
 وجدة –جامعة محمد األول 
 الناظور –متعددة التخصصات كلية 

 رـــــــوالتعمي ارـــــــالعق ونـــــــقان رـــــــمختب

 

ـالنـــــــــــإع  

 
 

-2018الجتياز مباراة الدكتوراه برسم الموسم الجامعي مدعوون  أسماؤهم يةتالال الطلبة إن

  :ذلك حسب الجدول التاليو ،2019
واضيع للم لمترشحينلعلى الساعة التاسعة صباحا بالنسبة  2018ديسمبر  7 ةالجمعوم ي •

 12إلى  6 من
واضيع للم لمترشحينلعلى الساعة التاسعة صباحا بالنسبة  2018ديسمبر  8 سبتالوم ي •

  5إلى  1 من
 عالم والسالموبه وجب اال               .                 تب المختبر برحاب الكليةوذلك بمك

 
 

NOM PRENOM INTITULE DU SUJET 
NUMERO 

SUJET 

BELHADJ ABDELHALIM 01 آليات تدبير واستثمار العقار  الصناعي والسياحي في التشريع المغربي 

EL-AJJANI ISSAM 01 آليات تدبير واستثمار العقار  الصناعي والسياحي في التشريع المغربي 

BAAZIZ 
MOHAMED 
SGHIR 

 01 الصناعي والسياحي في التشريع المغربيمار العقار  آليات تدبير واستث

OUAOUAL SAMIR 02 حماية مال المحجور في التشريع المغربي والفقه المالكي ـــ دراسة مقارنة 

EL OUFI  MOHAMED 02 حماية مال المحجور في التشريع المغربي والفقه المالكي ـــ دراسة مقارنة 

AHMADI FATIMA ZAHRA 02 ي التشريع المغربي والفقه المالكي ـــ دراسة مقارنةجور فال المححماية م 

AOURAGH MOHAMED 
آثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة على االلتزام العقدي في التشريع المغربي 

 والمقارن
03 

EL ARKOUBI  WAHIBA 
مغربي آثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة على االلتزام العقدي في التشريع ال

 والمقارن
03 

AOUAD ILIASS 
آثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة على االلتزام العقدي في التشريع المغربي 

 والمقارن
03 

CHAARAOUI AISSA 
ي في التشريع المغربي آثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة على االلتزام العقد

 والمقارن
03 

EL JAROUDI NAOUAL 
رة على االلتزام العقدي في التشريع المغربي رئة والقوة القاهآثار الظروف الطا

 والمقارن
03 

EL 
MAHRAOUI 

YOUSSEF  04 األحكام العامة للشفعة في التشريع المغربي واالجتهاد القضائي 

HAJJI MOHAMMED  04 األحكام العامة للشفعة في التشريع المغربي واالجتهاد القضائي 

BLOUZIR ABDELMONAIM 04 كام العامة للشفعة في التشريع المغربي واالجتهاد القضائي حاأل 

TAIBI ABOULKACIM 
نونية والقضائية لمكتري المحالت المخصصة لالستعمال التجاري أو الحماية القا

 46.17الصناعي أو الحرفي دراسة على ضوء القانون رقم 
05 

RIACHI HANAE 
لالستعمال التجاري أو حالت المخصصة الحماية القانونية والقضائية لمكتري الم

 46.17الصناعي أو الحرفي دراسة على ضوء القانون رقم 
05 

MAAROUF M'HAMED 
الحماية القانونية والقضائية لمكتري المحالت المخصصة لالستعمال التجاري أو 

 46.17الصناعي أو الحرفي دراسة على ضوء القانون رقم 
05 



 2 

 

ATOUIF MBAREK 
ية لمكتري المحالت المخصصة لالستعمال التجاري أو ئنونية والقضاالحماية القا

 46.17الصناعي أو الحرفي دراسة على ضوء القانون رقم 
05 

BOUJNOUN NABIL 
الحماية القانونية والقضائية لمكتري المحالت المخصصة لالستعمال التجاري أو 

 46.17الصناعي أو الحرفي دراسة على ضوء القانون رقم 
05 

ELJAZIRI ABDESSAMAD 06 التعسف في استعمال الحق بين ظهير التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية 

AMRANI AMINE 06 التعسف في استعمال الحق بين ظهير التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية 

TOUIL AHMED 06 عينيةالتعسف في استعمال الحق بين ظهير التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق ال 

AZZOUHRI BRAHIM 06 التعسف في استعمال الحق بين ظهير التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية 

IMRANI YASSIN 06 التعسف في استعمال الحق بين ظهير التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية 

TOUAISS AHMED 06 الحقوق العينية التعسف في استعمال الحق بين ظهير التحفيظ العقاري ومدونة 

AMMARI  HOUCINE 06 التعسف في استعمال الحق بين ظهير التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية 

NAJJARI  MOURAD 07 الحماية القانونية والقضائية للمجال العمراني بالمغرب 

HAMMOUCH SAID 07 الحماية القانونية والقضائية للمجال العمراني بالمغرب 

OUFKIR NAWAL 07 الحماية القانونية والقضائية للمجال العمراني بالمغرب 

BEKKOUCH HANANE 07 المغربالحماية القانونية والقضائية للمجال العمراني ب 

BENALI MOHAMED 08 أمالك الدولة الخاصة بين التحصين القانوني وسياسة التفويت االستثماري 

BENYAICH ALI  08 بين التحصين القانوني وسياسة التفويت االستثماريأمالك الدولة الخاصة 

BACHRIF SAMIR 08 أمالك الدولة الخاصة بين التحصين القانوني وسياسة التفويت االستثماري 

MASSLOUH ABDESSALAM 09 صعوبة المقاولة والضمانات العينية 

MAZIG HICHAM 09 صعوبة المقاولة والضمانات العينية 

LAHSAINI HICHAM 09 صعوبة المقاولة والضمانات العينية 

KACIMI MOHAMED 09 صعوبة المقاولة والضمانات العينية 

ABOUSSI ILYESS 10 أحكام لزوم العقد في التشريع المغربي والقانون المقارن 

DINE ABDELHAFED 
المسؤولية المدنية والجنائية عن األضرار بالبيئة في التشريع المغربي والقانون 

 لمقارنا
11 

LAKHAL MOHAMED 
المسؤولية المدنية والجنائية عن األضرار بالبيئة في التشريع المغربي والقانون 

 المقارن
11 

HIMER RABIE 
المسؤولية المدنية والجنائية عن األضرار بالبيئة في التشريع المغربي والقانون 

 المقارن
11 

LAZAAR ABDERRAHIM 
ة عن األضرار بالبيئة في التشريع المغربي والقانون المسؤولية المدنية والجنائي

 المقارن
11 

GUINI SANAE 
تشريع المغربي والقانون المسؤولية المدنية والجنائية عن األضرار بالبيئة في ال

 المقارن
11 

YAICH YAMINA 
المسؤولية المدنية والجنائية عن األضرار بالبيئة في التشريع المغربي والقانون 

 المقارن
11 

ELMUSTAPHA OUKANTOU 
التشريع المغربي والقانون المسؤولية المدنية والجنائية عن األضرار بالبيئة في 

 المقارن
11 

FALIL NISSRINE 12 حدود سلطة القضاء في تكييف وتفسير العقود 

MESSOUDI MOHAMED 12 حدود سلطة القضاء في تكييف وتفسير العقود 


