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موظف عبدالرحيمبودالل. د.أ أثر العقيدة في توجيه القواعد في النحو العربي
  بيبي ابراهيم

عبدالرحيمبودالل. د.أ طالب تلقي النحاة المتأخرين من الغرب اإلسالمي لكتاب سيبويه   بوزرواطة عثمان

طالب
اوشنيالحسي. د.أ

وسائل التواصل االجتماعي ودورها في تدهور استخدام اللغة العربية عند 

الفايسبوكوالواتساب أنموذجين : الشباب المغربي

أجمولة حسن

موظف

اوشنيالحسين. د.أ

الدراسات المعجمية بين القديم والحديث وأثرها في التواصل اليومي باللغة 

 العربية 

احميداني أناس

 طالب مرينيد دمحم . أ السياسة اللغوية في المدرسة المغربية وتحديات تعريب العلوم منذ االستقالل 

 إلى اليوم

  دمحم أحمداي

موظف د دمحم مريني. أ هوية السرد األمازيغي المغربي الحديث بالريف 

 دراسة في الجنس األدبي واالشتغال السردي

 عبدالرزاق
العمري

 طالب   السلمي حسن إشكالية الهوية الذاتية والغيرية في روايات علي المقري دراسة ثقافية  د دمحم مريني. أ
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 موظف د دمحم عبد الالوي.أ  عراس امبارك دراسة وتحليل: البعد الحجاجي للتشكيل البالغي في شعر المذاهب الكالمية

طالب د شوقي مقري. أ   :اللغة العربية واألمن اللغوي بالمغرب

قراءة في المحددات والشروط وركائز التخطيط 

عزيزالمحساني

 طالب د شوقي مقري. أ قضايا اللسانيات العامة بين األصول التراثية وتمثل الحاضر في كتابات 

"تمام حسان" المرحوم 

  عيشي إبراهيم

 موظف د شوقي مقري. أ ( والمقتضب للمبرد) هـ180( كتاب سيبويه :القضايا الصوتية عند النحاة 

أنموذجين دراسة مقارنة في ضوء علم اللغة الحديث) هـ286

  هيبةهللا عثمان

 طالب عبد الحميد اسقال. د.أ :بالغة النحو من خالل التقديم والتأخير في القرآن الكريم 

 دراسة تطبيقية

 عبدالخالق
  الزهراوي

طالب عبد الحميد اسقال. د.أ في تراث تمام حسان : البالغة ومصطلحاتهاقضايا    اعمربالي

ةطالب   إدريس بوكرع. د.أ أثر النحو المقاصدي في توجيه معاني القراءات القرآنية    بوحفص الهام
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ةطالب   عبد الحفيظ . د.أ

الهاشمي

قواعد التقدير النحوي في إعراب القرآن الكريم    فزازي فدوى

ةطالب   عبد الحفيظ . د.أ

الهاشمي

الوضع اللغوي في المغرب إبان العصرين الوطاسي والسعدي   غزالن الحسناوي

ةطالب   عبد الحفيظ . د.أ

الهاشمي

الوضع اللغوي في المغرب إبان العصر العلوي   ربيعة لمقدم

 طالب حسني خاليد. د.أ األسس المعرفية واألصول النظرية للفكر النحوي من خالل الضروري في 

النحو البن رشد مقاربة معرفية 

  عبد الحق شنوفي

حسني خاليد. د.أ طالب إشكاليةتأصياللنظرياتاللسانيةالغربيةفيالتراثاللغويالعربيالنظريةالتداوليةأنموذجا  دمحمعبدالجبار

ةطالب   عبد القادر لقاح. د.أ اإلنصاف في مسائل الخالف بين "االستدالل في مصنفات الخالف النحوي 

أنموذجا" البصريين والكوفيين 

  هاجر بوحشيشة

ةطالب عبد القادر لقاح. د.أ أصول االستدالل النحوي دراسة مقارنة   نورى مروي
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التراث والتنمية:تكوين الدكتوراه  

التراث والتاريخ والتنمية مختبر:بنية البحث  

للطالب االسمالكامل طروحةعنواناأل  ستاذالمشرفاأل   

  طنجي مجدة  دور اإلعالم الجديد في ترسيخ الهوية الثقافية المغربية  زروال دمحم
صورة المرأة األمازيغية في األمثال الشعبية بالريف األوسط؛ دراسة   أيوب براج

  موضوعاتية مقارنة
  جميلة عباوي

التواصل البيداغوجي ودورها في تجديد الممارسة المهنية؛ استراتيجيات   نجيب مزوار
  دراسة ميدانية

  جميلة عباوي

 Stratégie communicationnelle et développement de  إيمان زريفي
l’entreprise  

  جميلة عباوي

 La gouvernance touristique des territoires ; cas de projet de   دمحم نبيل بريحلي
Marchica Med - Nador

  جميلة عباوي

  العياشي ادراوي  استثمار اللسانيات الحديثة في تدريس اللسانيات الحديثة  البشير أخريص
  العياشي ادراوي  علوم التربية والنظريات اللسانية الحديثة  لبيض نجاة

علوم التربية والنظريات اللسانية الحديثة؛ من التمثل اإلبستمولوجي إلى   عصام حجاج
  التحقق اإلجرائي

  العياشي ادراوي

  العياشي ادراوي  النكتة في الجهة الشرقية؛ المسكوت عنه في الدين والجنس والسياسة عبد الرحمن شباب
  عبد اإلله الرابون  اإلسهام اليهودي بالمغرب ودوره في التنمية  جامع والعسري
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وضع اللغة العربية بالمغرب األقصى في القبائل األمازيغية خالل حكم  العوني عبد الكريم
  دراسة وتحليل –الدولتين الموحدية والمرينية 

  عبد اإلله الرابون

  مصطفى سلوي  اإلعالم الموجه للطفل ودوره في المحافظة على الهوية الثقافية المغربية  احساين ابتسام
الجديدة في في ترسيخ الهوية الثقافية المغربية؛ دراسة إسهام وسائل اإلعالم   صالحي مصطفى

  ميدانية لنماذج من التراث الفني الشعبي الوجدي
  مصطفى سلوي

دور وسائل اإلعالم في تنمية السياحة الثقافية؛ تثمين المواقع التاريخية لمدينة   العبدري نادية
  فاس

  مصطفى سلوي

Dictionnaire bilingue du parler d’Oujda  طانطاوي ريم
)معجم العامية(

  مصطفى سلوي

  كصطفى سلوي  الكتابة النسائية المغربية؛ سهام بن شقرون نموذجا  بختي سميرة
المحددات الثقافية للتنمية؛ دراسة أنتربولوجية لألمثال والحكايات الشعبية آليت   مصطفى اعبوبو

  سغروشن 
  دمحم قاسمي

ة؛ نموذج وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني التواصل اإلداري والتنمي  أمال العرج
  والتعليم العالي والبحث العلمي

  بركان الطيب

  بركان الطيب La communication administrative et la développement  سناء الزروالي
  بركان الطيب  البعد التربوي والثقافي في الحكاية الشعبية الوجدية  عادل ونان
 فاطمة الزهراء مازاري  واقع وآفاق فنون الفرجات الشعبية بحوض كرْت؛ دراسة ميداتية  دمحم أدراوي
األمثال الشعبية بمنطقة جرادة وأثرها النفسي والتربوي على تنمية الذات؛   دمحم بوعيادي

  دراسة وصفية تحليلية
 فاطمة الزهراء مازاري

  نجاة بطل العربية للناطقين وغير الناطقين بهاالذكاء االصطناعي ودوره في تعليم اللغة   بنيونس حموتي
  نجاة بطل  الذكاء االصطناعي ودوره في التحصيل اللغوي  دمحم الكمون

  اعزيزي عبد النبي  دور اإلعالم الجديد في في ترسيخ الهوية الثقافية؛ دراسة ميدانية  عبد المالك قلعي
  اعزيزي عبد النبي  أنجاد واألبعاد التنموية المكنة له تثمين التراث الال مادي في منطقة قبائل   بوزيان العدلي
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  اعزيزي عبد النبي  التوظيف الديداكتيكي للتراث الثقافي في درس التاريخ  مجيد عنوري
  العربي النشيوي  دور الرحالت العلمية والتجارية في العالقات الثقافية بين المغرب وإفريقيا  حميد أيناو

  العربي النشيوي  األثري بالريف األوسط والتنمية المستدامةالتراث   زكية الغلبزوري
  حسن احساين  شبكات التواصل االجتماعي وصناعة الرأي العام السياسي بالمغرب عبد الواحد شطري

  وفاء طنجي  المعجم النباتي المصور بمنطقة الريف الشرقي؛ دراسة معجمية  والحاجي وليد

Géographie,	aménagement	et	développement	des	régions	périphériques :تكوين الدكتوراه
مختبر دينامية األوساط الجافة و التهيئة و التنمية الجهوية:بنية البحث

للطالب االسمالكامل طروحةعنواناأل  ستاذالمشرفاأل   

Nassir	
BOUYGHIOUSANE	
	ناصر بويغيوسان

  بسالم دمحمالهيدرولوجية بالريف األوسط سهل النكورغيسانموذجاالمخاطر


