    مصطفىمصطفىمصطفىمصطفى    الباحثالباحثالباحثالباحث

 
 ضات التراثية وعالقتهما بتطور المجال : حالة مدينة فاس ))ضات التراثية وعالقتهما بتطور المجال : حالة مدينة فاس ))ضات التراثية وعالقتهما بتطور المجال : حالة مدينة فاس ))ضات التراثية وعالقتهما بتطور المجال : حالة مدينة فاس ))(( المقابر والرو(( المقابر والرو(( المقابر والرو(( المقابر والرو                                  

 
صباحا بقاعة عبد الواحد صباحا بقاعة عبد الواحد صباحا بقاعة عبد الواحد صباحا بقاعة عبد الواحد     09في الساعة في الساعة في الساعة في الساعة     2014ديسمبر ديسمبر ديسمبر ديسمبر     11الخميس الخميس الخميس الخميس وذلك يوم وذلك يوم وذلك يوم وذلك يوم     ،،،،    محمد محيي الدينمحمد محيي الدينمحمد محيي الدينمحمد محيي الدين    اذاذاذاذاألستاألستاألستاألستت إشراف ت إشراف ت إشراف ت إشراف تحتحتحتح

        ....    خيري بالكليةخيري بالكليةخيري بالكليةخيري بالكلية
        

        األساتذةاألساتذةاألساتذةاألساتذةجنة المناقشة من السادة جنة المناقشة من السادة جنة المناقشة من السادة جنة المناقشة من السادة تتكون لتتكون لتتكون لتتكون ل
        ةةةةرئيسرئيسرئيسرئيس                                                                                                                            زيـزيزيـزيزيـزيزيـزيعـعـعـعـ            ة  ة  ة  ة  ة السعديـة السعديـة السعديـة السعديـاذاذاذاذــــاألستـاألستـاألستـاألستـ                                

        مشرفا ومقررامشرفا ومقررامشرفا ومقررامشرفا ومقررا                                                                                                                            محيي الدينمحيي الدينمحيي الدينمحيي الدين                د د د د ــــــــمحممحممحممحم        اذاذاذاذــــــــاألستاألستاألستاألست                                
        عضواعضواعضواعضوا                                                                                                                                         ددددــــــــــــاألسعاألسعاألسعاألسع        د  د  د  د  ــــــــمحممحممحممحم        اذاذاذاذــــــــاألستاألستاألستاألست                                
        عضواعضواعضواعضوا                                                                                                                                            اللاللاللاللــــــــــــلهلهلهله                ددددــــــــمحممحممحممحم        اذاذاذاذــــــــاألستاألستاألستاألست                                

                                                                                                                                                                          
     

 

 


