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                    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                              

        ـــالنـــالنـــالنـــالنإعـــإعـــإعـــإعـــ                                                           
        

        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    بنمسيك بالداربنمسيك بالداربنمسيك بالداربنمسيك بالداروم اإلنسانية وم اإلنسانية وم اإلنسانية وم اإلنسانية ينهي عميد كلية اآلداب والعلينهي عميد كلية اآلداب والعلينهي عميد كلية اآلداب والعلينهي عميد كلية اآلداب والعل                                

        : : : :     فـي مـوضـوعفـي مـوضـوعفـي مـوضـوعفـي مـوضـوع    هناء أيت كيكيهناء أيت كيكيهناء أيت كيكيهناء أيت كيكي    ةةةةالباحثالباحثالباحثالباحث    ةةةةلبلبلبلبالطاالطاالطاالطاتقدم بها تقدم بها تقدم بها تقدم بها تتتت    " " " " والتواصل والتواصل والتواصل والتواصل     اإلشهاراإلشهاراإلشهاراإلشهار    """"    تكوينتكوينتكوينتكوين    اآلداب ،اآلداب ،اآلداب ،اآلداب ،    

        
        

        

عبد الواحد عبد الواحد عبد الواحد عبد الواحد بقاعة بقاعة بقاعة بقاعة     09في الساعة في الساعة في الساعة في الساعة     2015فبراير فبراير فبراير فبراير     27    جمعةجمعةجمعةجمعةالالالال، وذلك يوم ، وذلك يوم ، وذلك يوم ، وذلك يوم جـوادبنيـس جـوادبنيـس جـوادبنيـس جـوادبنيـس األستاذ األستاذ األستاذ األستاذ     وووو    بوزيـانبوزيـانبوزيـانبوزيـان    عبد المجيدعبد المجيدعبد المجيدعبد المجيدستاذ ستاذ ستاذ ستاذ ت إشراف األت إشراف األت إشراف األت إشراف األتحتحتحتح
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                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

 اااارئيسرئيسرئيسرئيس                                                                                                        ييييادخيســادخيســادخيســادخيســ            مجيـــــــــــــــــــــــدمجيـــــــــــــــــــــــدمجيـــــــــــــــــــــــدمجيـــــــــــــــــــــــد    األستاذاألستاذاألستاذاألستاذ                                                                             

        مشرفا ومقررامشرفا ومقررامشرفا ومقررامشرفا ومقررا                                                                                    ـــــــانـــــــانـــــــانـــــــانبوزيـــــبوزيـــــبوزيـــــبوزيـــــ             عبد المجيدعبد المجيدعبد المجيدعبد المجيد    اذاذاذاذاألستاألستاألستاألست                                                                          

        مشرفا ومقررامشرفا ومقررامشرفا ومقررامشرفا ومقررا                                                                            بنيـــــــــــــــــــــسبنيـــــــــــــــــــــسبنيـــــــــــــــــــــسبنيـــــــــــــــــــــس                جــــــــــــــــــوادجــــــــــــــــــوادجــــــــــــــــــوادجــــــــــــــــــواد    األستاذاألستاذاألستاذاألستاذ                                                                                

                            عضواعضواعضواعضوا                                                                                               الدغماويالدغماويالدغماويالدغماوي            ننننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحسحسحسحس    األستاذاألستاذاألستاذاألستاذ                                                                                

        عضواعضواعضواعضوا                                                                                                اد اد اد اد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموستـموستـموستـموستـ            د د د د ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحممحممحممحم    األستاذ األستاذ األستاذ األستاذ                                                                     
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