
1 
 

 جامعة محمد األول                                                                                

 كلية العلوم القانونية      

 واالقتصادية واالجتماعية 

 وجدة              
 

 والديمقراطية مخبر الدراسات واألبحاث في حقوق اإلنسان
 

   
إجراء بعد  ،الطلبة الذين تم انتقاؤهمالئحة 

من  ،2020 ديسمبر 25و 23و 22 أيام الشفهية المقابلة

  تسجيل في سلك الدكتوراهالأجل 

 

 :رابح أيناود. 

 المقبولون للتسجيل بالدك توراهالطلبة  الموضوع  
La traite des êtres humains en droit 
marocain et droit international des droits de 
l’Homme.  

 

 ال أحد -
 

La nouvelle politique migratoire dans le 
contexte de la gestion des flux migratoires 
dans l’espace européen.  
 

 ال أحد -

 :لؤي عبد الفتاحد. 

 للتسجيل بالدك توراهالمقبولون الطلبة  الموضوع 
المهاجرون في وضعية 

الحرمان من الحرية 

 .بالمغرب

 دخيسن قمر -

الولوج إلى المعلومة 

األمنية: دراسة عبر 

معايير الديمقراطية 

 .واحترام حقوق اإلنسان

 ال أحد -

L’accès aux informations sécuritaires : Etude 
à travers les normes démocratiques et du 
respect des Droits de l’Homme . 
 

 ال أحد -

 

 :حميد اربيعيد. 

 المقبولون للتسجيل بالدك توراهالطلبة  الموضوع 
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 المحاكمة العادلة في

 المغرب.

 ال أحد -

مالءمة القانون المغربي 

مع اتفاقيات حقوق 

 اإلنسان.

 ال أحد -

 

 :خديجة أمعيوةد. 

 المقبولون للتسجيل بالدك توراهالطلبة  الموضوع 
حماية حقوق الطفل في 

 المغرب.

 مشبوعة هشام -

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

في المغرب: دراسة في 

االلتزامات الدولية 

 وآليات الحماية.

 حمدي جالل -

حرية تأسيس الجمعيات في 

 المغرب تشريعا وقضاء.

 خزاني أنيس -

 

 :محمد سعديد. 

 المقبولون للتسجيل بالدك توراهالطلبة  الموضوع 
التعبير واحترام حرية 

األديان: أية حدود وأية 

 توازنات؟

 ال أحد -

قضايا الديموقراطية 

بالمغرب من خالل فكر محمد 

   .الحسن الوزاني

 محمد أخريف -

 

 :عباس بوغالمد. 

 المقبولون للتسجيل بالدك توراهالطلبة  الموضوع 
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السلطة والصحافة في 

: جدل 1999المغرب منذ 

 التعايش والصراع.

 ال أحد -

شبكات التواصل االجتماعي 

بين الحرية واألمننة: 

 دراسة مقارنة.

 ياسين الريحاني -

 

 :زين العابدين حمزاويد. 

 المقبولون للتسجيل بالدك توراهالطلبة  الموضوع 
 أحمد الزيد - الهجرة واألمن الهوياتي.

المرأة المغربية ومسألة 

المناصفة: مقاربة 

 .سوسيوسياسية

 ال أحد -

ومسألة الطبقة الوسطى 

الثبات والتحول في النسق 

 .السياسي المغربي

 ال أحد -

األحزاب السياسية 

بالمغرب: قراءة في 

 .المسار والصيرورة

 ال أحد -

النخبة السياسية 

بالمغرب: المحددات 

االجتماعية واألدوار 

 السياسية.

 فريد قيشوحي -

التدخل اإلنساني في 

إفريقيا والمنطقة 

العربية: دراسة في األسس 

 .لدوافعوا

 ال أحد -

 

 :محمد العمرتيد. 

 المقبولون للتسجيل بالدك توراهالطلبة  الموضوع 
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حماية الحقوق االقتصادية 

 واالجتماعية بالمغرب:

دراسة حول فعلية الحق في 

 الصحة.

 الطيبي محمد -

المغرب والميثاق العالمي 

 بشأن الالجئين.

 ال أحد -

حماية حقوق المهاجرين 

تدفقات والالجئين في سياق 

 الهجرة بحوض المتوسط.

 اسعادي رشيدة -

La politique migratoire du Maroc à l’aune 
des objectifs du pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières. 
 

 ال أحد -

La protection des réfugiés dans les Etats du 
Maghreb : Etude comparative. 
 

 دال أح -

 

 
 

 

 التوقيعات:
 

 لؤي عبد الفتاحد. رابح أيناو                              د.

 خديجة أمعيوة. ةد                          حميد اربيعي د.
 د. عباس بوغالم                          محمد سعديد. 

   د. زين العابدين حمزاوي                  د. محمد العمرتي
 

 
 

 

 

 


