
 

 
 مختبر الدراسات القانونية واالجتماعية

LEJS 
 
 

 إعـالن

 

 المسجلينو ،2019 - 2018الجامعيالجتياز مباراة الدكتوراه برسم الموسم على الطلبة المترشحين 

 : في المواضيع األتية

حماية المقاولة من المخاطر البنكية  (1  

( األثر الرجعي للتقييد االحتياطي بين النظرية والتطبيق 2  

(  مظاهر حماية الزبون البنكي في القانون المغربي والمقارن 3  

( تمويل القطاع الصحي بين القانون والواقع     4  

الدراسات القانونية بمقر مخبر  صباحا 9على الساعة  2018ردجنب 03الحضور للتباري يوم 

 : واالجتماعية

 : الئحة الطلبة

 الصادقي أباسيدي                                                    بالل بنقدور 

 محمد بويحلين                                                    قاضي إكرام 

 محمد فاطمي                                                     حنان عيادي 

 يوسف أبوالحسن                                                  محمد الطاهري 

 نبيه أنوار                                                عتيقة األنصاري 

 حنان دبالي                                                    ميدة إسماعيل 

 سمير خلوة                                                نبيل بنحمو علي 

 محمد أمين حسوني                                                       هند حسين 

 محمد بوسنة                                                      منعم العربي 

 إسماعيل بوعرف                                                                                                            عبدالحفيظ حلوة 

 

  

 

 جامعة محمد األول ـ وجـــــدة
 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

 مركز دراسات الدكتوراه في القانون واالقتصاد والتدبير



 

 
 مختبر الدراسات القانونية واالجتماعية

LEJS 
 
 

 إعـالن

 

، والمسجلين 2019 - 2018الجتياز مباراة الدكتوراه برسم الموسم الجامعيعلى الطلبة المترشحين 

 : في المواضيع األتية

 مسؤولية الوسيط المالي في تداول األدوات المالية( 5

 مسطرة اإلنقاذ في نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة (6

  قواعد المسؤولية المدنية للتحكيم في منازعات التحكيم التجاري( 7

 الشكلية في الشخصية المعنوية للشركات التجارية( 8

القانونية  الدراساتعلى الساعة الثالثة زواال بمقر مخبر  2018ردجنب 03يوم الحضور للتباري 

 : واالجتماعية

 : ئحة الطلبةال

                محسن مفتاحي                                                        محمد حف

 أسماء بوزيدي                                                     كريمة طيان

 عبدالحق الصحراوي                                                     محمد عمي

      محمد أمين زراد                                              بوشرى الحوكي

 صفية زويدن                                                الحسن الشهمي

 عزيز تيفاوي                                                 شريف الغيام 

 وسيم أوالد عمر                                                 شيماء بياض

 عبدالرحيم تق تق                                                  سعيد حمامي

                             هشام مرضي                                      محمد أمين اسماعيلي

 سعيد عباسي                                                    أحمد شرقي 

 

  

 

 جامعة محمد األول ـ وجـــــدة
 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

 والتدبيرمركز دراسات الدكتوراه في القانون واالقتصاد 



 

 
 مختبر الدراسات القانونية واالجتماعية

LEJS 
 

 إعـالن

، والمسجلين 2019 - 2018الجتياز مباراة الدكتوراه برسم الموسم الجامعيعلى الطلبة المترشحين 

 : في المواضيع األتية

  -الواقع واألفاق-( التغطية الصحية بالمغرب  9  

( حماية ضحايا االتجار بالبشر10  

-دراسة مقارنة  –تجريم العنف ضد المرأة ( 11  

 12 ) Le secret médical : Approche comparative  

13) l’arbitrage et l’ordre public. 

14) le juge des référés en matière  sociale 
 

الدراسات القانونية صباحا بمقر مخبر  9على الساعة  2018دجنبر 03الحضور للتباري يوم 

 : واالجتماعية

 : الئحة الطلبة

 أجداي لمينياسين يعقوب                                                 

 رضوان لكداوي                                               حميد المديوني

 عبدالعالي بنلغازي                                            شيماء المرابط

 هدى بن خوية                        أطويف دادي                          

 ربيع الشطبي                                                  نوال بالوحام

 أيوب عنبر يوسف النمساوي                                            

 سعد قنطري                                                   الزهرة ميموني

 عمارة                                                    وليد بوديز وفاء

 عبدالحميد حادوشي                                           نحود صهيب

 محمد ودغيري                                                 محمد برادة

 محمد أمين العبودي               جالل التكموتي                                  

 ياسين بوكراع                                                 يوسف بنشباك

 محمد الحراق                                                   لحسن أغزيف

 فتيحة بنعلي                                                    الهام بنعلي

 شعرة حذيفة                                                  يوسف الحمداويال

 أفنيدو أحمد                                                     سيدهم مبتسم

            الفارس السالك                                                 أمين جناتي ادرسي                            

  سارة بلحضري                                                   

 

 جامعة محمد األول ـ وجـــــدة
 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

 مركز دراسات الدكتوراه في القانون واالقتصاد والتدبير



 

 
 مختبر الدراسات القانونية واالجتماعية

LEJS 
 

 إعـالن

، والمسجلين 2019 - 2018الجتياز مباراة الدكتوراه برسم الموسم الجامعيعلى الطلبة المترشحين 

 : في المواضيع األتية

 15( الحماية الجنائية لحيازة العقار وفق القانون والقضاء المغربي 

تطبيقية ’ نقدية ’ صيلية دراسة تأ –( ميراث المرأة بين الشريعة اإلسالمية والتوجهات الفكرية المعاصرة 16

( دور التوثيق العدلي في تحقيق األمن التعاقدي24  

الدراسات القانونية صباحا بمقر مخبر  9على الساعة  2018دجنبر 04الحضور للتباري يوم 

 : واالجتماعية

 : الئحة الطلبة

 حسن الطاووسي                                                 محمد األزرق       

 عبداللطيف غفار                                                 وشني وفاء

 سفيان الشرفي                                                   محمد البودوحي

 نوال بنمسعود                                       ابراهيم ناجي              

 عزيزة أوالد تاجر                                                أطويف خليهنا

 محمد بورزة                                                      عبدالحق أعنوز

 كمال زروال                 كريم بوقديدة                                     

 مصطفى الزعبوطي                                               هند لزعر

 أسامة الحريزي                                                   يسرى بوجمعاوي

 عمرو بنعلي                                                       زليخة بوشامة

 طهطوه عبد العالي                                                  ح هللا كردوعفت

  

 

 جامعة محمد األول ـ وجـــــدة
 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

 مركز دراسات الدكتوراه في القانون واالقتصاد والتدبير



 

 

 
واالجتماعيةمختبر الدراسات القانونية   

LEJS 
 

 إعـالن

، والمسجلين 2019 - 2018الجتياز مباراة الدكتوراه برسم الموسم الجامعيعلى الطلبة المترشحين 

 : في المواضيع األتية

17) Inefficacité des sanctions en droit des affaires  

18) Notoriété et présomption d’innocence 

19) Déontologie de l’avocat 

20) Apparence et droit fiscal 

21) Les suretés personnelles en droit 

 

الدراسات القانونية صباحا بمقر مخبر  9على الساعة  2018دجنبر 03الحضور للتباري يوم 

 : واالجتماعية

 : الئحة الطلبة

 فاطمة الزهراء الخياط

 مريم عبدالوي

 عبداللطيف بناني

 النواليسفيان 

 حبيبة الحاجي

 هاجر مومن

 رضوان أسبول

  

 

 جامعة محمد األول ـ وجـــــدة
 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

 مركز دراسات الدكتوراه في القانون واالقتصاد والتدبير



 

 
 مختبر الدراسات القانونية واالجتماعية

LEJS 
 

 إعـالن

، والمسجلين 2019 - 2018الجتياز مباراة الدكتوراه برسم الموسم الجامعيعلى الطلبة المترشحين 

 : في المواضيع األتية

-دراسة مقارنة –( الحماية الجنائية للشريك في شركات األموال 22  

( بطاقة األداء ومدى الحماية القانونية للحامل23  

الدراسات القانونية صباحا بمقر مخبر  9اعة على الس 2018دجنبر 03الحضور للتباري يوم 

 : واالجتماعية

 : الئحة الطلبة

 عبدالسالم أجاريف

 عبدالنبي بنعمران

 محسين مريزق

 عبدالكريم شامبط

 البكاي زياني

 أيوب القمراوي

 سلوى زوكاغ

 هشام اسليمان

 عبداللطيف شاوي

 أنوار دادي

 محمد الطالبي

 الياس الزكراوي

 

 

 جامعة محمد األول ـ وجـــــدة
 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

 مركز دراسات الدكتوراه في القانون واالقتصاد والتدبير


