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 األستاذ المشرف     م المترشحـاس وعـــالموض
 بناصر الحاجي بالل بنقدور حماية المقاولة من المخاطر البنكية -1

 بناصر الحاجي عبدالحفيظ حلوة بين النظرية والتطبيق االحتياطيالرجعي للتقييد  األثر -2

 بناصر الحاجي بوعرف إسماعيل مظاهر حماية الزبون البنكي في القانون المغربي والمقارن -3

 بناصر الحاجي محمد فاطمي تمويل القطاع الصحي بين القانون والواقع -4

 محمد أخياط محمد عمي المالية األدواتمسؤولية الوسيط المالي في تداول  -5

 محمد أخياط أحمد شرقي في نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة اإلنقاذمسطرة  -6

 محمد أخياط م مرضياهش قواعد المسؤولية المدنية للتحكيم في منازعات التحكيم التجاري -7

 محمد أخياط محسن مفتاحي المعنوية للشركات التجاريةالشكلية في الشخصية  -8

 يامنة فاطمي عبدالعالي بنلغازي -واألفاقالواقع -التغطية الصحية بالمغرب  -9

 يامنة فاطمي سعد قنطري بالبشر االتجارحماية ضحايا  -10

 يامنة فاطمي سارة بلحضري دراسة مقارنة –تجريم العنف ضد المرأة  -11

12- Le secret médical : Approche comparative              يامنة فاطمي أمين جناتي ادريسي 

13- l’arbitrage et l’ordre public.                                        يامنة فاطمي محمد برادة 

14- le juge des référés en matière sociale                      فاطمي يامنة يوسف الحمداوي 

 عاشور لعشاش حسن الطاووسي الحماية الجنائية لحيازة العقار وفق القانون والقضاء المغربي -15

ميراث المرأة بين الشريعة اإلسالمية والتوجهات  -16

 دراسة تأصيلية، نقدية، تطبيقية-الفكرية المعاصرة
 عمرو بنعلي

 عاشور لعشاش

17- Inefficacité des sanctions en droit des affaires       فوزي غروس فاطمة الزهراء الخياط 

18- Notoriété et présomption d’innocence                    فوزي غروس حبيبة الحاجي 

19- Déontologie de l’avocat                                               فوزي غروس هاجر مومن 

20- Apparence et droit fiscal                                              فوزي غروس ال أحد 

21- Les suretés personnelles en droit                               فوزي غروس رضوان أسبول 

 زينب تاغيا م أجاريفالعبدالس -دراسة مقارنة – األموالالحماية الجنائية للشريك في شركات  -22

 زينب تاغيا الياس الزكراوي ومدى الحماية القانونية للحامل األداءبطاقة  -23

 عاشور لعشاش  نوال بنمسعود التعاقدي األمندور التوثيق العدلي في تحقيق  -24
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