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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    سيك  بالدارسيك  بالدارسيك  بالدارسيك  بالداربنمبنمبنمبنمينهي عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ينهي عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ينهي عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ينهي عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية                     

        دمدمدمدمــــتقتقتقتقيييي    """"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    يةيةيةيةربربربربــــلغة العلغة العلغة العلغة العشعبة الشعبة الشعبة الشعبة الفي اآلداب في اآلداب في اآلداب في اآلداب 
 ::::    فـي مـوضـوعفـي مـوضـوعفـي مـوضـوعفـي مـوضـوعسعيد لحمودي سعيد لحمودي سعيد لحمودي سعيد لحمودي     لب الباحثلب الباحثلب الباحثلب الباحثالطاالطاالطاالطابها بها بها بها 

        
        سفرسفرسفرسفراللواء والتاج ألبي عبد اهللا محمد المعطي الشرقاوي : اللواء والتاج ألبي عبد اهللا محمد المعطي الشرقاوي : اللواء والتاج ألبي عبد اهللا محمد المعطي الشرقاوي : اللواء والتاج ألبي عبد اهللا محمد المعطي الشرقاوي : كتاب "ذخيرة المحتاج في الصالة على صاحب كتاب "ذخيرة المحتاج في الصالة على صاحب كتاب "ذخيرة المحتاج في الصالة على صاحب كتاب "ذخيرة المحتاج في الصالة على صاحب ((  ((  ((  ((  
                    ))))))))وجمال الذات تقديم وتحقيق وجمال الذات تقديم وتحقيق وجمال الذات تقديم وتحقيق وجمال الذات تقديم وتحقيق     العبوديةالعبوديةالعبوديةالعبودية                
 

        بالكلية.بالكلية.بالكلية.بالكلية.عبد الواحد خيري عبد الواحد خيري عبد الواحد خيري عبد الواحد خيري     بقاعةبقاعةبقاعةبقاعة    15في الساعة في الساعة في الساعة في الساعة     2014ر ر ر ر ببببديسمديسمديسمديسم    16ثالثاء ثالثاء ثالثاء ثالثاء الالالالوذلك يوم وذلك يوم وذلك يوم وذلك يوم     ،،،،السعديـة عزيزيالسعديـة عزيزيالسعديـة عزيزيالسعديـة عزيزيت إشراف ت إشراف ت إشراف ت إشراف تحتحتحتح
        

        األساتذةاألساتذةاألساتذةاألساتذةجنة المناقشة من السادة جنة المناقشة من السادة جنة المناقشة من السادة جنة المناقشة من السادة تتكون لتتكون لتتكون لتتكون ل
        اااارئيسرئيسرئيسرئيس                                                                                                                                    ريريريريــــنصنصنصنص                    د د د د ــــــــأحمأحمأحمأحم            اذاذاذاذاألستـاألستـاألستـاألستـ                                

        مشرفة ومقررةمشرفة ومقررةمشرفة ومقررةمشرفة ومقررة                                                                                                                    زي  زي  زي  زي  عـزيعـزيعـزيعـزي            ـة   ـة   ـة   ـة   السعديالسعديالسعديالسعدي        ة ة ة ة األستاذاألستاذاألستاذاألستاذ                                
                    عضوةعضوةعضوةعضوة                                                                                                                                              أبو لغيالأبو لغيالأبو لغيالأبو لغيال                    ة ة ة ة ــــــــأمينأمينأمينأمين            ةةةةاألستاذاألستاذاألستاذاألستاذ                                

 عضوا   عضوا   عضوا   عضوا                                                                                                                                     اإلدريسياإلدريسياإلدريسياإلدريسي    الفضيلالفضيلالفضيلالفضيل        ممممــــالحكيالحكيالحكيالحكي        اذاذاذاذــــاألستاألستاألستاألست            
 

 


