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  لمهنية األنظمة المدنية وا خمبر
  2021-2020للموسم اجلامعي  الدكتوراه للتسجيل يفالئحة الطلبة المقبولين   

  CIN  المترشح   األستاذ المشرف   الموضوع
ي  ع املغر شر ونية  ال   SAFAR HAMZA  1228778389  ذة.فتيحة طلحاوي   التقا ع الوسائط االلك

 BAHLOUL  ذ.العربي بوبكري   علرائم املرتبطة باملزاد الا
ABDERRAHMANE 

FD12201 

ي ض ع محاكم املو رقابة محكمة النق نا  BENZIK M'HAMED  R356519  ذ.العربي بوبكري    ضوع  تقدير الدليل ا

نائية  AARAB ABDELHAFID  R347463  ذ.العربي بوبكري   تنفيذ املقررات القضائية  املادة ا

ن ا كراأمالك األحباس ب اص و ثمارلتنظيم ا  SOUIDI ZAKARIAE  F376212  ذ.عبد الصمد عبو    ات االس

ن اص ب اد القضا حدود حماية ملك الدولة ا ي واالج   BOUAROUROU  عبو   ذ.عبد الصمد   يالنص القانو
MOHAMMED  

FC18869 

عميم ن ا   اصة للتحفيظ ودور ع املظام الاملساطر ا شر ي تحفيظ العقاري  ال  AMEUR SARA  FB102913  ذ.عبد الصمد عبو   غر

ا ع عالقات الشغل الفردية  ظل جائحة كرونا  ية وتأث  FALLIL FARAH  S670261  ذ.عبد الصمد عبو   حالة الطوارئ ال

ة  ادور القا ي  حماية امللكية العقار  BAYAD CHAIMAA  FD19640  ذ.عبد الصمد عبو   نا

ماية القانونية و  ي القضائية للعالمة الا ة  فضاء املعلوما  IBN MESSAOUD YASSIN  RC2701  ذ.عبد الصمد عبو    دراسة مقارنة  –تجار

ن  القانو  ي اليم   AN-NAHHASS OUIDAD  R357631 العزيز حضري ذ.عبد    ن املغر
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ام امل ي حماية الغ من آثار األح   EL AYADI MOHAMED  R347091  العزيز حضري ذ.عبد    دنية  القانون املغر

ديدة للقضاء أالست يم ا ياملفا   MANSOURI BRAHIM  FL79235  العزيز حضري ذ.عبد    ا  القانون املغر

ي    ES_SAFI OMAR  ZT106956  العزيز حضري ذ.عبد    النظام العام االقتصادي  القانون املغر

اقبة  ا وزجر  مر ن والبناء التعم   لفاتا يالق النص مقتضيات ب ات انو كرا اقع و  MOKHTARI JAMAL  FB85030  ذة.وردة غزال   الو

قوق  دونة م ية  ا ن العي  AMANSOUR MUSTAPHA  R353267  ذة.وردة غزال   ملستحدث وا األصل ب

ع  اإلداري  التحديد شر ي  العقاري  ال  EL MEJJATI REDA  FC51011  ذة.وردة غزال   املغر

ية الض املنازعات  املدنية  املسطرة قواعد تطبيق  EL BOJDDAINI  ذة.وردة غزال   ر
HOSSAMEDDINE  

S633981 

ات نظام  العقار  مركز   FAHCHOUCH MOHAMMED  FC30020  ذة.وردة غزال   املقاولة  صعو

 HACHOUCH HASNA  HA163043  ذة.وردة غزال   ألسرة ا مدونة   التعاقدي التدب 

سابا سية  ك ق عن ا ي انون الق  الكفالة  طر  LAAREJ LAILA  ZG110849  ذة.وردة غزال   املغر

 ZAMOUR YAZID  S595274    يد الروبيوذ.سع  العقاري  امليدان  للتصرف واإلداري  اإلرادي التقييد

افحة  آليات شر  ر االتجا جرائم م ن املقا ضوء ع بال ي  والعمل رنة القوان   BAIDI BRAHIM  FB57692  ذ.عبد الحق كوريتي   القضا

س ينو القا املركز  ات املقاو   مساطر  إطار   املقاولة  لرئ   ZAMMURI MOHAMED  R275958  ذ.عبد الحق كوريتي   - نموذجا اإلنقاذ طرةمس-ة لصعو

شر  اإلطار  ي لألمن ال ا   BOUAZZATI ABDELKARIME  S748898  ذ.عبد الحق كوريتي   - مقارنة  دراسة  – السي

ي التعاقدي األمن حقيقت  املنقولة  الضمانات دور   - ال أحد  -  والقانو

اص الدو القانون  جراءات ا ي  ذالتنفي و   -  ال أحد  -  ا



 

 

 

 

   بوجدة   جامعـة محمـد األول 
تماعية علوم القانونية واالقتصادية واالج كلية ال   

 مركز دراسات الدكتوراه في القانون  
قتصاد والتدبير واال  

 

ماعية  املساطر    -  ال أحد  -  التعاقدية  الضمانات ونظام ا

ز  آليات ي  األسرة مدونة   ضوء ع األسري  األمن عز   -  ال أحد  -  والعمل القضا

  -  ال أحد  -  التعاقدية  الضمانات ر اإط  دنية امل املسؤولية 
ا  سية وآليات تطبيق رائم ا   -  ال أحد  -  ي  القانون املغر حماية الطفل من ا

ي  القانون امركز العرف    -  ال أحد  -  اص املغر
 


