
                     المملكة المغربيةالمملكة المغربيةالمملكة المغربيةالمملكة المغربية                                                            

                    الدار البيضـــاءالدار البيضـــاءالدار البيضـــاءالدار البيضـــاءببببجامعة 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                                                           
        

        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    العلوم اإلنسانية بنمسيك  بالدارالعلوم اإلنسانية بنمسيك  بالدارالعلوم اإلنسانية بنمسيك  بالدارالعلوم اإلنسانية بنمسيك  بالدارينهي عميد كلية اآلداب وينهي عميد كلية اآلداب وينهي عميد كلية اآلداب وينهي عميد كلية اآلداب و                                

        : : : :     فـي مـوضـوعفـي مـوضـوعفـي مـوضـوعفـي مـوضـوع    محمد تونزةمحمد تونزةمحمد تونزةمحمد تونزة    لب الباحثلب الباحثلب الباحثلب الباحثالطاالطاالطاالطاتقدم بها تقدم بها تقدم بها تقدم بها يييي    "خطاب ومهن اإلشهار" "خطاب ومهن اإلشهار" "خطاب ومهن اإلشهار" "خطاب ومهن اإلشهار" وحدة وحدة وحدة وحدة     ،،،،لغة العربية وآدابهالغة العربية وآدابهالغة العربية وآدابهالغة العربية وآدابهاشعبة الشعبة الشعبة الشعبة الاآلداب اآلداب اآلداب اآلداب     
        

        )))))))) فانويفانويفانويفانوي    تقديم وترجمة لكتاب " التعبير والتواصل " لفرنسيستقديم وترجمة لكتاب " التعبير والتواصل " لفرنسيستقديم وترجمة لكتاب " التعبير والتواصل " لفرنسيستقديم وترجمة لكتاب " التعبير والتواصل " لفرنسيس ((((((((
        

            بالكلية.بالكلية.بالكلية.بالكلية.عبد الواحد خيري عبد الواحد خيري عبد الواحد خيري عبد الواحد خيري بقاعة بقاعة بقاعة بقاعة     09في الساعة في الساعة في الساعة في الساعة     2015فبراير فبراير فبراير فبراير     28السبت السبت السبت السبت ، وذلك يوم ، وذلك يوم ، وذلك يوم ، وذلك يوم ي   ي   ي   ي   نـور الدين دنيــاجنـور الدين دنيــاجنـور الدين دنيــاجنـور الدين دنيــاجستاذ 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

 اااارئيسرئيسرئيسرئيس                                                                                                    ايايايايــــــــــــــــكنككنككنككنك        ادر ادر ادر ادر ــــعبد القعبد القعبد القعبد الق    األستاذاألستاذاألستاذاألستاذ                                                                             

        مشرفا ومقررامشرفا ومقررامشرفا ومقررامشرفا ومقررا                                                                                نـور الدين    دنيــاجـــي   نـور الدين    دنيــاجـــي   نـور الدين    دنيــاجـــي   نـور الدين    دنيــاجـــي       اذاذاذاذاألستاألستاألستاألست                                                                          

        عضواعضواعضواعضوا                                                                                             أميـــــــــــــــــــــــــنأميـــــــــــــــــــــــــنأميـــــــــــــــــــــــــنأميـــــــــــــــــــــــــن            ددددــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمـــمحمـــمحمـــمحمـــ    األستاذاألستاذاألستاذاألستاذ                                                                                

                            عضواعضواعضواعضوا                                                                                                   ــاللــاللــاللــاللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   لهــد   لهــد   لهــد   لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمـــمحمـــمحمـــمحمـــ    األستاذاألستاذاألستاذاألستاذ                                                                                

             عضوا     عضوا     عضوا     عضوا                                                                                                            بوزيــــــــــــانبوزيــــــــــــانبوزيــــــــــــانبوزيــــــــــــان             عبد المجيدعبد المجيدعبد المجيدعبد المجيداألستاذ األستاذ األستاذ األستاذ                                                     


