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Les étudiant(e)s dont les noms suivent sont admis à s’inscrire en Doctorat 
au titre de l’année universitaire 2018/2019 

 

Sujet N° NOM PRENOM INTITULÉ DU SUJET ENCADRANT 

01 BAHTAT KAOUTAR  األثر في القانون المغربي والمقارندراسات الجدوى أو الوقع أو JANATI-IDRISSI 

02 EL AMRANI SAFAE 
Les questions de politique étrangère du Maroc 
entre les conseils des ministres et du 
gouvernement 

JANATI-IDRISSI 

03 RIYADI BADR 
الواقع تقييم السياسات العمومية في مجال التعليم بالمغرب: 

 واآلفاق
SADEQI 

05 TAFRAOUTI AZZEDDINE 
في  ربط المسؤولية بالمحاسبة وإشكالية تخليق الحياة العامة

 المغرب
EL BALI 

06 SALAM WAFAA تدبير الحقل األمني في النظام القانوني والسياسي بالمغرب EL BALI 
07 LAAROUSSI YOUNES  والمالءمةالمراقبة المالية بين الشرعية BELOUCHI 
09 MANSOURI ISMAIL القاضي الدستوري "مشرع إطار" HALOUI 

10 
KERKOUR 
EL MIAD 

BRAHIM الوظيفة العمومية بالمغرب: من النظامية إلى التعاقدية HALOUI 

11 ZERRAD MOHAMMED التصرفات اإلدارية من االنفرادية إلى التشاركية HALOUI 

12 CHARFI 
MOHAMMED 
BELLAKBIR 

Le modèle de développement territorial à l’aune de 
la déconcentration et de la régionalisation HALOUI 

13 ABIDI MOHAMMED النصوص القانونية ودراسات األثر HALOUI 

15 BALI IMANE 
التدخالت والسياسات االقتصادية للجماعات الترابية والرقابة 

 المالية عليها بالمغرب
EL YAHYAOUI 

16 ATTA ASMAE صياغة النصوص التشريعية في القانون العام المغربي HAKKOU 

19 IAMRACHEN ABDERRAHMAN 
السلطة التنظيمية في القانون العام المغربي: دراسة في ظل 

 2011 دستور
ZIANI 

20 AZDOD HICHAM 
التحفظات التأويلية في اجتهادات القضاء الدستوري: دراسة 

 مقارنة
ZIANI 

21 TAYBI MOHAMMED 
التسويق الترابي وتجويد السياسات العمومية الجهوية في 

 المغرب
ZIANI 

22 TAHIRI ABDELLATIF 
مظاهر وآليات التدقيق والرقابة الممارسة على مالية الجماعات 

 الترابية على ضوء إحداث المحاكم المالية
ZIANI 

23 AALLAM KHADIJA 
الدستورية وإشكالية االنتقال الديمقراطي في الدول الهندسة 
 المغاربية

ZIANI 

24 TABIBI AHMED تقييم سياسة تحفيز الموارد البشرية العاملة باإلدارة القضائية ZIANI 

25 ALAOUI SEHAM التدخل القضائي في المنازعات الضريبية بالمغرب ZIANI 

26 ZEROUALI JIHANE  واتفاقيات تفادي االزدواج الضريبيالمغرب TAYEBI 

 

 

 وجدة  -جامعـة محمـد األول
 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

 مركز دراسات الدكتوراه في القانون واالقتصاد والتدبير
Centre des Études Doctorales: Droit, Économie et Gestion 

 


