Laboratoires de Recherche en Lettre, Sciences Humaines et Sociales
Laboratoire de Traductologie, Communication & Littérature
Responsable : Yahya BENKHEDDA

LRL/26/14/FLSHJ

E1

Cross-Cultural Communication &
Translation Studies (CTS)

Yahya BENKHEDDA

LRL/261/14/FLSHJ

E2

Groupe de recherche en Sciences du
Language, Analyse du Discours &
Littérature (SLADIL)

Abdelhak JABER

LRL/262/14/FLSHJ

Laboratoire sur les Etudes Appliquées en Langue et Culture
Responsable : Abdelaziz BOUDLAL

LRL/27/14/FLSHJ

E1

Applied Language Studies Research
Unit

Mohamed Yeou

LRL/271/14/FLSHJ

E2

Moroccan Culture Research Group

Abdekader Sabil

LRL/272/14/FLSHJ

Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur l'Interculturel
Responsable : Abdelouahad MABROUR

LRL/28/14/FLSHJ

E1

Recherche sur l'Interculturel

Abdelouahad MABROUR

LRL/281/14/FLSHJ

E2

Groupe de Recherche en
Communication, Didactique et
Sciences du langage

Abdellali HANINI

LRL/282/14/FLSHJ

E3

Groupe de recherche en Linguistique

Ahmadou BOUYLMANI

LRL/283/14/FLSHJ

خمترب البحث يف البالغة واللسانيات
 أحمد الباهي:املنسق
E1
E2

مجموعة البحث في اللسانيات المقارنة
والتطبيقية
مجموعة البحث في علوم البالغة
والتواصل

LRL/29/14/FLSHJ

أحمد الباهي
لطيفة لزرك

Recomposition de l'Espace et Développement Durable
Responsable : Hassan EL ABBASSI

LRL/291/14/FLSHJ
LRL/292/14/FLSHJ

LRGé/30/14/FLSHJ
LRGé/301/14/FLSHJ

E1

Sociétés et espaces ruraux

E2

Aménagement des Espaces Urbains

E3

Etudes et gestion des espaces aux
environnments contraignants
(Montagnes et Oasis)

Lahoucine MAGHRANI

LRGé/303/14/FLSHJ

E4

Valorisation et gestion intégrée des
ressources du Littoral

Abedellatif HEMMOUD

LRGé/304/14/FLSHJ

E5

Climat et environnement

Nessreddine ADOUK

LRGé/305/14/FLSHJ

Smail KHYATI
Abdelouahed
BENOUHOUD

LRGé/302/14/FLSHJ

LRH/31/14/FLSHJ

املغرب والبدلان املتوسطية :التارخي احلضاري والس يايس والثقايف
املنسق :عبد المجيد بهيني

LRH/311/14/FLSHJ

عبد المجيد بهيني

مجموعة الدراسات واألبحاث حول
العالقات المغربية السورية

E1

LRH/312/14/FLSHJ
LRH/313/14/FLSHJ

عز الدين جسوس
أحمد الوارث

الدراسات المغربية البرتغالية
الرباطات والزوايا في دكالة

E2
E3

LRSS/34/14/FLSHJ
LRSS/341/14/FLSHJ
LRSS/342/14/FLSHJ
LRSS/343/14/FLSHJ

عبدالنبي مخوخ
عبد المجيد نوسي
الحسن قرنفل

LREI/32/14/FLSHJ
LREI/321/14/FLSHJ
LREI/322/14/FLSHJ
LREI/323/14/FLSHJ

التارخي ،العمل و اجملمتع
املنسق :عبدالنبي مخوخ

خمترب ا ألحباث و ادلراسات احلضارية
املنسقة :خدجية ايكر

LREI/332/14/FLSHJ

البحث في الدراسات و التفسير
مجموعة البحث في تراث و ثقافة دول
الخليج
حفريات لسانية و معرفية

أحمد بزوي
خديجة إيكر
إبراهيم عقيلي

E2
E3

عبد المجيد بوشبكة

مجموعة البحث في المخطوطات والوثائق

E1

سالم الباشا

مجموعة البحث في التراث المغربي في
السيرة النبوية وتوجيه المجتمع

E2

محمد جكيب

مجموعة البحث في فكر اإلصالح وقضايا
التغيير

E3

الحسن صدقي

مجموعة البحث في مناهج الخطاب اإلسالمي
وطرق التواصل
فريق الحضارة تواصل و تنمية

LREI/333/14/FLSHJ
LREI/334/14/FLSHJ

حسن مسكين
ERIL/011/14/FLSHJ

عز العرب ادريسي ازمي
ERIL/012/14/FLSHJ

E1

خمترب ادلراسات السالمية والتمنية اجملمتعية
املنسق :نور ادلين حللو

LREI/33/14/FLSHJ
LREI/331/14/FLSHJ

اإلبستمولوجيا و تاريخ األفكار
تحليل الخطاب في العلوم اإلنسانية
اإلبستمولوجيا و السوسيولوجيا

E1
E2
E3

مجموعة البحث في الثقافة الشعبية و الفكر
الصوفي

E4
ERIL
ERIL

