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 مخبر الدراسات واألبحاث القانونية واإلدارية والسياسية 

 الدكتوراه محضر مباراة سلك

 . 0202/0202الموسم الجامعي  برسم للتسجيل بسلك الدك توراة المقبولينالطلبة الئحة 

 فريق البحث في المجال المالي والضريبي والتنمية
سم الطالب المقبول موضوع ااالطروحة  المؤطر و.ت.رقم ب ا 

Interaction entre la gestion des finances publiques et le changement climatique Hajoui Hassane F711434 صدوقي 
La démocratie financière El hammouty Mohammed FB30351 الوالي 

Numérisation de l’économie et défis fiscaux  ح                      د ال
 
 Néant Néant ا

Finances publiques au Maroc : les enjeux de la gouvernance et les exigences de la reddition des 
comptes 

ح                      د
 
 Néant Néant ال  ا

 صدوقي  F608965 بودالل مصطفى بالمغربالقانون التنظيمي لقانون المالية ورهانات الحكامة المالية والتنمية 
 صدوقي VM3478 شمالل رداد انعكاسات فيروس جائحة كورونا المستجد على المالية العمومية بالمغرب

 صدوقي JA72164 الفرواح ابراهيم التنمية بين الالمركزية والالتمركز في ضوء الجهوية المتقدمة
 صدوقي PA26091 اليالن ادمحم المحلية بالمغربالتعمير العملياتي والجباية العقارية 

صالح المحاسبة العمومية بالمغرب ورهان حكامة التدبير العمومي لهام ا   صدوقي JA146212 بنعمر ا 
 صدوقي FB102916 بنعلي هشام السلطة المالية للبرلمان بالمغرب

كراهات: النظام الجبائي والحماية االجتماعية بالمغرب  صدوقي FB91677 عباسي نوال التحديات واال 
كراهات التطبيق لى تحقيق مبادئ الشفافية وا   الوالي FK150 دمحم ساخي تجريد  مساطر الصفقات العمومية من الصفة المادية بين الغاية ا 

 دمحم معاش دراسة في التسيير وتقييم المشاريع بالجماعات الترابية: تقارير المجالس الجهوية للحسابات
 

F570456 الوالي 

نظمة التدبير المندمج
 
 الوالي VA108789 حسن ابوالقاسم التدقيق في ميزانية الجماعات الترابية في ظل رقمنة ا

ح                      د .دراسة الجدوى والفعالية  -الرقابة والتدقيق في مالية الصفقات العمومية 
 
 Néant Néant ال  ا

 المجالس الجهوية للحسابات بين مراقبة الشرعية والمالءمة للجماعات الترابية عفيفة حادوش FA100928 بلعوشي
 دور رقابة المحاكم المالية في حكامة الصفقات العمومية العياشي فاطمة الزهراء F427688 الهبري 
دارية ابراهيم نور الدين F332566 الهبري   الرقابة القضائية على النفقات العمومية في العقود اال 
 التمويالت الحديثة للميزانية العامة بالمغرب عاصم وكيلي عسراوي L398030 الهبري 
داري ورهان التنمية حاتم عسولي AE22785 بنته  الالتركيز اال 
 المراقبة الجبائية في تحقيق العدالة بين الملزمين بوسعادة فاطمة F722927 بنته
يت بوزيد FD21641 حجبي

 
 للجماعات الترابيةاالستقالل المالي  ا

  

Equipe: Droit de l’information et de la communication 
NTIC et protection de la vie privée et des données personnelles 

 
AMRANI ANAS F445652  زهر الدين

 طيبي

زهر الدين  SZ3631 قيلوليخالد  شبكات التواصل االجتماعي وصناعة الرأي العام بالمغرب ، المقاطعة نموذجا

 طيبي

زهر الدين  F604604 كركور الميعاد الحسين التحول الرقمي لإلدارة الجبائية رهان لتحديث السياسة المالية بالمغرب

 طيبي

 

 

 

Equipe: Gestion et Développement de l’Administration publique 
عثمان   رشيد حجاجي من اجل التنمية الرقابة عل منظمات المجتمع المدني في إطار التعاون

 الزياني

عثمان   عبد الرحيم المقدم جهة الشرق نموذجا:المجتمع المدني والسياسات العمومية الترابية

 الزياني

عثمان   عثمان أزرار دراسة مقارنة: قانون اإلذن في النظامين الدستوريين المغربي واالسباني
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 الزياني

عثمان   سكينة القاسمي المرتكز القانوني والرهان التنموي: الجهوية المتقدمةدور والي الجهة في تفعيل 

 الزياني

حلوي   أحمد المخطار القاعدة القانونية بين المعيارية والمرونة

 يحيى

حلوي   عبد الرحمن العربي األهداف الدستورية

 يحيى

حلوي   ياسين الكوش القاضي الدستوري والسلطات العامة

 يحيى

حلوي   محمد سهلي الدستورية المبادئ

 يحيى

 حلوي يحيى  فاطمة الزهراء بورعدة الهوية الدستورية بالمغرب

 

Equipe: droit international,Géopolitique et Sécurité 
 البالي نعيمة  محمد بن حدو الوطنية والتشريعات الدولية المواثيق بين الصحي األمن

 ..... ..... ال أحد بالمغرب العمومية السياسات في العامة الصحة حماية

 ..... ..... ال أحد واآلفاق الرهان: الصحة في والحق الصناعية للملكية القانونية الحماية

La gouvernance sécuritaire en Afrique du Nord Mohammed 

HARNAFI 
 Zerouali 

Mohammed 

Les bonnes pratiques pénales de la lutte contre la traite des êtres 

humains 
 .....  ال أحد

 شيات خالد  خليل متحد وعملية نظرية دراسة :بالمغرب العصري التوثيق رقمنة

 شيات خالد  عبد الكريم بوعبيد ب بالمغر والبترول الغاز واستغالل التنقيب جيوسياسية

 شيات خالد  رشيد العدوني الدولية العالقات في القوة مفهوم وتحوالت االصطناعي الذكاء

 الحياة الدستورية والسياسية: فريق البحث
 أمين جمال الدين  البكوري فايزة الدور التركي اإلقليمي في ظل التغيرات السياسية الدولية

 أمين جمال الدين  جلولي عماد اآلليات الدستورية للحكامة الترابية ورهان التنمية

La relation entre l’administration fiscale et le contribuable à 
l’heure de la digitalisation 

 أمين جمال الدين  يوسفي الحسين

 أمين جمال الدين  المجيدي حسناء سلبيات كثرة اإلصالحات وتعدد المتدخلين–سياسة التعمير في المغرب 

 أمين جمال الدين  بولبالي محمد -السلفي بالمغربدراسة في تحوالت أسس الخطاب –مراجعات الحركات السلفية 

 الصادقي بنعلي  شرف الدين بن الطاهر مالمح الفكر السياسي النظري والتطبيقي عند ابن خلدون

 هكو أمينة  عبد المجيد الوسطاني تطور المعارضة البرلمانية في النظام الدستوري والسياسي المغربي

 هكو أمينة  أسماء محمودي وإرساء األمن القانونيدور القضاء الدستوري في تحقيق 

 هكو أمينة  عبد الصمد مريمي -دراسة مقارنة–مساهمة القاضي الدستوري في العمل التشريعي 

 يوسف اليحيوي  نجية بنور الرهانات، اإلكراهات، اآلفاق: االستثمار والتنمية االقتصادية للجماعات الترابية

 يوسف اليحيوي  مصطفى بوقدور- دراسة مقارنة–المناصب العليا في النظام السياسي المغربي إشكال التعيين في 

 .…… ..… ال أحد بين الخصوصية والتكامل: السياسات العمومية في القطاع الصحي

 


