
املالحظة الكلية السنة اجلامعية االستاذ املشرف اسم الطالب العنوان 1

الدكتوراه الدار البيضاء 2005-2004 فريد احلامتي
عبد الرحيم 

زضاكي
وكيل النقل بالعمولة يف القانون املغريب

2

ماستر مكناس 2012-2011 حممد الشرقاين عمرو تيشوت
الس اإلقتصادي واالجتماعي والبيئي كإطار للحوار 

االجتماعي
3

الدراسات العليا 

املعمقة
الرباط 2007-2006 احلبيب الدقاق صاحل لعرييب

عقد نقل التكنولوجيا االجنبية باملغرب آلياته وإشكاالته 

القانونية 4

ماستر فاس عبد الرب النيب احملترم رضوان درقاوي
جرائم الغش يف البضائع على ضوء ظهري 05 أكتوبر 

1984 والعمل القضائي املغريب (حمكمة التدريب منودجا) 5

عقد الليزينغ من خالل املمارسة العملية 6

الدراسات العليا 

املعمقة
وجدة 2007-2006 أسامة عبد الرمحان ابراهيم املؤيد االستثمار وحمفزات تشجيعه يف القانون اليمين واملغريب

7

احلماية القانونية لرباءة اإلختراع 8

الدراسات العليا 

للجامعة
الرباط 2009-2008 احممد الفروجي حسن العفوي حجية الوثائق احملاسبية يف اإلثبات يف ضوء العمل القضائي

9

الدراسات العليا الرباط 1999-1998 املختار بكور مجيلة جوايل االئتمان االجياري للمنقوالت باملغرب 10

ماستر أكادير 2012-2011 نورة غزالن عبد اهللا بوضاض
تنازع االختصاص القضائي يف منازعات املقاوالت 

العمومية 11

اية التمرين
املعهد العايل 

للقضاء الرباط
2007-2009 العريب فارس

إمساعيل أدروج 

- عزيز تعليت

املنافسة غري املشروعة يف إطار العالمة التجارية من خالل 

التشريع املغريب 'دراسة عملية'
12

الدكتوراه الرباط 2013-2012 عبد الواحد الناصر أخصاص عادل
حترير قطاع االتصاالت باملغرب يف ضوء قواعد منظمة 

التجارة العاملية 13

ماستر الرباط 2014-2013 آحممد لفروجي ياسني املفيد
مآل عقد كراء احملل التجاري يف إطار مساطر معاجلة 

صعوبات املقاولة 14

نظام اإلمتياز التجاري 15

ماستر الرباط 2010-2009 حممد حمبويب زينب غريب إشكالية التوقيع االلكتروين وحجيته يف اإلثبات 16

ماستر مكناس 2011-2010 املصطفى وهنو
عيد الفتاح 

صربي
القيمة القانونية للمحورات االلكترونية

17

الدراسات العليا مراكش 1991-1990 خنلي حممد قيوح رشيد براءت اإلختراع على ضوء القانون املغريب واملقارن 18

الدراسات العليا 

املعمقة
الدار البيضاء 2008-2007 عزالدين بنسيت ربيع شركي

 les pratiques املمارسات املنافية لقواعد املنافسة

anticoncurrentielles دراسة حتليلية ألشكال 

املمارسة احملظورة
19

الدراسات العليا 

املعمقة
الدار البيضاء 1999-1998 عبداللطيف هداية اهللا حممد حمبويب تسجيل العالمة التجارية

20



حرية االسعار واملنافسة يف التشريع املغريب 21

الدراسات العليا 

املعمقة
وجدة 2009-2008 الرمحان أسامة حسن بنبوشىت محاية املقاولة من املنافسة غري املشروعة -دراسة مقارنة-

22

ماستر وجدة 2008- زينب تاغيا
صالح الدين 

فليل

دعوى التزيف اجلنحية على ضوء قانون محاية امللكية 

الصناعية 23

املاجستري

جامعة قسنطينة 

منتوري كلية 

احلقوق

2005-2004
بن لطرش عبد 

الوهاب
بوحاليس إهلام االختصاص يف جمال املنافسة

24

الدراسات العليا 

املعمقة
مراكش 2001-2000 احممد األمراين زنطار السعدية أمغريير

احلماية القانونية لرباءة االختراع يف ضوء قانون 

17\97 دراسة مقارنة 25

ماستر مراكش 2011-2010 رشيد بنويين فؤاد مكروش محاية العالمة التجارية من التزييف عرب احلدود 26

ماستر الرباط 2008-2007 احممد لفروجي طارق البخيت التصريح بالديون يف إطار قانون صعوبات املقارلة 27

اية التدريب
املعهد العايل 

للقضاء
2009-2007 خالد بنكريان حممد اهلدار

28

الدراسات العليا 

املعمقة
الرباط 2004-2003 احممد لفروجي زكية عومري

آثار التسوية القضائية على الدائنني الناشئة ديوم قبل 

فتح املسطرة 29

الدراسات العليا 

املعمقة
الرباط 2008-2007 احممد لفروجي زكرياء العماري التسوية الودية كآلية للواقاية من صعوبات املقاولة

30

الدراسات العليا 

املعمقة
الرباط 2008-2007 احممد لفروجي عادل الشاوي

بطالن التصرافات خالل فترة الريبة يف قانون صعوبات 

املقاولة البطالن اجلوازي-منودجا- 31

ماستر مراكش 2011-2010 بوعبيد عباسي عادل فخوري تأثري مساطر صعوبات املقاولة على الضمانات البنكية
32

ماستر مراكش 2010-2009 حممد كرام يوسف حلكاز تأثري مساطر صعوبات املقاولة على الضمانات البنكية
33

ماستر مراكش 2010-2009 بوعبيد عباسي طارق أيت بعلي جتميد الديون يف نظام صعوبات املقاولة
34

الدراسات العليا 

املعمقة
الرباط 2006-2005 عيد الكرمي غايل هشام الزاهري تعامل القضاء مع عقود الشغل يف نظام صعوبات املقاولة

35

الدكتوراه الدار البيضاء 2004-2003 ليلى زوهري عبد الكرمي عباد دور القضاء يف معاجلة صعوبات املقاولة
36

ماستر مراكش 2010-2009 بوعبيد عباسي فؤاد بوعبيد
دور السنديك يف مساطر معاجلة صعوبات املقاولة دراسة 

حتليلية على ضوء مدونة التجارية وعمل احملاكم 37

ماستر مراكش 2011-2010 حممد كرام نورة بزوا خمطط التفويت يف إطار مساطر صعوبات املقاولة 38



الدكتوراه الرباط 2005-2004 حممد لفروجي حممد العروصي
مصري العقود جارية التنفيد يف تاريخ فتح مسطرة 

التسوية القضائية 39

الدراسات العليا 

املعمقة
الرباط 2004-2003 احممد لفروجي رزان سباطة نظام العوقوبات يف قانون صعوبات املقاولة

40

الدراسات العليا 

املعمقة
وجدة 2007-2006 حممد أخياط فصل أبابري نظام العقود اجلارية أثناء التسوية القضائية

41

الدراسات العليا 

املعمقة
سطات 2010-2009 رياض فخري جليت مسية وضعية املقاولة خالل خالل فترة إعداد احلل

42

اية التمرين
املعهد العايل 

للقضاء الرباط
2008-2010 التجاين أمحد الزاكي مجال وعركوب التفويت القضائي للمقاولة املتوقفة عن الدفع

43

ماستر فاس 2009-2008 حممد األعرج وداد أملو دور القاضي اجلبائي يف محاية االستثمار 44

الدراسات العليا 

املعمقة
سطات رياض فخري إمساعيل أبوياسني استقالل خطاب الضمان يف عقود التجارية الدولية

45

الدكتوراه جامعة اجلزائر 2006 عبد ايد قدي حشماوي حممد
االجتاهات اجلديدة للتجارة الدولية يف ظل العوملة 

االقتصادية 46

ماستر طنجة 2008-2007 محيد التهري سهيلة أقلعي إشكالية حتفيز االستثمار يف املغرب 47

ماستر طنجة 2009-2008 عبد السالم بنحدو الزوجال حممد احلماية القضائية لإلستثمار 48

الدراسات العليا 

املعمقة
الرباط 2005-2004 عبداهللا جداد الشرقي غبد اهللا االستثمار يف قطاع السكن االجتماعي

49

ماستر مكناس 2008-2007 حممد منري ثابت إبراهيم بشريي البيع القضائي لألصل التجاري يف القانون املغريب
50

دكتوراه وجدة 2015-2016 عبد السالم فيغو بوكنني أمحدناه
دور العمل القضائي يف حتقيق فعالية التحكيم التجاري - 

دراسة مقارنة - 51

الدراسات العليا املعمقة  وجدة 2007-2008 زينب تاغيا حممد املاحي التجارة االلكترونية وآليات محايتها 52

ماستر السويسي 2010 االعتماد املستندي اإللكتروين وحجية إثباته القانونيةعلي مسري حممد علي جعربياأحممد لفروجي 53

ماستر سال 2011-2012 حممد املقريين نور الدين لكوحل احلماية اجلنائية للعالمة التجارية 54

ماستر طنجة  2011-2012 إدريس جردان  إشكالية تنازع االختصاص بني احملاكم اإلدارية واحملاكم حسن الوزاين التهامي 

التجارية
55

ماستر أكادير أوتوف إبراهيم نورة غزالن +عبد اللطيف كرازي2012-2013
مدى فعالية الكفالة كضمانة شخصية يف إطار مساطر 

معاجلة صعوبات املقاولة  احملكمة كورش ميداين 56

ماستر أكادير مصطفى أبو العباس نورة غزالن +أيوب عبد الرزاق2014-2015
تدخل القضاء يف عملية التحكيم التجاري الداخلي بعد 

إصدار احلكم التحكيمي 57



رسالة اية التدريب املعهد العايل للقضاء 2008-2010 التجاين أمحد الزاكي مجال وعركوب التفويت القضائي للمقاولة املتوقفة عن الدفع 58

اإلجازة الناظور  2007-2008 منري مهدي حممد ساملي
دور القاضي املنتدب ومركزه يف مساطر معاجلة صعوبات 

املقاولة 59

ماستر أكدال 2009-2010 احلبيب الدقاق بشرى السبييب عقود التجارة الدولية املربمة إلكتونيا - االنترنت منوذجا 

-
60

الدكتوراه الدار البيضاء 2003-2002 حممد أفركوس يجة فردوس مسؤولية املعشر يف القانون املغريب
61

ماستر الرباط 2008-2009 حممد حمبويب
عبد اللطيف 

بوعالم
املنازعات الزجرية يف القانون اجلمركي املغريب

62

الدراسات العليا 

املعمقة
وجدة 2008-2007 عبد الرمحان أسامة أمساء حساين اإلثبات يف املادة اجلمركية

63

ماستر طنجة 2011-2010 املهدي السرسار إكرام الغازي التحفيزات اجلمركية للمقاولة املغربية 64

الدراسات العليا 

املعمقة
الدار البيضاء 2000-1999 حممد أفركوس عزيزة املنازعات اجلمركية

65

ماستر أطادير 2013-2012
نورة غزالن - عبد 

اللطيف كرازي
علي السماليل قوة احملضر اجلمركي يف إثبات املخالفات اجلمركية

66

ماستر طنجة 2010-2009 املهدي السرسار حممد بوخريسا إشكالية اإلثبات يف املخالفات اجلمركية 67

الدراسات العليا 

املعمقة
وجدة 2001-2000 مجال الدين زهري حيي اهلامل حتديث إدارة اجلمارك والضرائب غري املباشرة باملغرب

68

ماستر وجدة نظام املنازعات اجلمركية 69

ماستر أكادير 2013-2012 احلسني بلوش رضوان بن قدور
مسطرة احلجز آليو لتحصيل الدين اجلمركي -بني 

مقتضيات الفعالية والضمان- 70

ماستر مراكش 2012-2011 فاطمة هنوش حسن الطاهري
اإلجراءات اجلنائية اجلمركية بني القواعد العامة ومدونة 

اجلمارك 71

ماستر الرباط 2010-2009 املختار مطيع العباس الوردي األبعاد االقتصادية للنظام اجلمركي املغريب 72

صخر عبد اهللا 

اجلنيدي
جرمية التهريب اجلمركي يف ضوء الفقه والقضاء

73

ماستر وجدة 2012-2011 أمحد العاليل إبراهيم املقري خصوصية اجلرمية اجلمركية يف التضريع املغريب 74

الدراسات العليا 

املعمقة
طنجة 2009-2008 عبد السالم بنحدو لعناية القادري خصوصية االثبات يف القانون اجلنائي اجلمركي

75

إثبات املخالفة اجلمركية 76

اية التدريب
املعهد العايل 

للقضاء
2010 سفيان ادريوش مسعود كربوب

خصوصية القواعد املوضوعية واإلجرائية للجنح 

اجلمركية املتعلقة باملخدرات 77

الدكتوراه الرباط 1991 حميي الدين امزازي حفيظي الشرقي
حول الطبيعة القانونية للمحاضر يف القانون اجلنائي 

اجلمركي 78

ماستر أكادير 2013-2013 نورة غزالن خدجية أدوفري
مسؤولية امللزم بالتصريح املفصل بالبضاعة يف التشريع 

اجلمركي املغريب 79

ماستر السويسي 2010 بشرى ندير  حممد أغزيف املساطر اإلدارية يف حتصيل الديون العمومية 80

الدراسات العليا املعمقة السويسي 2008-2009 املختار مطيع حلسن الفالح
التدخل القضائي يف جمال حتصيل الديون العمومية 

واحلكامة اجليدة 81



ماستر مكناس 2008-2009 املصطفى معمر فؤاد البمالسي املراقبة الضريبية بني: القانون والواقع 82

هشام حلرش رسالة النظم اجلنائية التفضيلية إشكالية العدالة الضريبية 83

ماستر موالي إمساعيل 2011-2012 املصطفى معمر  الصديق كساب اجلبائية وإشكالية التمويل الذايت للجماعات الترابية 84

ماستر مراكش 2012-2013 أنس الطاليب  مجال أيت موجان 
جرمية التهرب الضرييب الداخلي بني اإلطار املوضوعي 

واإلجرائي يف القانون املغريب 85

ماستر السويسي 2010 بشرى ندير  حممد أغزيف املساطر اإلدارية يف حتصيل الديون العمومية
86

الدراسات العليا املعمقة السويسي 2008-2009 املختار مطيع حلسن الفالح
التدخل القضائي يف جمال حتصيل الديون العمومية 

واحلكامة اجليدة 87

ماستر مكناس 2008-2009 املصطفى معمر فؤاد البمالسي املراقبة الضريبية بني: القانون والواقع 88

هشام حلرش رسالة النظم اجلنائية التفضيلية إشكالية العدالة الضريبية 89

ماستر موالي إمساعيل 2011-2012 املصطفى معمر  الصديق كساب اجلبائية وإشكالية التمويل الذايت للجماعات الترابية 90

ماستر مراكش 2012-2013 أنس الطاليب  مجال أيت موجان 
جرمية التهرب الضرييب الداخلي بني اإلطار املوضوعي 

واإلجرائي يف القانون املغريب 91

ماستر مراكش 2014 - 2015 حسن زرداين  أيوب طوسي
مبدأ تكامل االختصاص بني احملكمة اجلنائية اللدولية 

واحملاكم الوطنية 92

ماستر مراكش 2015- 2016 كنان أمحد الرفاعيعبد الرحيم بن بوعيدة عالقة احملكمة اجلنائية الدولية باألمم املتحدة 93

ماستر سال 2013 - 2014 املختار أعمارة  علي شرامها
خصوصية اإلجراءات املسطرية يف جرائم اإلرهاب 

ومدى احترامها حلقوق اإلنسان 94

ماستر مراكش 2014 - 2015 عبد الرحيم بن بوعيدة حممد فاضل مهاد
حق الطعن بني امليثاق الدويل للحقوق املدنية والسياسة 

وقانون املسطرة اجلنائية املغريب 95

ماستر مراكش 2013 - 2014 حممد بازي فاطمة الزهراء الراعي جرائم املخدرات يف القانون املغريب 96

ماستر مراكش 2014 - 2015 حسن زرداين  عبد احلق مغار املسؤولية اجلنائية ملوثقي احملررات الرمسية العقارية 97

ماستر  مراكش 2013  2014 أمينة عتيوي عادل اشطينات 
الوضع حتت املراقبة األلكترونية يف القانون اجلنائي 

الفرنسي 98

ماستر فاس 2011 - 2012 حممد بوزالفة  نرجيس الزواكي الشرطة يف العامل العريب 99

ماستر مراكش 2011 - 2012 السعدية جميدي حمسن سرحان  الرقابة القضائية على حماضر الشرطة القضائية 100

ماستر مراكش 2011 - 2012 لطيفة قبيش عصتم أمسمري
الرقابة القضائية على إجراءات التحقيق اإلعدادي على 

شوء قانون املسطرة اجلنائية املغريب 101

ماستر مراكش 2011 - 2012 حممد مومن العريب الصغري  الرجوع لعدم الوفاء يف األوراق التجارية 102

ماستر مراكش 2014 - 2015 عبد الرحيم بن بوعيدة خلدون وزاع  املواجهة القانونية للجرمية املعلوماتية 103

ماستر مكناس 2011 - 2012 حممد أحداف بنطاهر حورية  احلماية القانونية لألسرة يف التشريع اجلنائي املغريب 104

ماستر مراكش 2011 - 2012 أناس الطاليب حممد قصوري احلماية اجلنائية للبيئة من جرائم التلوث - دراسة مقارنة 

-
105

ماستر الدار البيضاء 2009 - 2010 املصطفى إدريسي حممد درامي احلماية اجلنائية للبيانات املعلوماتية 106

ماستر مراكش 2012 - 2013 إهلام العلمي  أزوكاغ حسن  احلماية اجلنائية حلرمة امليت يف التشريع اجلنائي املغريب 107

ماستر مكناس 2011 - 2012 نور الدين العمراين اوعللو عبد العايل 
التعاون القضائي الدويل يف إطار التشريع اجلنائي املغريب 

تسليم ارمني منوذجا 108



الدراسات العليا  مراكش 1992 - 1993 عبد السالم بنحدو  خدجية عاشور  االعتراف اجلنائي يف ظل تعديل 30 دجنرب 1991 109

ماستر مراكش 2009 - 2010 حممد كرام  حسناء محادي االختصاص واملسطرة يف اجلرمية اإلرهابية 110

رسالة اية التدريب املعهد العايل للقضاء 2007 - 2009 مستجدات املسطرة اجلنائية : دراسة عملية 111

ماستر مراكش 2009 - 2010 حممد الربيعي الصلح يف قانون املسطرة اجلنائية املغريب " دراسة مقارنة "فاطمة الزهراء راجي 112

الدراسات العليا املعمقة  فاس  2004 - 2005 حسن عنربي حممد سنيتر  اإلستراتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب املغرب منوذجا 113

ماستر مراكش 2009 - 2010 حممد الربيعي فرح القامسي حالة التلبس ومحاية احلريات الفردية للمشتبه فيه 114

ماستر مراكش 2009 - 2010 لطيفة قبيش سهري بوملان  ضمانات املشتبه فيه أثناء مرحلة البحث التمهيدي 115

ماستر  مراكش 2010 - 2011 حممد بازي جواد بوير املسؤولية اجلنائية للطبيب يف جراحة التجميل 116

ماستر  مكناس 2011 - 2012 نور الدين العمراين  يوسف أديب  املسؤولية اجلنائية للطبيب عن أخطائه املهنية 117

رسالة اية التدريب املعهد العايل للقضاء 2007 - 2009 يونس الشوح +أسامة النايلعبد الكرمي الشافعي رقابة الغرفة اجلنحية عى عمل قاضي التحقيق 118

ماستر الرباط 2011 - 2012 عبد احلفيظ بلقاضي رجاء بن بوبو  آليات التعاون القضائي يف املادة اجلنائية 119

ماستر مراكش 2010 - 2011 يوسف البحريي حممد أمني اخلليفي 
إعمال املعايري الدولية املتعلقة بقرينة الرباءة واالعتقال 

االحتياطي يف قضايا اإلرهاب 120

ماستر مكناس 2007 - 2008 حممد أحداف  زكرياء بوزكري آليات الصلح اجلنائي " الصيد البحري كنموذج " 121

ماستر الرباط 2012 - 2013 حممد حمبويب أمحد طاهر  تقنيات البحث اخلاصة بني الفعالية والضمانات القانونية
122

ماستر مراكش 2014 - 2015 أمينة عتيوي أمال بياضة  دور الدولة يف توفري احلماية الكافية للحدث اجلانح 123

ماستر مراكش 2010 - 2011 أنس الطاليب ملراين الكصري م. يوسف
حماكمة احلدث خصوصية اإلجراءات واجلزاءات  - 

دراسة مقارنة - 124

ماستر مراكش 2013 - 2014 السعدية جميدي عبد املوىل الزهري 
دور املؤسسات االصالحية يف تأهيل األحداث اجلاحنني 

مراكش أمنوذجا 125

ماستر مراكش 2010 - 2011 لطيفة قبيش مىن طالب  نظام الوضع حتت املراقبة القضائية يف القانون املغريب 126

ماستر مراكش 2011 - 2012 مصطفى مالك  مسري الشهييب  أثر رابطة القرابة على اجلرمية والعقوبة 127

ماستر مراكش 2013 - 2014 حممد الغايل  يوسف النمساوي 
احلكامة املالية من خالل النظام الزجري حلماية املال العام 

باملغرب - يف ضوء التشريع والقضاء - 128

ماستر مراكش 2013 - 2014 إهلام العلمي  صالح الدين السعدي احلماية اجلنائية للبيئة اجلوية 129

ماستر  مراكش 2013 - 2014 عبد الرحيم بن بوعيدة أناس خريات  احلماية اجلنائية للسر املهين يف القانون املغريب 130

ماستر مراكش 2012 - 2013 لطيفة قبيش مراد اإلدريسي احلماية اجلنائية للملكية العقارية 131

الدراسات العليا املعمقة  طنجة 2009 - 2010 إدريس الفاخوري  مجال أقلعي 
احلماية القانونية والقضائية لألطفال الناجتني عن 

االغتصاب 132

ماستر مراكش 2014 - 2015 حسن زرداين  السعيد بنماد  العدالة اجلنائية لألحداث اجلاحنني 133

ماستر مراكش 2014 - 2015 جودية خليل  عبد الفتاح لغزايلي 
العقوبات البديلة العمل ألجل املنفعة العامة " أمنوذجا " 

دراسة على ضوء بعض القاونني املقارنة ومسودة 

مشروع القانون اجلنائي 134

ماستر  طنجة  2009 - 2010 عبد اللطيف املعيطيعبد اهللا أشركي أفقري 
املركز القانوين للطفل الناتج عن اجلرائم اجلنسية  - 

دراسة مقارنة - 135

الدراسات العليا املعمقة  مكناس 2010 - 2011 رشيد املرزكيوي عبد الغين فارس عقوبة اإلعدام بني القانون الدويل والقانون الوطين 136

ماستر مراكش 2010 - 2011 السعدية جميدي احلسني بكار  البطالن يف قانون املسطرة اجلنائية 137

رسالة اية التدريب املعهد العايل للقضاء 2007 - 2009 يونس النتيفي عادل بنسوسي  حتريك الدعوى العمومية من طرف املتضرر من اجلرمية 138



ماستر وجدة  2008 - 2009 عاشور العشاش هشام بنعلي 
احملاضر والتقارير يف التشريع اجلنائي املغريب واإلشكاالت 

املطروحة 139

ماستر مراكش 2009 - 2010 لطيفة قبيش فريد خري الدين 
عالقة النيابة العامة بقاضي التحقيق يف ظل قانون 

املسطرة اجلنائية املغريب 140

ماستر  مراكش 2014 - 2015 حسن زرداين  يوسف لعجاج  حقوق الضحايا أمام احملكمة اجلنائية الدولية 141

ماستر وجدة  زينب تاغيا  عبد النور بن محاين  دور الطب الشرعي يف تطوير أداء العدالة اجلنائية 142

الدراسات العليا املعمقة  طنجة  2007 - 2008 عبد السالم بنحدو  إبراهيم عتاين  املسؤولية اجلنائية للصيديل 143

ماستر مكناس 2010 - 2011 حممد اهلزاط عمر السباعي  مكافحة اإلرهاب وحقوق اإلنسان 144

ماستر وجدة  2008 - 2009 علي أحنني  حممد ملياين 
جهاز الشرطة القضائية باملغرب بني الفعالية والعموقات 

العملية 145

ماستر مراكش 2012 - 2013 السعدية جميدي حممد قري التبليغ عن اجلرائم يف التشريع اجلنائي املغريب 146

ماستر وجدة  2007 - 2008 يامنة فاطمي عبد احلكيم اعبسالمي
قاضي تطبيق العقوبات على ضوء قانون املسطرة اجلنائية 

املغريب 147

ماستر مراكش 2011 - 2012 عبد الكبري الياقويتعبد الرحيم بن بوعيدة التزوير يف احملررات اإللكترونية 148

الدراسات العليا املعمقة  فاس 2005 - 2006 جعفر علوي حلسن فضل اهللا
دور املؤسسة السجنية يف إعادة تأهيل احلدث اجلانح 

دراسة مقارنة 149

ماستر مراكش 2012 - 2013 لطيفة الداودي عبد الرحيم فكري جزاء اإلخالل حبقوق الدفاع 150

ماستر وجدة  2008 - 2009 عاشور لعشاش سفيان حليم الغلبزوري
التلبس باجلرمية وضمانات احلرية الفردية - دراسة وفق 

قانون املسطرة اجلنائية املغريب - 151

ماستر وجدة  2008 - 2009 يامنة فاطمي باحلاج عبد اهللا  الوسائل احلديثة يف اإلثبات اجلنائي 152

طنجة  2008 - 2009 دور اإلحصاء اجلنائي يف دراسة الظاهرة اإلجراميةيونس الشوح +أسامة النايلعبد اخلالق أمحدون 153

الدراسات العليا املعمقة  طنجة 2008 - 2009 عبد السالم بنحدو  عبد العايل برزجو العقاب يف ميدان الشركات التجارية 154

ماستر مكناس 2010 - 2011 حممد أحداف عبد الغين النجار ضمانات املشتبه فيه أثناء مرحلة البحث التمهيدي 155

الدراسات العليا املعمقة  مراكش 2003 - 2004 عبد الكرمي الطالب بشرى البساوي البطالن يف قانون املسطرة اجلنائية 156

ماستر مكناس 2010 - 2011 نور الدين العمراين سناء النشاط 
احلماية اجلنائية للمال العام يف التشريع اجلنائي املغريب - 

جرمية االختالس منوذجا - 157

ماستر وجدة  2007 - 2008 زينب تاغيا  محزة حتييت  الدليل العلمي ودوره يف اإلثبات اجلنائي 158

ماستر فاس 2007 - 2008 الطيب خايسيدي فاطمة الديب القانون اجلنائي لألعمال خصوصياته وتطبيقاته 159

الدراسات العليا املعمقة  الرباط 2007 - 2008 شادية شومي  هشام موحسن  دور النيابة العامة يف القضايا الزجرية 160

ماستر مراكش 2015 - 2016 إهلام العلمي  مرمي العوين جرمية التحرش اجلنسي يف القانون اجلنائي املغريب 161

دكتوراه موالي إمساعيل  2013 - 2014 وهنو املصطفى  هشام الزربوح خصوصية القانون اجلنائي لألعمال باملغرب 162

ماستر مراكش 2009 - 2010 فاطمة هنوش عادل املهادي 
اجلرمية املعلوماتية: جرميتا الدخول غري املشروع وإتالف 

املعطيات - دراسة يف القانون املغريب والتشريع املقارن
163

ماستر وجدة  2007 - 2008 يامنة فاطمي أمحد عبد العايل دور الطب الشرعي يف إثبات الوفاة اجلنائي 164

رسالة اية التدريب املعهد العايل للقضاء 2009 -2011 عزيزة بستاين عبد الكرمي فؤاد كوغلت  احلدث اجلانح: بني محاية النص وإكراهات الواقع
165

ماجستري منتوري - قسنطينة  2008 - 2009 حممد األخشر مالكي حممد بن مشريح حق املتهم يف االمتناع عن التصريح 166

الدراسات العليا املعمقة  طنجة 2008 - 2009 عبد السالم بنحدو  حممد زروقي  احلماية اجلنائية للسرية املصرفية 167

ماستر مراكش 2009 - 2010 أمحد ولد الناجي ولد جدهملطيفة الداودي
املسؤولية اجلنائية للصحفي بني القانون املغريب واملوريتاين 

168 - دراسة مقارنة -



رسالة اية التدريب املعهد العايل للقضاء 2008 - 2010
محاية الطفل يف وضعية صعبة يف التشريع اجلنائي - 

دراسة قانونية وسوسيولوجية - 169

ماستر وجدة  2008 - 2009 بناصر احلاجي خالدج مرزوك  الدليل العلمي وسلطة القاضي اجلنائي يف تقديره 170

ماستر وجدة  عبد احلق اجلنايت اإلدريسي2008 - 2007 حممد اليعقويب
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية " وفق املعاجلة اجلنائية الدولية 

السائدة وواقع السياسة اجلنائية املغربية " 171

ماستر الرباط 2011 - 2012 حممد املقريين أمحد نو الدين الغبار  احلماية اجلنائية للمستهلك على ضوء القانون 31.08
172

ماستر فاس 2009 - 2010 أمحد مفيد الفاهم دنيا  دور السياسة اجلنائية يف مكافحة اجلرائم االنتخابية 173

ماستر مراكش 2013 - 2014 أمينة عتيوي سعيد العزوزي 
اإلكراه البدين كآلية لتحصيل الديون العمومية " 

الغرامات اجلنائية أمنوذجا " 174

الدراسات العليا املعمقة  2007 - 2008 عبد السالم بنحدو  مصطفى بن سعيدي اإلجرام البسيط 175

ماستر موالي إمساعيل  2012 - 2013 حممد أحداف حفصة املومين 
اجلرمية الرياضية بني القانون اجلنائي والقانون التادييب 

للجامعة امللكية املغربية لكرة القدم 176

ماستر  مكناس 2007 - 2008 حممد أحداف عصام البقايل
القانون اجلنائي للتعمري بني القوانني احلالية ومشروع 

مدونة التعمري 177

رسالة اية التدريب املعهد العايل للقضاء حممد مسعودي + مسري الستاويإبراهيم بلمري
سلطات قاضي التحقيق " دراسة ميدانية على ضوء 

العمل القضائي واحكام الفقه والقضاء والقانون املقارن "
178

ماستر طنجة  2011 - 2012 عبد السالم بنحدو  عبد السالم احلراق الدفاع الشرعي يف القانون اجلنائي املغريب 179

ماستر مراكش 2011 - 2012 حممد بازي حممد لعظم املقتضيات يف مدونة السري املغربية 180

ماستر مراكش 2010 - 2011 مصطفى مالك  إهلام شرشيب
أمهية الطب الشرعي يف إثبات جرائم االعتداء على 

األشخاص 181

ماستر مراكش 2009 - 2010 حممد كرام  عمر ايت هدي
حق الصمت يف قانون املسطرة اجلنائية املغريب " دراسة 

مقارنة " 182

ماستر مراكش 2011 - 2012 عبد الرحيم بن بوعيدة خالد طاليب  احلماية اجلنائية للمقدسات يف التشريع اجلنائي املغريب 183

ماستر مراكش 2013 - 2014 عبد الرحيم بن بوعيدة صاحل الكريح
املسؤولية اجلنائية الدولية للقادة عن اجلرائم اجلسيمة 

وفق نظام روما 184

ماستر مراكش 2011 - 2012 إهلام العلمي  مرمي بلكالئع احلماية اجلنائية للمستهلك من اإلشهار الكاذب 185

ماستر مراكش 2008 - 2009 لطيفة الداودي يونس تلمساين
احلماية اجلنائية ذات الطابع الشخصي يف القانون املغريب 

واملقارن 186

ماستر مراكش 2011 - 2012 مصطفى مالك  مبارك اخللطي احلماية اجلنائية للمال العام 187

ماستر مراكش 2011 - 2012 لطيفة قبيش رضا شدالن احلماية اجلنائية للمريض يف القانون املغريب 188

دكتوراه الرباط 2005 - 2006 شكيب العوفري  سناء الوزيري السياسة اجلنائية يف ميدان الشركات التجارية 189

ماستر سال 2011 - 2012 حممد املقريين نور الدين لكوحل احلماية اجلنائية للعالمة التجارية 190

ماستر الرباط 2008 - 2009 لطيفة املهدايت كمال لغمام 
السياسة العقابية يف اجلرمية االقتصادية: جرمية التفالس 

منوذجا 191

ماستر مراكش 2011 - 2012 لطيفة قبيش بومجعة واقاس
الدفوع الشكلية أمام القضاء اجلنائي " مرحلة البحث 

التمهيدي منوذجا " 192

ماستر مراكش 2009 - 2010 حممد عبد الرزاق علمي إدريسي حممد بازي
التعاون القضائي اجلنائي الدويل: دراسة يف أحكام تسليم 

ارمني وإصدار اإلنابات القضائية 193

ماستر مراكش 2009 - 2010 لطيفة قبيش بديعة الداودي القوة الثبوتية حملاضر الشرطة القضائية 194

ماستر وجدة  2008 - 2009 حممد ملياين فائزة بنطالب  أساليب البحث اجلنائي 195

ماستر مراكش 2011 - 2012 لطيفة هنوش فاطمة أيت القامت  حتريك الدعوى العمومية عن طريق الشكاية املباشرة 196

ماستر  الرباط 2011 - 2012 نوال الفقري  حممد بيسي احلماية اجلنائية للبطاقات البنكية 197

دكتوراه وجدة  2012 - 2013 أسامة عبد الرمحان إدريس النوازيل اإلثبات اجلنائي جلرائم األعمال بالوسائل احلديثة 198



الدراسات العليا املعمقة  طنجة 2008 - 2009 عبد السالم بنحدو  مجال أحديدو
الختصاص اجلنائي يف احملاكم غري اجلنائية " احملاكم 

التجارية منوذجا " 199

ماستر مراكش 2011 - 2012 مصطفى مالك  رشيد أعنان رد االعتبار القضائي كآلية إلعادة اإلدماج 200

ماستر مراكش 2013 -2014 لطيفة الدودي هشام بابا العنف ضد املرأة يف القانون اجلنائي املغريب 201

ماستر مراكش 2009 - 2010 السعدية جميدي حممد رمضان الدربايل املسؤولية اجلنائية للحدث  ( دراسة مقارنة ) 202

دكتوراه سال 2013 - 2014 إدريس السفياين السياسة العقابية باملغرب بني التحديات واإلصالحاتموالي احلسن اإلدريسي 203

ماستر مراكش 2011 - 2012 لطيفة الداودي عاطف ايت تكنوين املسؤولية اجلنائية للموثق 204

رسالة اية التدريب املعهد العايل للقضاء 2007 - 2009 مجال ادريسي + منري النعماينعبد العايل املومين القضاء الزجري ومحاية احملل االنتخايب 205

ماستر وجدة  2008 - 2009 يسعيد الروبيو جنيب الطاليب  االقتناع الصميم للقاضي الزجري 206

ماستر مراكش 2008 - 2009 مصطفى مالك  يوسف بوهدون اإلثبات بالبصمة الوراثية يف املادة اجلنائية 207

ماستر مراكش 2009 - 2010 حممد كرام  حليمة العوين جرمية غسيل األموال وآليات مكافحتها 208

ماستر مراكش 2012 - 2013 حممد بازي الرحايل يونس
حقوق الضحية يف القانون اجلنائي املغريب  - دراسة 

مقارنة - 209

ماستر مراكش 2012- 2013 السعدية جميدي نبيل رجي إجراءات البحث واملتابعة أمام القضاء العسكري 210

طنجة  2006 - 2007 عبد اخلالق أمحدون نور الدين بنعليلو  الفاعل املعنوي للجرمية 211

ماستر مراكش 2012 - 2013 عبد الكبري أشقيف عبد الرحيم بن بوعيدة
تقادم الدعوى العمومية يف قانون املسطرة اجلنائية املغريب 

- دراسة مقارنة - 212

ماستر مراكش 2012 - 2013 لطيفة الداودي بابكر حسني  دور القضاء اجلنائي الدويل يف حتقيق العدالة اجلنائية 213

ماستر مراكش عبد ايد العسال أنس الطاليب+ جودية خليل2015 - 2014
تقنيات التحري اخلاصة يف التشريع املغريب: - التسليم 

املراقب واالختراق منوذجا - 214

رسالة اية التدريب املعهد العايل للقضاء عبد الرب النيب احملترم رضوان درقاوي

جرائم الغش يف البضائع على ضوء ظهري 05 أكتوبر 

1984 والعمل القضائي املغريب ( حمكمة التدريب 

منوذجا ) 215

ماستر مراكش 2012 - 2013 أنس الطاليب مجال أيت موجان 
جرمية التهرب الضرييب الداخلي بني اإلطار املوضوعي 

واإلجرائي يف القانون املغريب 216

ماستر مراكش 2011 - 2012 عبد الرحيم بن بوعيدة مصطفة منديل 
جرمية التجمهر يف القانون املغريب ( قانون التجمعات 

العمومية ) 217

رسالة اية التدريب املعهد العايل للقضاء 2008 - 2010 العاطي اهللا + ياسني الكريبصعبد القادر الشنتوف عزيز
اجلرمية اإلرهابية بني مقتضيات القانون والعمل القضائي 

- دراسة ميدانية معززة باألحكام والقرارات -
218

الدراسات العليا املعمقة  طنجة  2006 - 2007 لطيفة املهدايت املامون الفاسي السياسة العقابية املالية يف التشريع املغريب 219

دكتوراه الدار البيضاء 2000 - 2001 عبد السالم بنحدو  حممد كرام
املسؤولية اجلنائية ملراقب احلسابات يف شركة املسامهة 

على ضوء القانون املغريب واملقارن 220

دكتوراه مراكش 2004 - 2005 عبد السالم بنحدو  أمينة عتيوي شرعية تنفيذ اجلزاء اجلنائي 221

الدراسات العليا املعمقة  طنجة  2007 - 2008 عبد السالم بنحدو  حممد جهاد الريسوين رضا الضحية 222

احملمدية  2003 د: فريد السموينتقدمي: حممد العلمي املشيشي

مفهوم املوظف يف القانون اجلنائي املقارن ( مغريب - 

فرنسي ) ( حماولة تأصيل منهجية جنائية جديدة حلماية 

الشأن العام ) 223

ماستر مكناس 2007 - 2008 حممد أحداف عبد السالم أسحنون  اجلرائم الغابوية 224

ماستر الرباط 2010 - 2011 رجاء ناجي عزيز حممد نظرية بطالن اإلجراءات اجلنائية 225

ماستر مراكش 2010 - 2011 إهلام العلمي  مرمي سعيد  قاضي تطبيق العقوبات يف ضوء قانون املسطرة اجلنائية 226

ماستر طنجة  2011 - 2012 عبد السالم بنحدو  نور الدين بومجعة  مركزالضحية يف القانون اجلنائي وعلم اإلجرام 227

الدراسات العليا املعمقة  طنجة  2006 - 2007 لطيفة املهدايت حممد املساوي مركز الضحية يف السياسة اجلنائية املغربية 228

الدراسات العليا املعمقة  طنجة  2006 - 2007 أمحد التهامي يونس الشوح 
دور االجتهاد القضائي يف إبراز خصوصية الركن املعنوي 

جلرائم األعمال " الغش يف البضائع : منوذجا " 229



ماستر مراكش 2013 - 2014 لطيفة الداودي سعيد حريت أزمات عمل احملكمة اجلنائية الدولية 230

ماستر مراكش 2011 - 2012 فاطمة هنوش حسن الطاهري 
اإلجراءات اجلنائية اجلمركية بني القواعد العامة ومدونة 

اجلمارك 231

ماستر مراكش 2014 - 2015 حممد كرام  حممد النائر  املشؤولية اجلنائية ملقول البناء 232

2008 - 2010 عبد العاطي األزهريموالي املصطفى ريكار
احلماية القانونية لألحداث يف التشريع املغريب وعلى 

ضوء االتفاقيات الدولية 233

ماستر مراكش 2011 - 2012 فاطمة هنوش فهد مغار
قرينة الرباءة يف ظل قانون املسطرة اجلنائية املغربية - 

دراسة مقارنة - 234

ماستر مراكش 2012 - 2013 أمينة عتيوي سفيان بنلمقدم 
وقف تنفيذ العقوبة يف القانون اجلنائي املغريب - دراسة 

مقارنة - 235

مراكش ماستر 2011 - 2012 إهلام العلمي  مينة ومنينة  احلماية اجلنائية لتداول القيم املنقولة " األسهم منوذجا "
236

ماستر مراكش 2012 - 2013 مصطفى مالك  حلسن دحو 
املسؤولية اجلنائية املترتبة عن استغالل املختربات اخلاصة 

للتحاليل البيولوجية الطبية 237

دكتوراه مراكش 2014 - 2015 لطيفة الداودي حممد عبد النباوي
تسليم ارمني بني القانون الداخلي املغريب واالتفاقيات 

الدولية 238

ماستر فاس  2011 - 2012 حممد اهليين هشام ليوسفي احلماية اجلنائية للسر املهين 239

الدراسات العليا املعمقة  طنجة  2005 - 2006 عبد اخلالق أمحدون احلسني زين االسم 
إشكالية العقوبة العقوبة السالبة للحرية قصرية املدة 

والبدائل املقترحة 240

ماستر مراكش 2011 - 2012 لطيفة قبيش بومجعة واقاس
الدفوع الشكلية أمام القضاء اجلنائي " مرحلة البحث 

التمهيدي منوذجا " 241

ماستر مراكش 2010 - 2011 حممد بازي جواد بوير املسؤولية اجلنائية للطبيب يف جراحة التجميل 242

رسالة اية التدريب املعهد العايل للقضاء 2007 - 2009 عبد العايل املومين مجال ادريسي  القضاء الزجري ومحاية احملل االنتخايب 243

ماستر مكناس 2011 - 2012 حممد أحداف عبد الغين لغماري السياسة اجلنائية حلماية املال العام باملغرب 244

رسالة اية التدريب أسباب تزايد الظاهرة اإلجرامية عند األحداث 245

ماجيستري  السعودية  1433 - 1432 بدر بن مشعان ابن موقدعبد اهللا  الطريقي
جرمية ممارسة الطبيب طرق التشخيص والعالج غري 

املشروع - دراسة مقارنة - 246

ماجستري  جامعة احلكمة  1998 خليل صفري  حممد عبد اهللا الظاهر 

مسؤولية الطبيب اجلزائية النشئة عن اجلرائم العادية يف 

جمال املهنة - اخلطأ - استخدام بعض الوسائل العلمية 

املستحدثة 247

رسالة اية التدريب املعهد العايل للقضاء 2003 - 2005 مسعودي + مسري الستاويإبراهيم بلمري حممد
سلطات قاضي التحقيق " دراسة ميدانية على ضوء 

العمل القضائي وأحكام الفقه والقضاء والقانون املقارن"
248

الدراسات العليا املعمقة  فاس 2005 - 2006 جعفر علوي حلسن فضل اهللا
دور املؤسسة السجنية يف إعادة تأهيل احلدث اجلانح 

دراسة مقارنة 249

التقاط املكاملات اهلاتفية هلام مفتاح 250

الدراسات العليا املعمقة  مكناس 2010- 2011 رشيد املرزكيوي عبد الغين فارس عقوبة اإلعدام بني القانون الدويل والقانون الوطين 251

الدراسات العليا املعمقة  طنجة 2008 - 2009 عبد السالم بنحدو
الختصاص اجلنائي يف احملاكم غري اجلنائية " احملاكم 

التجارية منوذجا " 252

ماستر مكناس 2010 - 2011 حممد أحداف عبد الغين النجار ضمانات املشتبه فيه أثناء مرحلة البحث التمهيدي 253

رسالة اية التدريب املعهد العايل للقضاء 2007 -2009 حممد الدخنوين إبراهيم بوجنرة 
مؤسسة قضاء التحقيق ومستجدات قانون املسطرة 

اجلنائية دراسة عملية 254



الدراسات العليا املعمقة  فاس 2006 -  2007 الطيب خايسيدي مسري الشمال

دور مراكز محاية الطفولة يف إعادة إدماج احلدث اجلانح 

مركز عبد العزيز بن ادريس حلماية الطفولة بفاس - 

منوذجا 255

رسالة جامعية
مظاهر التجرمي يف إطار القانون اجلنائي للتعمري بني 

القوانني احلالية ومشروع مدونة التعمري 256

الدراسات العليا املعمقة  فاس  2005 - 2006 جفعر علوي حلسن فضل اهللا
دور املؤسسة السجنية يف إعادة تأهيل احلدث اجلانح 

دراسة مقارنة 257

حبث خاص االستنطاق فيمرحلة التحقيق اإلعدادي 258

الدراسات العليا املعمقة  الرباط 1999 - 2000 بن القائد السعيد اإلدريسي مصطفى  احلماية اجلنائية للماء ضد التلوث 259

رسالة جامعية  حدود تطبيق مبدأ الفصل بني سلطيت اإلام والتحقيق 260

رسالة جامعية  اإلطار القانوين ملسطرة الصلح الزجري 261

رسالة جامعية 
السياسة اجلنائية املوضوعية للمشرع املغريب يف مواجهة 

جرائم اإلرهاب 262

2009 اكتضاظ السجون وأثره على برامج اإلصالح والتأهيل
263

مذكرة التخرج اجلزائر  منيعي حسين السبيت اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 264

رسالة جامعية  النيابة العامة 265

رسالة جامعية 
أثر اإلحصاءات اجلنائية يف رسم سياسة مكافحة 

املخدرات 266

رسالة جامعية 
أثر اإلحصاءات اجلنائية يف رسم سياسة مكافحة 

املخدرات باملغرب 267

ظاهرة اإلرهاب ودور التشريعات يف احلد منه 268

رسالة جامعية 
السياسة اجلنائية يف ظل التشريع اجلنائي وتطبيقاا 

القضائية لتحقيق عدالة األحداث اجلاحنني 269

الدراسات العليا املعمقة  فاس 1426 - 1425 أمحد أجوييد حممد عزوزي احلماية اجلنائية للطفل ضحية سوء املعاملة 270

رسالة جامعية  حمكمة اجلزاء الدولية 271

رسالة جامعية  تفريد العقاب يف قضايا األحداث 272

رسالة جامعية 

مسطرة الصلح يف التشريع اجلنائي املغريب بني النص 

والتطبيق  - دراسة ميدانية من واقع العمل باحملكمة 

االبتدائية مبكناس 273

رسالة جامعية  طائفة العقوبات املالية 274

ماجستري  الدامنارك 2008 مازن ليلو راضي خالد حممد خالد مسؤولية الرؤساء أو القادة أمام احملكمة الدولية اجلنائية
275

رسالة اية التدريب املعهد العايل للقضاء 2008 - 2010 حممد شنضيض عبد العزيز عال
جرائم املس بنظم املعاجلة اآللية للمعطيات - دراسة بني 

النص القانوين والعمل القضائي 276

عقوبة اإلعدام يف التشريع املغريب 277

رسالة جامعية  الوسائل العلمية يف اإلثبات اجلنائي 278

الدراسات العليا الدامنارك 2007 التحقيق االبتدائي 279

الدراسات العليا عمان 2010 الرمحن عبيد اهللا عطا هللا الوليداتحممد عودة اجلبور عبد
احلماية اجلزائية لألسرار املهنية يف القانون األردين - 

دراسة مقارنة - 280

دكتوراه الرباط 2003 - 2004 احممد الداسر  إبراهيم أولتيت تقنيات اإلتصال احلديثة والسيادة الوطنية 281

مذكرة التخرج اجلزائر  2005 - 2006 عشعاشي عبد الوهاب بوخاري هيفاء العود بني حكم القانون واملمارسة القضائية 282

رسالة جامعية  ظاهرة تعاطي املخدرات يف املغرب 283

رسالة جامعية الصلح يف املادة اجلزائية 284

ماستر مراكش 2009-2010 لطيفة قبيش سهري بوملان ضمانات املشتبه فيه أثناء مرحلة البحث التمهيدي 285



ماستر مراكش 2010-2011 لطيفة قبيش فريد خري الدين
عالقة النيابة العامة بقاضي التحقيق يف ظل قانون 

املسطرة اجلنائية املغريب 286

ماستر أكادير 2016-2017 القاضي عبد الرحيم

حامت 

النامي+عبد 

الواحد 

اجلديد+كوثر 

محيك+فاطمة 

الكريح

املكافحة الدولية للجرمية اإلرهابية

287

ماستر مراكش 2012-2013 أمينة عتيوي سفيان بنلمقدم
وقف تنفيذ العقوبة يف القانون اجلنائي املغريب - دراسة 

مقارنة - 288

ماستر مراكش 2010-2011 إهلام العلمي مرمي سعيد قاضي تطبيق العقوبات يف ضوء قانون املسطرة اجلنائية 289

ماستر مراكش 2011-2012 فاطمة هنوش فهد مغار
قرينة الرباءة يف ظل قانون املسطرة اجلنائية املغربية - 

دراسة مقارنة - 290

الدراسات العليا 

املعمقة
طنجة 2006-2007 لطيفة اهلمدايت حممد املساوي مركز الضحية يف السياسة اجلنائية املغربية

291

ماستر طنجة 2011-2012 عبد السالم بنحدو نور الدين بومجعة مركز الضحية يف القانون اجلنائي وعلم اإلجرام
292

ماستر السويسي 2011-2012 حممد املقريين
أمحد نور الدين 

الغبار
احلماية اجلنائية للمستهلك على ضوء القانون 31.08

293

رسالة اية التدريب
املعهد العايل 

للقضاء
2009-2011 عزيزة بستاين

عبد الكرمي فؤاد 

كوغلت+ عبد 

اإلله لعزوزي

احلدث اجلانح: بني محاية النص وإكراهات الواقع

294

رسالة اية التدريب
املعهد العايل 

للقضاء
2003-2005 سعاد اإلمام

أمحد أمني عشر 

+ حممد إبراهيم 

عيسى

دور النيابة العامة بالنسبة ملسطرة األحداث على ضوء 

مستجدات قانون املسطرة اجلنائية اجلديد
295

الدراسات العليا 

املعمقة
السويسي 2007-2008 شادية شومي هشام موحسن دور النيابة العامة يف القضايا الزجرية

296

ماستر مراكش 2009-2010 حممد كرام عمر ايت هدي
حق الصمت يف قانون املسطرة اجلنائية املغريب - دراسة 

مقارنة - 297

ماستر مراكش 2009-2010 حممد بازي

حممد عبد 

الرزاق علمي 

إدريسي

التعاون القضائي اجلنائي الدويل: دراسة يف أحكام تسليم 

ارمني وإصدار اإلنابات القضائية
298

محاية الشهود واملبلغني 299

دكتوراه مراكش 2014-2015 لطيفة الداودي
حممد عبد 

النباوي

تسليم ارمني بني القانون الداخلي املغريب واالتفاقيات 

الدولية 300

ماستر فاس 2007-2008 الطيب خايسيدي فاطمة الديب القانون اجلنائي لألعمال خصوصياته وتطبيقاته 301

ماستر مراكش 2014-2015 حممد كرام حممد النائر املسؤولية اجلنائية ملقاول البناء 302

ماستر مراكش 2011-2012 حممد بازي حممد لعظم املقتضيات الزجرية يف مدونة السري املغربية 303

ماستر مراكش 2010-2011 ادريس لكرييت سعيد منصوري
النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية والتشريعات 

الوطنية التشريع املغريب منوذجا 304

ماستر مراكش 2010-2011 مصطفى مالك إهلام شرشيب
أمهية الطب الشرعي يف إثبات جرائم االعتداء على 

األشخاص 305

ماستر مراكش 2009-2010 السعدية جميدي
حممد رمضان 

الدربايل
املسؤولية اجلنائية للحدث - دراسة مقارنة -

306



ماستر مراكش 2013-2014
عبد الرحيم بن 

بوعيدة
صاحل الكريح

املسؤولية اجلنائية الدولية للقادة عن اجلرائم اجلسيمة 

وفق نظام روما 307

ماستر مراكش 2012-2013 مصطفى مالك حلسن دحو
املسؤولية اجلنائية املترتبة عن استغالل املختربات اخلاصة 

للتحاليل البيولوجية الطبية 308

ماستر مراكش 2009-2010 لطيفة قبيش بديعة الداودي القوة الثبوتية حملاضر الشرطة القضائية 309

ماستر مراكش 2013-2014 لطيفة الداودي هشام بابا العنف ضد املرأة يف القانون اجلنائي املغريب 310

ماستر مراكش 2009-2010 حممد الربيعي
فاطنة الزهراء 

راجي

الصلح يف قانون املسطرة اجلنائية املغريب - دراسة مقارنة 

- 311

دكتوراه سال 2013-2014 ادريس السفياين
موالي احلسن 

اإلدريسي
السياسة العقابية باملغرب بني التحديات واإلصالحات

312

ماستر أكدال 2008-2009 لطيفة املهدايت كمال لغمام
السياسة العقابية يف اجلرمية االقتصادية: جرمية التفالس 

منوذجا 313

ماستر مراكش 2011-2012 لطيفة قبيش بومجعة واقاس
الدفوع الشكلية أمام القضاء اجلنائي - مرحلة البحث 

التمهيدي منوذجا - 314

ماستر مراكش 2011-2012
 عبد الرحيم بن 

بوعيدة
خالد طاليب احلماية اجلنائية للمقدسات يف التشريع اجلنائي املغريب

315

دكتوراه وجدة 2014-2015 كرتة حرشي
عبد الرحيم 

القاضي

أثر اجلرمية اإلرهابية على املؤسسة اجلنائية املغربية - حنو 

نظام جنائي موين ملكافحة اإلرهاب - 316

ماستر مراكش 2011-2012 مصطفى مالك مسرية الشهييب أثر رابطة القرابة على اجلرمية والعقوبة 317

ماستر مراكش 2012-2013 السعدية جميدي نبيل رجي إجراءات البحث واملتابعة أمام القضاء العسكري 318

ماستر مراكش 2013-2014 لطيفة الداودي سعيد حريت أزمات عمل احملكمة اجلنائية الدولية 319

دكتوراه وجدة 2012-2013 أسامة عبد الرمحان إدريس النوازيل اإلثبات اجلنائي جلرائم األعمال بالوسائل احلديثة 320

ماستر مراكش 2008-2009 مصطفى مالك يوسف بوهدون اإلثبات بالبصمة الوراثية يف املادة اجلنائية 321

ماستر وجدة 2008-2009 بناصر احلاجي خالد مرزوك الدليل العلمي وسلطة القاضي اجلنائي يف تقديره 322

الدراسات العليا 

املعمقة
طنجة 2008-2009 عبد السالم بنحدو مجال أحديدو

التصاص اجلنائي يف احملاكم غري اجلنائية - احملاكم 

التجارية نوذجا - 323

ماستر السويسي 2012-2013 حممد حمبويب أمحد طاهر تقنيات البحث اخلاصة بني الفعالية والضمانات القانونية
324

ماجستري اجلزائر 2008-2009 حممد األخضر مالكي حممد بن مشريح حق املتهم يف االمتناع عن التصريح
325

ماستر مراكش 2012-2013 إهلام العلمي هشام صربي
احلماية اجلنائية للشهود يف القانون املغريب - دراسة 

مقارنة - 326

ماستر مكناس 2011-2012 نور الدين العمراين
اوعللو عبد 

العايل

التعاون القضائي الدويل يف إطار التشريع اجلنائي املغريب: 

تسليم ارمني منوذجا 327

ماستر السويسي 2010-2011 بالل العشري عزيز القيسومي
احلماية اجلنائية حلقوق األجراء على ضوء قانون الشغل 

املغريب 328

ماستر مراكش 201-2012 لطيفة قبيش رضا شدالن احلماية اجلنائية للمريض يف القانون املغريب 329

ماستر مراكش 2011-2012 مصطفى مالك مبارك اخللطي احلماية اجلنائية للمال العام 330

ماستر مراكش 2010-2011 السعدية جميدي احلسني بكار البطالن يف قانون املسطرة اجلنائية 331

ماستر مراكش 2012-2013 السعدية جميدي حممد قري التبليغ عن اجلرائم يف التشريع اجلنائي املغريب 332

ماستر مراكش 2009-2010 فاطمة هنوش عادل املهادي
اجلرمية املعلوماتية: جرميتا الدخول غري املشروع وإتالف 

املعطيات - دراسة يف القانون املغريب والتشريع املقارن -
333

ماستر مراكش 2009-2010 مصطفى مالك خولة شفيق ضمانات املتهم خالل إجراءات التحقيق اإلعدادي 334

دكتوراه مراكش 2004-2005 عبد السالم بنحدو أمينة عتيوي شرعية تنفيذ اجلزاء اجلنائي 335



الدراسات العليا 

املعمقة
طنجة 2007-2008 عبد السالم بنحدو

حممد جهاد 

الريسوين
رضا الضحية

336

ماستر مراكش 2012-2013 لطيفة الداودي بابكر حسني دور القضاء اجلنائي الدويل يف حتقيق العدالة اجلنائية 337

ماستر مراكش 2009-2010 لطيفة الداودي حممد بن التاجر حق االستعانة مبحام يف ظل قانون املسطرة اجلنائية املغريب
338

ماستر مراكش 2012-2013 بازي حممد الرحايل يونس
حقوق الضحية يف القانون اجلنائي املغريب - دراسة 

مقارنة - 339

ماستر مراكش 2009-2010 حممد الربيعي فرح القامسي حالة التلبس ومحاية احلريات الفردية للمشتبه فيه 340

ماستر مراكش 2009-2010 حممد كرام حليمة العوين جرمية غسيل األموال وآليات مكافحتها 341

ماستر مراكش 2011-2012 لطيفة الداودي
حممد ياسني 

الفرقاين
جرمية متويل اإلرهاب

342

ماستر مراكش 2014-2015
أنس الطاليب+جودية 

خليل

عبد ايد 

العسال

تقنيات التحدي اخلاصة يف التشريع املغريب - التسليم 

املراقب واالختراق منوذجا -
343

ماستر مراكش 2012-2013
عبد الرحيم بن 

بوعيدة

عبد الكبري 

أشقيف

تقادم الدعوى العمومية يف قانون املسطرة اجلنائية املغريب 

- دراسة مقارنة - 344

ماستر مراكش 2011-2012 فاطمة هنوش
فاطمة أيت 

القامت
حتريك الدعوى العمومية عن طريق الشكاية املباشرة

345

ماستر مراكش 2011-2012 لطيفة الداودي
عاطف ايت 

تكنوين
املسؤولية اجلنائية للموثق

346

ماستر مراكش 2010-2011 حممد بازي جواد بوير املسؤولية اجلنائية للطبيب يف جراحة التجميل 347

ماستر مراكش 2009-2010 لطيفة الداودي
أمحد ولد الناجي 

ولد جدهم

املسؤولية اجلنائية للصحفي بني القانون املغريب واملوريتاين 

- دراسة مقارنة -
348

ماستر مراكش 2015-2016 إهلام العلمي مرمي العوين جرمية التحرش اجلنسي يف القانون اجلنائي املغريب 349

ماستر مراكش 2008-2009 إهلام العلمي حممد محدان
املسؤولية املدنية للطبيب يف القانون املغريب - دراسة 

مقارنة - 350

ماستر مراكش 2011-2012 إهلام العلمي مينة ومنينة احلماية اجلنائية لتداول القني املنقولة - األسهم منوذجا -
351

ماستر مراكش 2008-2009 لطيفة الداودي يونس تلمساين
احلماية اجلنائية للمعطيات ذات الطابع الشخصي يف 

القانون املغريب واملقارن 352

دكتوراه موالي إمساعيل 2013-2014 وهنو املصطفى هشام الزربوح خصوصيات القانون اجلنائي لألعمال باملغرب 353

دكتوراه أكدال 2005-2006 شكيب العوفري سناء الوزيري السياسة اجلنائية يف ميدان الشركات التجارية 354

ماستر فاس 2011-2012 حممد اهليين هشام ليوسفي احلماية املهنية للسر املهين 355

2008-2010
موالي املصطفى 

ريكار

عبد العاطي 

األزهري

احلماية القانونية لألحداث يف التشريع املغريب وعلى 

ضوء االتفاقيات الدولية 356

ماستر مراكش 2011-2012 فاطمة هنوش حسن الطاهري
اإلجراءات اجلنائية اجلمركية بني القواعد العامة ومدونة 

اجلمارك 357

الدراسات العليا 

املعمقة
طنجة 2006-2007 أمحد التهامي يونس الشوح

دور االجتهاد القضائي يف إبراز خصوصية الركن املعنوي 

جلرائم األعمال - الغش يف البضائع منوذجا - 358

ماستر أكدال 2010-2011 رجاء ناجي عزيز حممد نظرية بطالن اإلجراءات اجلنائية 359

ماستر مكناس 2007-2008 حممد أحدف
عبد السالم 

أسحنون
اجلرائم الغابوية

360



احملمدية 2003 د. فريد السموين

تقدمي: د. حممد 

اإلدريسي 

العلمي املشيشي

مفهوم املوظف يف القانون اجلنائي املقارن - مغريب - 

فرنسي - حماولة تأصيل منهجية جنائية جديدة حلماية 

الشأن العام 361

دكتوراه الدار البيضاء 2000-2001 عبد السالم بنحدو حممد كرام
املسؤولية اجلنائية ملراقب احلسابات يف سشركة املسامهة 

على ضوء القانون املغريب واملقارن 362

الدراسات العليا 

املعمقة
طنجة 2006-2007 لطيفة املهدايت املامون الفاسي السياسة العقابية املالية يف التشريع املغريب

363

رسالة اية التدريب
املعهد العايل 

للقضاء
2008-2010 عبد القادر الشنتوف

عزيز العاطي اهللا 

+ ياسني 

الكريبص

اجلرمية اإلرهابية بني مقتضيات القانون والعمل القضائي 

- دراسة ميدانية مززة باألحكام والقرارات
364

ماستر مراكش 2011-2012
عبد الرحيم بن 

بوعيدة
مصطفى منديل

جرمية التجميد يف القانون املغريب - قانون التجمعات 

العمومية - 365

ماستر مراكش 2012-2013 أنس الطاليب
مجال أيت 

موجان

جرمية التهرب الضرييب الداخلي بني اإلطار املوضوعي 

واإلجرائي يف القانون املغريب 366

رسالة اية التدريب
املعهد العايل 

للقضاء
عبد الرب النيب احملترم رضوان درقاوي

جرائم الغش يف البضائع على ضوء ظهري 05 أكتوبر 

1984 والعمل القضائي املغريب - حمكمة التدريب 

منوذجا - 367

عبد امللك السعدي طنجة 2006-2007 عبد اخلالق أمحدون
نور الدين 

بنعليلو
الفاعل املعنوي للجرمية

368

ماستر وجدة 2008-2009 سعيد الروبيو جنيب الطاليب االقتناع الصميم للقاضي الزجري 369

رسالة اية التدريب
املعهد العايل 

للقضاء
2007-2009 عبد العايل املومين

مجال ادريسي 

+ منري النعماين
القضاء الزجري ومحاية احملل االنتخايب

370

ماستر مراكش 2011-2012 مصطفى مالك رشيد أمنان رد االعتبار القضائي كآلىي إلعادة اإلدماج 371

ماستر السويسي 2011-2012 نوال الفقري حممد بيسي احلماية اجلنائية للبطاقات البنكية 372

ماستر وجدة 2008-2009 حممد ملياين فائزة بنطالب أساليب البحث اجلنائي 373

ماستر سال 2011-2012 حممد املقريين
نور الدين 

لكوحل
احلماية اجلنائية للعالمة التجارية

374

ماستر مراكش 2011-2012 إهلام العلمي مرمي بلكالئع احلماية اجلنائية للمستهلك من اإلشهار الكاذب 375

ماستر مراكش 2010-2011 مصطفى مالك إهلام شرشيب
إمهية الطب الشرعي يف إثبات جرائم االعتداء على 

األشخاص 376

ماستر طنجة 2011-2012 عبد السالم بنحدو
عبد السالم 

احلراق
الدفاع الشرعي يف القانون اجلنائي املغريب

377

الدراسات العليا 

املعمقة
2007-2008 عبد السالم بنحدو

مصطفى بن 

سعيدي
اإلجرام البسيط

378

رسالة اية التدريب
املعهد العايل 

للقضاء
إبراهيم بلمري

حممد مسعودي 

+ مسري الستاوي

سلطات قاضي ىالتحقيق - دراسة ميدانية على ضوء 

العمل القضائي واحكام الفقه والقضاء والقانون املقارن 

- 379

ماستر مكناس 2007-2008 حممد أحداف عصام البقايل
القانون اجلنائي للتعمري بني القوانني احلالية ومشروع 

مدونة التعمري 380

ماستر موالي إمساعيل 2012-2013 حممد أحداف حفصة املومين
اجلرمية الرياضية بني القانون اجلنائي والقانون التأدييب 

للجامعة امللكية املغربية لكرة القدم 381

ماستر مراكش 2013-2014 أمينة عتيوي سعيد العزوزي
اإلكراه البدين كآلية لتحصيل الديون العمومية - 

الغرامات اجلنائية أمنوذجا - 382

ماستر فاس 2009-2010 أمحد مفيد الفاهم دنيا دور السياسة اجلنائية يف مكافحة اجلرائم االنتخابية 383



ماستر وجدة 2007-2008
عبد احلق اجلنايت 

اإلدريسي
حممد اليعقويب

اجلرمية املنظمة عرب الوطنية - وفق املعاجلة الدولية 

السائدة وواقع السياسة اجلنائية املغربية - 384

رسالة اية التدريب
املعهد العايل 

للقضاء
2008-2010

محاية الطفل يف وضعية صعبة يف التشريع اجلنائي املغريب -

385 دراسة قانونية وسوسيولوجية -

الدراسات العليا 

املعمقة
طنجة 2008-2009 عبد السالم بنحدو حممد زروقي احلماية اجلنائية للسرية املصرفية

386

ماستر وجدة 2007-2008 يامنة فاطمي أمحد عبد العايل دور الطب الشرعي يف إثبات الوفاة اجلنائي 387

ماستر وجدة 2007-2008 زينب تاغيا محزة حتييت الدليل العلمي ودوره يف اإلثبات اجلنائي 388

ماستر مكناس 2010-2011 نور الدين العمراين سناء البنشاط
احلماية اجلنائية للمال العام يف التشريع اجلنائي املغريب - 

جرمية االختالس منوذجا - 389

الدراسات العليا 

املعمقة
مراكش 2003-2004 عبد الكرمي الطالب بشرى البساوي البطالن يف قانون املسطرة املدنية

390

ماستر مكناس 2010-2011 حممد أحداف عبد الغين النجار ضمانات املشتبه فيه أثناء مرحلة البحث التمهيدي
391

الدراسات العليا 

املعمقة
طنجة 2008-2009 عبد السالم بنحدو

عبد العايل 

برزجو
العقاب يف ميدان الشركات التجارية

392

طنجة 2008-2009 عبد اخلالق أمحدون يونس الشوح دور اإلحصاء اجلنائي يف دراسة الظاهرة اإلجرامية 393

ماستر وجدة 2008-2009 يامنة فاطمي باحلاج عبد اهللا الوسائل احلديثة يف اإلثبات اجلنائي 394

ماستر وجدة 2008-2009 عاشور لعشاش
سفيان حليم 

الغلبزوري

التلبس باجلرمية وضمانات احلرية الفردية - دراسة وفق 

قانون املسطرة اجلنائية املغريب - 395

ماستر مراكش 2012-2013 لطيفة الداودي
عبد الرحيم 

فكري
جزاء اإلخالل حبقوق الدفاع

396

الدراسات العليا 

املعمقة
فاس 2005-2006 جعفر علوي حلسن فضل اهللا

دور املؤسسة السجنية يف إعادة تأهيل احلدث اجلانح - 

دراسة - 397

ماستر مراكش 2011-2012
عبد الرحيم بن 

بوعيدة

عبد الكبري 

الياقويت
التزوير يف احملررات اإللكترونية

398

ماستر وجدة 2007-2008 يامنة فاطمي
عبد احلكيم 

اعبسالمي

قاضي تطبيق العقوبات على  ضوء قانون املسطرة اجلنائية 

املغريب 399

ماستر وجدة 2008-2009 حممد ملياين علي أحنني جهاز الشرطة القضائية بني الفعالية واملعوقات العملية 400

الدراسات العليا 

املعمقة
طنجة 2007-2008 عبد السالم بنحدو إبراهيم عتاين املسؤولية اجلنائية للصيديل

401

ماستر وجدة 2007-2008 زينب تاغيا
عبد النور بن 

محاين
دور الطب الشرعي يف تطوير أداء العدالة اجلنائية

402

ماستر مراكش 2014-2015 حسن زرداين يوسف لعجاج حقوق الضحايا أمام احملكمة اجلنائية الدولية 403

ماستر وجدة 2008-2009 عاشور العشاش هشام بنعلي
احملاضر والتقارير يف التشريع اجلنائي املغريب واإلشكاالت 

املطروحة 404

رسالة اية التدريب
املعهد العايل 

للقضاء
2007-2009 يونس النتيفي عادل بنسوسي حتريك الدعوى العمومية من طرف املتضرر من اجلرمية

405

الدراسات العليا 

املعمقة
مكناس 2010-2011 رشيد املرزكيوي عبد الغين فارس عقوبة اإلعدام بني القانون الدويل والقانون الوطين

406

ماستر طنجة 2009-2010 عبد اهللا أشركي أفقري
عبد اللطيف 

املعيطي

املركز القانوين للطفل الناتج عن اجلرائم اجلنسية - 

دراسة مقارنة - 407

ماستر مراكش 2014-2015 جودية خليل
عبد الفتاح 

لغزايلي

العقوبات البديلة - العمل ألجل املنفعة العامة أمنوذجا - 

دراسة على ضوء بعض القوانني املقارنة ومسودة 

مشروع القانون اجلنائي 408



ماستر مراكش 2014-2015 حسن زرداين السعيد بنماد العدالة اجلنائية لألحداث اجلاحنني 409

الدراسات العليا 

املعمقة
طنجة 2009-2010 إدريس الفاخوري مجال أقلعي

احلماية القانونية والقضائية لألطفال الناجتني عن 

االختصاب 410

ماستر مراكش 2012-2013 لطيفة قبيش حممد اإلدريسي احلماية اجلنائية للملكية العقارية 411

ماستر مراكش 2013-2014
عبد الرحيم بن 

بوعيدة
أناس خريات احلماية اجلنائية للسر املهنية يف القانون املغريب

412

ماستر مراكش 2013-2014 إهلام العلمي
صالح الدين 

السعدي
احلماية اجلنائية للبيئة اجلوية

413

ماستر مراكش 2013-2014 حممد الغايل
يوسف 

النمساوي

احلكامة املالية من خالل النظام الزجري حلماية املال العام 

باملغرب - يف ضوء التشريع والقضاء - 414

ماستر مراكش 2010-2011 لطيفة قبيش مىن طالب نظام الوضع حتت املراقبة القضائية يف القانون املغريب 415

ماستر مراكش 2013-2014 السعدية جميدي عبد املوىل الزهري
دور املؤسسات اإلصالحية يف تأهيل األحداث اجلاحنني -

416 مراكش أمنوذجا -

ماستر مراكش 2010-2011 أنس الطاليب
ملراين الكصري 

م. يوسف

حماكمة احلدث خصوصية اإلجراءات واجلزاءات - 

دراسة مقارنة - 417

ماستر مراكش 2014-2015 أمينة عتيوي أمال بياضة دور الدولة يف توفري احلماية الكافية للحدث اجلانح 418

ماستر مراكش 2010-2011 يوسف البحريي
حممد أمني 

اخلليفي

إعمال املعايري الدولية املتعلقة بقرينة الرباءة واالعتقال 

االحتياطي يف قضايا اإلرهاب 419

ماستر مكناس 2007-2008 حممد أحداف
رزكرياء 

بوزكري
آليات الصلح اجلنائي - الصيد البحري كنموذج -

420

ماستر السويسي 2010-2011 عبد احلفيظ بلقاضي رجاء بن بوبو آليات التعاون القضائي يف املادة اجلنائية 421

رسالة اية التدريب
املعهد العايل 

للقضاء
2007-2009 عبد الكرمي الشافعي

يونس الشوح+ 

أسامة النايل
رقابة الغرفة اجلنحية على عمل قاضي التحقيق

422

ماستر مكناس 2011-2012 نور الدين العمراين يوسف أديب املسؤولية اجلنائية للطبيب عن أخطائه املهنية 423

الدراسات العليا 

املعمقة
فاس 2004-2005 حسن عنربي حممد سنيتر اإلستراتيجية العاملية ملكافحة اإلرهاب املغرب منوذجا

424

ماستر مراكش 2014-2015 حسن زرداين أيوب طوسي
مبدأ تكامل االختصاص بني احملكمة اجلنائية الدولية 

واحملاكم الوطنية 425

ماستر مراكش 2013-2014 حممد بازي
فاطمة الزهراء 

الراعي
جرائم املخدرات يف القانون املغريب

426

ماستر مراكش 2011-2012 السعدية جميدي حمسن سرحان الرقابة القضائية على حماضر الشرطة القضائية 427

ماستر مراكش 2014-2015
عبد الرحيم بن 

بوعيدة
حممد فاضل مهاد

حق الطعن بني امليثاق الدويل للحقوق املدنية والسياسية 

وقانون املسطرة اجلنائية املغريب 428

ماستر مراكش 2011-2012 لطيفة قبيش عصام أمسمري
الرقابة القضائية على إجراءات التحقيق اإلعدادي على 

ضوء قانون املسطرة اجلنائية املغريب 429

ماستر مراكش 2011-2012 حممد مومن العريب الصغري الرجوع لعدم الوفاء يف األوراق التجارية 430

ماستر مراكش 2014-2015

عبد الرحيم بن 

بوعيدة + ضياء علي 

امحد نعمان

خلدون وزاع املواجهة القانونية للجرمية املعلوماتية
431

ماستر مكناس 2011-2012 حممد أحداف بنطاهر حورية احلماية القانونية لألسرة يف التشريع اجلنائي املغريب 432

ماستر مراكش 2011-2012 أناس الطاليب حممد قصوري
احلماية اجلنائية للبيئة من جرائم التلوث - دراسة مقارنة 

- 433

ماستر عني الشق 2009-2010 املصطفى إدريسي حممد درامي احلماية اجلنائية للبيانات املعلوماتية 434



ماستر سال 2013-2014 املختار أعمارة علي شرأمها
خصوصية اإلجراءات املسطرية يف جرائم اإلرهاب 

ومدى احترامها حلقوق اإلنسان 435

ماستر مراكش 2014-2015 حسن زرداين عبد احلق مغار املسؤولية اجلنائية ملوثقي احملررات الرمسية العقارية 436

ماستر فاس 2011-2012 حممد بوزالفة نرجيس الزواكي الشرطة يف العامل العريب
437

ماستر مراكش 2013-2014 أمينة عتيوي عادل اشطينات
الوضع حتت املراقبة اإللكترونية يف القانون اجلنائي 

الفرنسي 438

ماستر مراكش 2012-2013 إهلام العلمي أزوكاغ حسن احلماية اجلنائية حلرمة امليت يف التشريع اجلنائي املغريب 439

ماستر مراكش 2015-2016

عبد الرحيم بن 

بوعيدة + ضياء علي 

أمحد نعمان

كنان أمحد 

الرفاعي
عالقة احملكمة الدولية اجلنائية الدولية باألمم املتحدة

440

الدراسات العليا 

املعمقة
مراكش 1992-1993 عبد السالم بنحدو خدجية عاشور االعتراف اجلنائي يف ظل تعديل 30 دجنرب 1991

441

ماستر مراكش 2009-2010 حممد كرام حسناء محادي االختصاص واملسطرة يف اجلرمية اإلرهابية 442

رسالة اية التدريب
املعهد العايل 

للقضاء
2007-2009 مستجدات املسطرة اجلنائية - دراسة عملية -

443

ماستر مراكش 2009-2010 حممد الربيعي
فاطمة الزهراء 

راجي

الصلح يف قانون املسطرة اجلنائية املغريب - دراسة مقارنة 

- 444

ماستر موالي إمساعيل 2011-2012 املعزوزالبكاي عزيز اعميلة القاصرين ومحاية القصر واألطفال املهملني 445

ماستر مكناس 2010-2011 حممد اهلزاط عمر السباعي مكافحة اإلرهاب وحقوق اإلنسان 446

الدراسات العليا 

املعمقة
طنجة 2009-2008 عبد السالم بنحدو

عبد العايل 

برزجو
العقاب يف ميدان الشركات التجارية

447

الدراسات العليا 

املعمقة
وجدة 2005-2004 زينب تاغيا

العسري خالد -

 الغنومي عادل
املخالفات اجلنائية يف إطار الشركات التجارية

448

الدراسات العليا مراكش 2000-1999 املختار عطار مليكة الشباب 449

الدراسات العليا فاس 1997-1996 حممد البكراوي عبد االله جريد
الزاوية الكتانية واتمع واملخزن(1912-1855) 

مسامهة يف تاريخ حتوالت املرب املعاصر 450

الدكتوراه الدار البيضاء 1991-1990 حممد املرنيسي
حاالت بطالن الشركات ونظرية الشركات الفعلية يف 

التشريع املغريب واملقارن 451

الدكتوراه مراكش 2001-2000 حممد خنلي إمنار احلسني
التعسف يف استعمال حق التصويت داخل اجلموع العامة 

لشركات املسامهة 452

دكتوراه سطات 2013-2014 طارق مصدق املصطفى بوزمان محاية املصلحة االجتماعية يف شركات املسامهة 453

دكتوراه الدار البيضاء 2000-2001 عبد السالم بنحدو حممد كرام
املسؤولية اجلنائية ملراقب احلسابات يف شركة املسامهة 

على ضوء القانون املغريب واملقارن 454

الدكتوراه وجدة 2013-2012 حممد أوزيان دنيا مباركه
األمالك املخزنية باملغرب النظام القانوين املنازعات 

القضائية 455

ماستر وجدة 2009-2008 دنيا مباركه
حممد الغايش 

صغريي
أرضي اجلماعات الساللية بني الواقع واآلفاق

456

ماستر وجدة 2009-2008 إدريس الفاخوري سليمان املقداد نظام التحفيظ العقاري 457

ماستر الرباط 2008-2009 سعيد الذغيمر أمحد الريسوين األجزاء املشترك يف النظام امللكية املشتركة للعقار املبنية 458

الدراسات العليا 

املعمقة
الدار البيضاء 2007-2006 حممد الكشبور حممد اهللوس املركز القانوين للعقار يف املقاولة

459

ماستر وجدة 2009-2010 دنيا مباركه عماد أرقراق دور النياية العامة يف مسطرة التحفيظ 460



رسالة اية التمرين
املعهد العايل 

للقضاء
2009-2007 عمر الشيكر

هشام  بوي 

علي (الفوج 

(34

الكوز يف الرتعات على ضوء أحكام القيد يف السجل 

التجاري
461

رسالة اية التمرين
املعهد العايل 

للقضاء الرباط
2009-2007 يونس الزهري

حممد رضى 

عكلي (الفوج 

(34

البيع الوارد على العقار يف طور االجناز على ضوء 

التشريع املغريب والعمل القضائي احملكمة االبتدائية 

مبراكش "منودجا" 462

الدكتوراه

جامعة القرويني 

كلية الشريعة 

أكادير

2001-2000 حممد مجيل مبارك أخرضيض

امللكية العقارية اجلماعية وأثرها يف التنمية االقتصادية يف 

االقتصاذ اإلسالمي ويف اجلماعات احمللية باملغرب "دراسة 

مقارنة 463

الدراسات العليا 

املعمقة
وجدة 2005-2004 عبد العزيز حضري مسرية حمدوب القواعد املسطرية لقضايا التحفيظ العقاري

464

رسالة لنيل ذبلوم 

الدراسات العليا 

املعمقة

الدار البيضاء 2000-1999 حممد خريي ابتسام حرار الرقابة القضائية على مشروعية أعمال احملافظ العقارية
465

الدراسات العليا 

املعمقة

ايت ملول-

أكادير
1998-1997 أمحد الوايف احلسن فاتيحي

ثبوت الشفعة للجار بني املصوص الشرعية وآراء 

الذاهب الفقهية 466

الدراسات العليا 

املعمقة

 كلية الشريعة 

أكادير
1998-1997 أمحد الوايف احلسني ادكوكو عقود التربع يف الفقه االسالمي "العمرى منوذجا"

467

ماستر الدار البيضاء 2014-2015 عبد احلليم ألنوري مجال داودي

رسالة لنيل املاستر يف الدراسات العقارية احلجز التحفظي 

على عقار حمفظ يف التشريع املدين املعريب يف ضوء الفقه 

والقضاء 468

ماستر مراكش 2011-2010 أمحد قليش سعيد بن عدو دور الوثيقة العدلية يف جمال التحفيظ العقاري 469

ماستر وجدة 2008-2007 إدريس الفاخوري أنيس القضاوي الوثيقة العصرية ودورها يف استقرار املعامالت العقارية 470

الدراسات العليا 

املعمقة
مراكش 2001-2000 حممد بونبات جودية خليل اخلربة القصائية يف اال العقاري

471

ماستر وجدة 2012-2011 دنيا مباركه هدى مزون الإلثبات يف دعوى شفعة العقار 472

ماستر وجدة 2011-2010 سعيد الروبيو عبد احلق حكيم
إثبات ملطية العقار غري احملفظ بني املالكي واإلجتهاد 

القضائي 473

ماستر وجدة 2014-2013 سعيد الروبيو فيصل املزدوكي
اإلثبات بشهادة الشهود يف املنازعات العقارية بني 

النظري والتطبيق 474

ماستر وجدة 2014-2013 عبد العزيز حضري حممد احلجاجي الترجيح بني احلجج يف منازعات العقارية غري احملفظ 475

ماستر وجدة 2013-2012 إدريس الفاخوري عمر أوتيل
التوتيق ودوره يف استقرار املعامالت العقارية على ضوء 

مدونة احلقوق العينية 476

ماستر وجدة 2012-2011 عبد العزيز حضري عماد ااوي
إثبات التصرفات العقارية الصادرة عن اإلرادة املنفردة -

الوقف والوصية منودجا- 477

ماستر طنجة 2014-2013 وداد العيدوين كرمية العظمي إثبات الوقف يف القانون املغريب 478

ماستر الرباط 2015-2014 جباليل بوحبص أمساء العلمي
القرض العقاري على ضوء قانون 08-31 املتعلقة 

بتحديد تدابري حلماية املستهلك 479

الدكتوراه مراكش 2001-2000 حممد رياض
عبد الطيف 

الودناسي
إثبات ملكية العقار يف القانون املغريب

480

اية التدريب 

للملحقني القضائيني

املعهد العايل 

للقضاء
2011-2009 حممد عونة عماد أرقراق احلجز التنفيدي على العقار احملفظ "دراسة ميدانية"

481

ماستر الدار البيضاء 2012-2011 فتح اهللا اسطري
أيت واحقي 

هشام
احلماية املدنية واجلنائية حلياز العقار

482



التدبري االداري
املدرسة الوطنية 

لإلدارة
2008-2006 عمر النافعي حسن صبطي أراضي اجلموع ''بني التنظيم والتدبري"

483

اية التدريب 

للملحقني القضائيني
الرباط 2013-2011 يونس الزهري مروان بوستة احلجز التنفيدي على العقار يف القانون املغريب

484

ماستر طنجة 2013-2012 عبد السالم بندود عثمان الغرفاوي منازعات احلجز العقاري 485

الدكتوراه مراكش 2015-2014 حممد ربيعي زهرية فونتري
منظومة األوقاف العامة باملغرب بني التأطري القانوين 

والفقهي واحلماية القضائية 486

ماستر وجدة 2015-2014 سعيد الروبيو
لاللطيفة 

بولعمايل

احلماية القانونية للغري يف ظل مسطرة احلجز التنفيدي 

العقاري 487

الدراسات العليا 

املعمقة
مراكش 2001-2000 حممد بونبات

يوسف بن 

الزاوية
العقار احملفظ بني الرهم الرمسي زاحلجز العقاري

488

الدكتوراه وجدة 2013-2012 إدريس الفاخوري جنيم أهتوت املنازعات املثارة بصدد مسطرة احلجز التنفيذي العقاري
489

الدراسات العليا 

املعمقة
الدار البيضاء 1999-1998

عبد احلليم مصطفى 

النوري
الناصري كلثوم احلجز التنفيدي العقار: قواعده وإجراءاته

490

ماستر الرباط 2008-2007 خالد برجاوي مصطفى بنداوي املسؤلية املدنية للمحافظ العقاري
491

ماستر فاس 2015-2014 عبد القادر بوعصية بوشعيب جوال
القيود الواردة على امللكية العقارية يف الفقه املالكي 

والقانون املغريب(دراسة مقارنة) 492

ماستر وجدة 2008-2007 إدريس الفاخوري
عبد اهلادي 

بوسعيد

البيع باملزاد العلين للعقار احملجوز -دراسة يف نصوص 

قانون املسطرى املدنية والعمل القضائي- 493

ماستر وجدة 2015-2014 احلسني بلحساين فدوى حوطش
القيود الواردة على امللكية الععارية اخلاصة يف التشريع 

املغريب 494

الدكتوراه وجدة 2004 عبد الرمحن أسامة على الرام بيع العقار يف طور البناء على ضوء أحكام القانون املعريب
495

ماستر وجدة 2015-2014 إدريس الفاخوري مليكة اهلاليل
بيع العقار يف طور اإلجناز ودوره يف التخفيف من أزمة 

السكن 496

الدكتوراه مراكش 2013-2012 املختار عطار حممد اخلضراوي نظام بيع العقار يف طور االجناز يف القانون املغريب
497

الدراسات العليا 

املعمقة
وجدة 2005-2004 إدريس الفاخوري يوسف بن طاهة احلماية اجلنائية حلياز العقار يف القانون املغريب

498

الدكتوراه وجدة 2009-2008 إدريس الفاخوري سناء ترايب محاية ىالدائن املرن يف الرهن الرمسي العقاري 499

الدكتوراه الرباط 2009-2008 سعيد الدغيمر عبد العايل حفيظ احلجز التنفيدي العقاري
500

ماستر وجدة 2011-2010 عبد الواحد محداوي مسرية الطويل
عقد الالئتمان الالجياري العقاري يف التشريع املغريب -

ودراسة معمقة 501

ماستر وجدة 2015-2014 إدريس الفاخوري سوكينة بيجاليل
رفع مضار اجلوار وفق مدونة احلقوق العينية و أحكام 

الفقه االسالمي 502

الدكتوراه الدار البيضاء 1990-1991 عبد الرمحان لسالمى عبد احلق صايف
أثار حقي االلتصاق والسطحية يف حمال البناء على ضوء 

التشريع املغريب واملقارن 503

ماستر وجدة مصطفى جرموين الرقابة على التجزئات العقارية واألبنية باملغرب
504

ماستر أكادير 2014-2013 حممد البوشواري احلسن الصاحلي البناء يف ملك الغري 505

ماستر أكادير 2015-2014 عادل حاميدي حممد أوحلوبني عقد اهلبة يف ضوء  مدونة احلقوق العينية 506



ماستر أكادير
احلسني بلوش - 

حليمة بن حفو
وفاء زكموزي

التنفيد اجلربي لألحكام القضائية العقارية يف القانون 

املغريب 507

ماستر أكادير
احلسني بلوش - 

حليمة بن حفو
الوايف أهراس

مطلب التحفيظ بني الرفض واإللغاء "دراسة يف ضوء 

مستجدات القانون رقم 14.07" 508

ماستر أكادير 2013-2012 نورة غزالن فريد بدري امللكية العقارية كضمانة ي يف التشريع املغريب 509

الدراسات العليا 

املعمقة
مراكش 1999 حممد بونبات حممد متزعم عقد بيع العقار وصناعة التوثيق يف املغرب

510

ماستر أكادير 2014-2013 احلسني بلوش فاطمة أزواغ
حق االنتفاع يف ضوء مدونة احلقوق العينية والقوانني 

ذات الصلة 511

ماستر أكادير 2015-2014 احلسني بلوش لوبنا نقاشي حق العمرى: دراسة تأصيلية وتطبيقية يف الفقه والقانون
512

ماستر الدار البيضاء 2010-2009 حممد منري ثابت حممد رضوان
تنفيد املقررات القضائية الصادرة يف مادة التحفيظ 

العقاري 513

الدراسات العليا 

املعمقة
الرباط 2001-2000 سعيد الدغيمر أمساء القوارطي الكراء الطويل األمد وتطبيقاته العملية

514

ماستر وجدة 2014-2013 عبد العزيز حضري أمساء هامل ممارسة الشفعة أثناء مسطرة التحفيظ 515
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525
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ماستر وجدة 2013-2012 إدريس الفاخوري فيصل احلجيوي الرهن الرمسي املنصب على العقار يف طور التحفيظ 531

ماستر مكناس 2013-2012 أمحد أجعون عبد عنكاوي
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ماستر وجدة 2013-2012 دنيا مباركه زكرياء السعلييت
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العينية والفقه اإلسالمي - 614

رسالة اية التدريب املعهد العايل للقضاء 2011-2012 هشام احلسين حممد بوعياد 
دور النيابة العامة يف القضايا املدنية - قضايا التحفيظ 

العقاري منوذجا - 615

ماستر موالي إمساعيل  2013-2014 املعزوز البكاي أنس التزاين عقد االئتمان اإلجياري العقاري 616

ماستر وجدة 2011-2012 إدريس الفاخوري جيهان زواش دعوى قسمة العقار ودور القضاء يف محاية املتقاسم 617

ماستر وجدة 2011-2012 إدريس الفاخوري إلياس الطاوس

دور احملافظة يف تنفيذ األحكام العقارية بني متطلبات 

االختصاص والصعوبات القانونية - دراسة على ضوء 

مستجدات قانون 14.07 - 618

ماستر عني الشق 2011-2012 عبد احلليم النوري عبد اهللا أجرعام  حجية القيد بالرسم العقاري 619

ماستر أكادير  2013-2014 احلسني بلوش هشام أبو العباس محاية األوقاف العامة يف املغرب دراسة قانونية فقهية 620

ماستر مكناس 2010-2011 املعزوز البكاي عبد العايل ادريوش جتارية املعامالت العقارية 621

دكتوراه وجدة 2012-2013 إدريس الفاخوري كمال عونة

تنفيذ احملافظ على األمالك العقارية للمقررات القضائية -

 بني تطبيق القواعد العامة واخلاصة وعلى ضوء 

مستجدات القانون رقم 14.07 - 622

ماستر مراكش 2012-2013 حممد مومن رشيد النخيلي 
احملافظ العقارية بني واجب املراقبة وإشكاالت تقييد 

األحكام القضائية 623

ماستر جامعة حممد األول 2013-2014 سعيد الروبيو مسري أقندوش النظام القانوين لتعدد احلجوز القارية 624

ماستر وجدة 2012-2013 إدريس الفاخوري رضوان قريشي
القواعد املوضوعية واإلجرائية لدعوى التعرض العقارية 

- دراسة يف املرحلة االبتدائية - 625

ماستر وجدة 2012-2013 دنيا مباركة  يوسف أسبول

احملافظ العقاري بني متطلبات االختصاص وإكراهات 

املسؤولية - دراسة على ضوء القانون رقم 14.07 

والعمل القضائي - 626

ماستر وجدة 2012-2013 إدريس الفاخوري فيصل احلجيوي
الرهن الرمسي املنصب على العقار يف طور التحفيظ - 

مقاربة قانونية عملية - 627

ماستر مكناس 2012-2013 أمحد أجعون عبد عنكاوي
القواعد املنظمة للملكية املشتركة يف إطار القانون رقم 

18.00 628

ماستر موالي إمساعيل  2011-2012 أمحد أجعون إمساعيل بو طالب
احلماية القانونية والقضائية لألمالك احلبسية يف ضوء 

مدونة االوقاف اجلديدة 629

ماستر وجدة 2012-2013 دنيا مباركة  زكرياء السعلييت
احلماية املقررة لألراضي الساللية بني النص التشريعي 

والعمل القضائي 630

ماستر وجدة 2012-2013 إدريس الفاخوري عبد الواحد التكاين االعتصار يف اهلبة من خالل مدونة احلقوق العينية املغربية
631

ماستر وجدة 2013-2014 إدريس الفاخوري عبد ايد أسويق
التقييدات على الرسوم العقارية وفق مستجدات القانون 

14/07 632

ماستر وجدة 2012-2013 احلسني بلحساين عبد احلليم عد اآلجال يف قانون التحفيظ العقاري 633

دكتوراه وجدة 2012-2013 عبد العزيز حضري مسرة حمدوب

االزدواجية اإلجرائية أمام قضاء التحفيظ العقاري - 

على ضوء االجتهاد القضائي ومستجدات القانون رقم 

14.07 634

ماستر وجدة 2012-2013 إدريس الفاخوري عبد ايب مهون
أثر احليازة يف إثبات ملكية العقار غري احملفظ - مقاربة يف 

ضوء احلقوق العينية واالجتهاد القضائي - 635



ماستر وجدة 2013-2014 إدريس الفاخوري جهاد سلطانة 
آجال الشفعة بني مقتضيات مدونة احلقوق العينية 

والعمل القضائي 636

الدراسات العليا املعمقة وجدة 2003-2004 عبد العزيز حضري سعاد آيت بلخري 
قرارات احملافظ على امللكية العقارية بني إماكنية الطعن 

وحق التعويض 637

ماستر طنجة 2008-2009 عبد اخلالق أمحدون عبد الواحد صمدون  مسؤولية  احملافظ العقاري على أعمال التحفيظ 638

ماستر السويسي 2008-2009 خالد برجاوي حممد بومريام 
إشكالية العقار غري احملفظ باملغرب - إقليم كلميم 

منوذجا - 639

ماستر أكادير  إدريس احلياين فاطمة بوزاركا
دور القضاء اإلداري يف محاية حق امللكية العقارية يف 

جمال نزع امللكية من اجل املنفعة العامة 640

ماستر وجدة 2009-2010 سعيد الروبيو حممد لعرج
دور القضاء يف محاية امللكية العقارية أثناء مسطرة 

التحفيظ 641

ماستر جامعة حممد األول 2011-2012 عبد الواحد محداوي أسامة فراسي
استرجاع األراضي يف ظل ظهري 2 مارس 1973 كسند 

لتحفيظ ملك الدولة 642

ماستر أكدال سعيد الدغيمر مجال مهاجر
نطاق تطبيق00-18 املتعلق بنظام امللكية املشتركة 

للعقارات املبنية 643

ماستر وجدة 2007-2008 سعيد الروبيو رشيدة محري
وضعية املالك بالنسبة لعملية ضم األراضي الفالحية على 

التنمية 644

أحممد لفروجي فوزية الغاشي 
قرارات احملافظ على امللكية العقارية بني إمكانية الطعن 

وحق التعويض 645

ماستر السويسي 2008-2009 خالد برجاوي عمر اليوسفي العلوي 646 بيع العقار يف طور االجناز

ماستر أكدال سعيد الدغيمر خدجية واحلاج 
الوضعية القانونية املشترك يف ضوء القانون رقم 00-

18 املتعلق بنظام امللكية املشتركة للعقارات املبنية 647

ماستر وجدة 2006-2007 إمساعيل الربكاين

ضمان التوازن االقتصادي يف تقنيات القرض العقاري - 

دراسة مقارنة يف القانون والعمل البنكي املغريب 

والفرنسي - 648

ماستر السويسي 2009-2010 أحممد لفروجي عبد الرزاق رفيق  املسامهة بالعقار احملفظ يف الشركات التجارية 649

ماستر فاس 2008-2009 حممد األعرج عزيز باملهدي 
الرقابة القضائية على قرارات احملافظ العقاري بني 

اختصاص احملاكم العادية واإلدارية 650

ماستر طنجة 2007-2008 عبد اللطيف البغيل عياد يونس عقد اإلجيار املفضي إىل التمليك الليزينغ 651

الدراسات العليا املعمقة السويسي 2010-2011 خالد برجاوي مرمي العاليل
الرتاعات املرتبطة بالسكن الوظيفي على ضوء القانون 

واالجتهاد القضائي 652

ماستر وجدة 2007-2008 عبد الواحد محداوي طارق دخيسي حتيني الرسوم العقارية وأثره على التنمية 653

ماستر وجدة 2007-2008 إدريس الفاخوري اهلامشي حمارزي التقييد االحتياطي يف ظهري التحفيظ العقاري 654

ماستر وجدة 2010-2011 يامنة فاطمي نور الدين ناجي املسؤولية التقصريية للمحافظ العقاري 655

ماستر وجدة 2007-2008 إدريس الفاخوري هناء خرشوش
املسؤولية الشخصية للمحافظ العقاري بني النص 

التشريعي والواقع العملي 656

الدراسات العليا املعمقة وجدة 2006-2007 إدريس الفاخوري عزيز الزهراوي اخلطأ الشخصي للمحافظ على األمالك العقارية والرهون
657

ماستر وجدة 2010-2011 يامنة فاطمي أنوار دادي مسؤولية  احملافظ العقاري على قرارات التحفيظ 658

ماستر وجدة 2011-2012 أمحد خرطة بكوري حممد رضا خصوصية املسطرة يف مادة التحفيظ العقاري 659

ماستر مراكش 2008-2009 عبد اهللا درميش عبد الرحيم ديكار الطعن يف قرارات احملافظ العقاري 660

ماستر وجدة 2010-2011 سعيد الروبيو نوال بوهرو رقابة القضاء اإلداري على قرارات احملافظ العقاري 661

الدراسات العليا املعمقة الدار البيضاء حممد خريي  خالد بلباش الطعن يف قرارات احملافظ 662

دكتوراه جامعة حممد األول 2012-2013 دنيا مباركة  حممد أوزيان 
األمالك املخزنية باملغرب النظام القانوين واملنازعات 

القضائية 663



ماستر وجدة 2008-2009 دنيا مباركة  حممد العايش صغريي  أراضي اجلماعات الساللية بني الواقع واآلفاق 664

جامعة حممد األولتدريب مبصلحة احملافظة العقارية  2008-2009 إدريس الفاخوري سليمان املقداد  نظام التحفيظ العقاري 665

ماستر أكدال 2008-2009 سعيد الدغيمر أمحد الريسوين
األجزاء املشتركة يف نظام امللكية املشتركة للعقارات 

املبنية 666

الدراسات العليا املعمقة عني الشق 2006-2007 حممد الكشبور حممد اهللوس املركز القانوين للعقار يف املقاولة 667

ماستر وجدة 2009-2010 دنيا مباركة  عماد أرقراق دور النيابة العامة يف مسطرة التحفيظ 668

رسالة اية التدريب املعهد العايل للقضاء 2007-2009 عمر الشيكر هشام بوي علي 
الكوز يف التربعات على ضوء أحكام القيد يف السجل 

العقاري 669

رسالة اية التدريب املعهد العايل للقضاء 2007-2009 يونس الزهري  حممد رضى عكلي

البيع الوارد على العقار يف طور اإلجناز على ضوء 

التشريع املغريب والعمل القضائي احملكمة االبتدائية 

مبراكش " منوذجا " 670

دكتوراه أكادير  2000-2001 حممد مجيل  مبارك أخرضيض

امللكية العقارية اجلماعية وأثرها يف التنمية االقتصاد 

اإلسالمي ويف اجلماعات احمللية باملغرب - دراسة مقارنة 

- 671

الدراسات العليا املعمقة وجدة 2004-2005 عبد العزيز حضري مسرة حمدوب القواعد املسطرية لقضايا التحفيظ العقاري 672

الدراسات العليا املعمقة الدار البيضاء 1999-2000 حممد خريي  ابتسام حرار الرقابة القضائية على مشروعية أعمال احملافظ العقاري 673

الدراسات العليا املعمقة أكادير  1997-1998 أمحد الوايف احلسن فاتيحي
ثبوت الشفعة للجار بني النصوص الشرعية وآراء 

املذاهب الفقهية 674

الدراسات العليا املعمقة أكادير  1997-1998 أمحد الوايف احلسني ادكوكو عقود التربع يف الفقه اإلسالمي - العمرى منوذجا - 675

ماستر عني الشق 2014-2015 عبد احلليم ألنوري مجال داودي
احلجز التحفظي على عقار حمفظ يف التشريع املدين 

املغريب يف ضوء الفقه والقضاء 676

ماستر مراكش 2010-2011 أمحد قليش سعيدة بن عدو  دور الوثيقة العدلية يف جمال التحفيظ العقاري 677

ماستر وجدة 2007-2008 إدريس الفاخوري أنيس القضاوي الوثيقة العصرية ودورها يف استقرار املعامالت العقارية 678

الدراسات العليا املعمقة مراكش 2000-2001 حممد بونبات جودية خليل  اخلربة القضائية يف اال العقاري 679

ماستر وجدة 2011-2012 دنيا مباركة  هدى مزوز اإلثبات يف دعوى شفعة العقار 680

ماستر وجدة 2010-2011 سعيد الروبيو عبد احلق حكيم
إثبات ملكية العقار غري احملفظ بني الفقه واالجتهاد 

القضائي 681

ماستر وجدة 2013-2014 سعيد الروبيو فيصل املزدوكي
اإلثبات بشهادة الشهود يف املنازعات العقارية بني 

النظرية والتطبيق 682

ماستر وجدة 2013-2014 عبد العزيز حضري حممد احلجاجي  الترجيح بني احلجج يف منازعات العقار غري احملفظ 683

ماستر وجدة 2012-2013 إدريس الفاخوري عمر أوتيل
التوثيق ودوره يف استقرار املعامالت العقارية على ضوء 

مدونة احلقوق العينية 684

ماستر وجدة 2011-2012 عبد العزيز حضري عماد ااوي
إثبات التصرفات العقارية الصادرة عن اإلرادة املنفردة -

685 الوقف والوصية منوذجا -

ماستر طنجة 2013-2014 وداد العيدوين كرمية العظمي  إثبات الوقف يف القانون املغريب 686

ماستر الرباط 2014-2015 جياليل بوحبص أمساء العلمي
القرض العقاري على ضوء قانون 08-31 املتعلقة 

بتحديد تدابري حلماية املستهلك 687

دكتوراه مراكش 2000-2001 حممد رياض عبد اللطيف الودناسي إثبات ملكية العقار يف القانون املغريب 688

رسالة اية التدريب املعهد العايل للقضاء 2009-2011 حممد عونة عماد أرقراق احلجز التنفيذي على العقار احملفظ - دراسة ميدانية - 689

ماستر احملمدية  2011-2012 فتح اهللا أسطري أيت واحقي هشام  احلماية املدنية واجلنائية حليازة العقار 690

2008-2006املدرسة الوطنية لإلرادة حبث اية التدريب عمر النافعي حسن صبطي أراضي اجلموع بني التنظيم والتدبري 691

رسالة اية التدريب املعهد العايل للقضاء 2011-2013 يونس الزهري  مروان بوستة  احلجز التنفيذي على العقار يف القانون املغريب 692

ماستر طنجة 2012-2013 عبد السالم بنحدو عثمان الغرفاوي منازعات احلجز العقاري 693

دكتوراه مراكش 2014-2015 حممد الربيعي زهرية فونتري 
منظومة األوقاف العامة باملغرب بني التأطري القانوين 

والفقهي واحلماية القضائية 694



ماستر وجدة 2014-2015 سعيد الروبيو لال لطيفة بولعمايل 
احلماية القانونية للغري يف ظل مسطرة احلجز التنفيذي 

العقاري 695

الدراسات العليا املعمقة مراكش 2000-2001 حممد بونبات  يوسف بن الزاوية  العقار احملفظ بني الرهن الرمسي واحلجز العقاري 696

دكتوراه وجدة 2012-2013 إدريس الفاخوري جنيم أهتوت  املنازعات املثارة بصدد مسطرة احلجز التنفيذي العقاري
697

الدراسات العليا املعمقة عني الشق 1998-1999 الناصري كلثومعبد احلليم مصطفى النوري احلجز التنفيذي العقاري قواعده وإجراءاته 698

ماستر الرباط 2007-2008 خالد برجاوي مصطفى بنحداوي املسؤولية املدنية للمحافظ العقاري 699

ماستر فاس 2014-2015 عبد القادر بوعصيبة  بوشعيب جوال 
القيود الواردة على امللكية العقارية يف الفقه املالكي 

والقانون املغريب - دراسة مقارنة - 700

ماستر وجدة 2007-2008 إدريس الفاخوري عبد اهلادي بوسعيد
البيع باملزاد العلين للعقار احملجوز - دراسة يف نصوص 

قانون املسطرة املدنية والعمل القضائي - 701

ماستر وجدة 2014-2015 احلسني بلحساين فدوى حوطش
القيود الواردة على امللكية العقارية اخلاصة يف التشريع 

املغريب 702

دكتوراه وجدة 2004 عبد الرمحن أسامة  علي الرام بيع العقار يف طور البناء على ضوء أحكام القانون املغريب
703

ماستر وجدة 2014-2015 إدريس الفاخوري مليكة اهلاليل 

بيع العقار يف طور اإلجناز ودوره يف التخفيف من أزمة 

السكنن مستجدات مشروع القانون 107.12 اخلاص 

بتتميم وتغيري القانون 44.00 - 704

دكتوراه مراكش 2012-2013 املختار عطار حممد اخلضراوي نظام بيع العقارات يف طور اإلجناز يف القانون املغريب 705

الدراسات العليا املعمقة وجدة 2004-2005 إدريس الفاخوري يوسف بن طامة احلماية اجلنائية حليازة العقار يف القانون املغريب 706

دكتوراه وجدة 2008-2009 إدريس الفاخوري سناء ترايب محاية الدائن املرن يف الرهعن الرمسي العقاري 707

دكتوراه أكدال 2008-2009 سعيد الدغيمر عبد العلي حفيظ احلجز التنفيذي العقاري 708

ماستر وجدة 2010-2011 عبد الواحد محداوي مسرية الطويل
عقد االئتمان اإلجياري العقاري يف التشريع املغريب - 

دراسة مقارنة - 709

ماستر وجدة 2014-2015 إدريس الفاخوري سوكسنة بيجاليل 
رفع مضار اجلوار وفق مدونة احلقوق العينية وأحكام 

الفقه اإلسالمي 710

دكتوراه الدار البيضاء 1990-1991 عبد الرمحان لسالمي عبد احلق صايف 
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ماستر طنجة  2008-2009 حممد حييا  حممد العلمي املنازعات الضريبية أمام القضاء اإلداري باملغرب 821

ماجستري سال 2008-2009 فاطمة الزهراء الثلوثحسن أبو عبد ايد السياسة اخلارجية املغربية اجتاه دول املغرب العريب 822

ماستر موالي إمساعيل 2012-2013 خالد الغازي بوزيدي حسن  دور اتمع املدين يف دستور 2011 823

ماستر موالي إمساعيل 2011-2012 حممد اهلزاط ياسني النفايت  املواطنة يف الدستور املغريب اجلديد 824

ماستر موالي إمساعيل 2012-2013 خالد الغازي مرمية احمزون التأطري الدستوري للمادة اإلداري باملغرب 825

ماستر موالي إمساعيل 2011-2012 حممد قزبري كاري وفاء الرقابة املالية للمحاسبني العموميني 826

ماستر موالي إمساعيل 2011-2012 املصطفى معمر  حممد فارح اصالح منظومة الرقابة املالية باملغرب 827

ماستر سيدي حممد بن عبد اهللا 2008-2009 حممد األعرج أمل العلوي اإلمساعيلي إشكالية أجهزة الرقابة املالية باملغرب 828

دكتوراه اجلزائر  2005-2006 طواهر حممد التهامي دراوسي
السياسة املالية ودورها يف حتقيق التوازن االقتصادي حالة 

اجلزائر: 2004-1990 829

مسطرة املنازعات الضريبية يف التشريع املغريب 830

املفتشية العامة للمالية ومتطلبات الرقابة الفعالة: دراسة 

وضعية حتليلية ومقارنة 831

الدراسات العليا املعمقة  احملمدية  2007-2008 احممد الداسر  جنيب البقايل منازعات الوعاء الضرييب أمام القضاء اإلداري 832

ماستر طنجة  2007-2008 عبد السالم لزرق هشام احلسكة 

االس اجلهوية للحسابات وإشكالية إرساء شفافية تدبري 

األموال العمومية احمللية - دراسة نظرية/ تطبيقية، مقارنة 

- 833

احلكامة املؤسساتية: االس اجلهوية للحسابات منوذجا 834

ماستر سطات 2009-2010 رشيد السعيد عبد الفتاح أعبيس
حكامة تدبري املرافق العمومية من احلدود إىل التحديات 

الوكالة احلضرية لسطات منوذجا 835



ماستر فاس 2008-2009 حممد آيت املكي عادل العسلة مناهج القاضي اإلداري 836

ماستر فاس 2008-2009 أمحد مفيد عبد الغين املرابط
دور القضاء يف الرقابة على مشروعية االنتخابات 

اجلماعية 837

إشكالية تنفيذ األحكام اإلدارية الصادرة يف مواجهة 

اإلدارة 838

الدراسات العليا املتخصصة السويسي 2010-2011 خالد برحاوي مرمي العاليل
الرتاعات املرتبطة بالسكن الوظيفي على ضوء القانون 

واالجتهاد القضائي 839

ماستر مكناس  2008-2009 املصطفى معمر  كرمي حلمني
طرق تسوية املنازعات الضريبية يف النظام الضرييب: 

حماولة يف التحليل 840

ماستر طنجة  حممد غريب لبىن ططي القانون الدويل اإلنساين ضوابطه وانتهاكاته 841

الوظيفة الدبلوماسية للربملان املغريب 842

دكتوراه أكدال 2000-2001 مصطفى قلوش عبد احلميد الزوبع
عالقة الربملان باحلكومة يف النظام الدستوري املغريب - 

دراسة مقارنة - 843

ماستر طنجة  2008-2009 محيد النهري رجاء أمشيشو  إشكالية عقلنة النفقات العمومية باملغرب 844

ماستر سال 2007-2008 أمال املشريف احملجوب الدربايل النظام اجلبائي احمللي على ضوء القانون رقم 47.06 845

ماستر مكناس  2007-2008 املصطفى معمر  هشام حلرش النظم اجلبائية التفضيلية وإشكالية العدالة الضريبية 846

موقع مطلب العدالة يف النظام القانوين للمنازعات 

اجلبائية باملغرب 847

ماستر مكناس  2008-2009 املصطفى معمر  فؤاد البمالسي املراقبة الضريبية بني: القانون والواقع 848

ماستر مكناس  2007-2008 عبد املالك بين عزة هامشي موالي رشيد  الوكالة القضائية للمملكة 849

ماستر طنجة  2007-2008 محيد النهري حممد مكو إشكالية التهرب الضرييب يف املغرب - دراسة قانونية -
850

حتصيل الديون العمومية يف التشريع والقضاء املغريب 851

نظام وحدة املدينة جتربة اجلماعة احلضرية لفاس -منوذجا 

- 852

الدراسات العليا املعمقة  وجدة 2006-2007 عبد القادر تيعاليت أمحد امنيلي التهرب الضرييب الداخلي والدويل 853

اتفاقية األمم املتحدة النموذجية لالزدواج الضرييب 854

ماستر مكناس  2007-2008 أمحد حضراين عبد العزيز امبخرة  املنازعات يف اجلبايات احمللية 855

oujda 2008-2009mohamed bedhrihicham ezzerouali
la fiscalité locale à la lumière de la 

nouvelle réforme (loi 47-06) 856

2009-2008وزارة املالية واخلوصصة  حبث التدريب املهين با سيدي اهلامشي حلرش فريد 
التحصيل اجلربي للديون العمومية وبعض معيقات 

عمليات التحصيل 857

master fes 2008-2009 dr. Abdellahbilal etber harsi

les garanties offertes aux 

contribuables en matiere 

d'assiette fiscale 858

ماستر طنجة  2007-2008 حممد حييا  حممد الشريف بنخي
استراتيجييات إصالح وتطوير اإلدارة اجلبائية أي دور 

يف تعزيز الضبط اجلبائي؟ 859

دور امللزم يف الفرض الضرييب من خالل جبايات 

اجلماعات احمللية 860

آليات حتقيق التوازن بني اإلدارة وامللزم يف املسطرة 

الضريبية 861

املنازعات اجلبائية احمللية 862

ماستر مكناس  2009-2010 خالد الغازي عبد اهلادي بولنوار 
التدبري اجلماعي للصفقات العمومية وأثره على املرافق 

احمللية 863

ماستر مكناس  2007-2008 أمحد حضراين يونس وحالو الصفقات العمومية والتنمية احمللية 864



ماستر أكادير  2012-2013 موالي إبراهيم كومغار جناة ادليزة
ولوج املقاوالت الصغرى واملتوسطة إىل الصفقات 

العمومية - الواقع واآلفاق - 865

ماستر فاس 2008-2009 أمحد مفيد عبد الغين املرابط
دور القضاء اإلداري يف الرقابة على مشروعية االنتخابية 

اجلماعية 866

ماستر سال عاصم الغبارثورية لعيوين+عبد اخلالق الشماشي2009-2010 مراقبة صفقات الدولة باملغرب 867

الدراسات العليا املعمقة  الرباط 1997-1998 عبد اهللا حداد بدر عبد احلفيظ عفيف  الس األعلى للحسابات ضمانة بأية وسائل؟ 868

ماستر موالي إمساعيل 2007-2008 املصطفى معمر  عادلة الرودي
الس األعلى للحسابات وإشكالية الرقابة القضائية 

على املال العام باملغرب 869

الدراسات العليا املعمقة  أكدال 1997-1998 عبد الرمحان البكروي ادريس اجلفال نظرية االعتداء املادي يف القانون املغريب واملقارن 870

ماستر 2009-2010 املصطفى معمر  حممد الوزاين  تطور مناهج الرقابة على املال العام باملغرب 871

الدراسات العليا املعمقة  أكدال 2007-2008 عبد اهللا حداد سيدي حرطن
خنب االس االستشارية ودورها يف تكريس ثقافة حقوق 

اإلنسان خنبة الس االستشاري حلقوق اإلنسان منوذجا
872

الدراسات العليا املعمقة  أكدال 2006-2007 عبد اهللا حداد أركييب أمحد فال
خنبة حركة حقوق اإلنسان باملغرب ( قيادات اهليئات 

املركزية كنموذج ) 873

دكتوراه أكدال 2007-2008 عبد اهللا حداد خدجية بلكبري
مسامهت احملاكم املالية يف الرقابة العليا دراسة نظرية 

وتطبيقية مقارنة 874

دكتوراه عني الشق 1999-2000 أمحد بوعشيق أمحد حضراين
النظام اجلبائي احمللي بني مقتضيات قانون 30.89 

وجوانبه العلمية 875

ماستر موالي إمساعيل 2011-2012 املصطفى معمر حممد فارح اصالح منظومة الرقابة املالية باملغرب 876

ماستر أكدال 2006-2007 أمينة املسعودي جمموعة من الطلبة 
اإلصالح الدستوري كمدخل لالنتقال الدميوقراطي - 

دراسة مقارنة - مناذج اهلند وإسبانيا واملغرب 877

ماستر سطات عزيز زهريعبد اجلبار عراش+حممد جميدي2011-2012

عالقة اآلمر بالصرف باحملاسب العمومي على ضوء 

مرسوم احملاسبة العمومية للجماعات الترابية وجمموعاا 

ل 2010 878

ماستر سال عبد اهللا اإلدريسيعبد النيب اضريف+احممد قزيرب2011-2012 حق احلصول على املعلومة باملغرب: مقاربة قانونية 879

الدراسات العليا املعمقة  السويسي 2008-2009 حممد هريي املكيين سعيد حق الوصول إىل املعلومات باملغرب 880

ماستر السويسي 2011-2012 نوال دين يجة اخلومري
دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف مالئمة 

التشريع الداخلي مع االتفاقيات الدولية 881

ماستر السويسي 2013-2014 حممد راجي ادريس صاحل حقوق اإلنسان يف املغرب بني النص والواقع 882

ماستر سال 2012-2013 حممد املكليف احلافظ النويين السياسة احلقوقية باملغرب (2013-1990) 883

ماجستري اجلزائر 2008-2009 بن حليلو فيصل بومعزة فطيمة اآلليات القانونية حلماية حقوق اإلنسان يف الوطن العريب
884

ماستر السويسي 2010 املختار مطيع فاتن البوحدويت ضمانات حقوق اإلنسان باملغرب وواقعها 885

ماستر طنجة 2008-2009 حممد العمراين بوخبزة عادل متيم 
إشكالية االختصاصات بني اجلهة والدولة ورهان التوازن 

يف املغرب على ضوء اجلهوية املوسعة - دراسة مقارنة -
886

ماستر السويسي 2010 عبد احلافظ ادمينو مصطفى عثماين اجلهوية املوسعة باملغرب وآفاق احلكم الذايت 887

الدراسات العليا املعمقة  السويسي 2000-2001 حممد بلحاج احلوسني قفيح سلطات اجلماعات احمللية يف ميدان التعمري 888

حبث اية التكوين املدرسة الوطنية لإلرادة 2010-2011 عبد اللطيف ادمينو إسراء التوزاين
عقود الربامج بني الدولة واجلهة دراسة يف مضامني 

وآليات التطبيق 889

الدراسات العليا املعمقة  أكدال 1997-1998 سعيد بوشاكوك+عبد العزيز اهلواريسعيد ابن البشري  اجلهة واجلهوية: دراسة مقارنة أملانيا - فرنسا املغرب 890

ماستر أكدال 2010-2011 اهلادي مقداد  عثمان ججة
إختصاصات اجلماعات احمللية يف ميدان التعمري باملغرب 

على ضوء مشاريع اإلصالح اجلديدة 891



دكتوراه سطات 2013-2014 مجال حطايب منري احلجاجي
سياسة التخطيط االستراتيجي للدولة واجلماعات الترابية 

وإشكالية التنمية 892

دكتوراه أكدال 2001-2002 مليكة بن الراضي حممد بنجلون السجل العديل وإشكالية حقوق اإلنسان 893

رسالة املماطلة يف الديون 894

املسولية عن األشياء يف القانون املدين 895

ماستر وجدة 2008-2009 احلسني بلحساين عبد الكرمي أزهاري مراجعة السومة الكرائية يف القانون املغريب 896

القوة القاهرة يف التشريع املغريب 897

النيابة يف التعاقد 898

رسالة جامعية  تصرفات املريض مرض املرض القانونية 899

رسالة جامعية  مسؤولية الطبيب عن أخطائه املهنية 900

اخلطأ الطيب املنشئ للمسؤولية املدنية يف التشريع 

اجلزائري 901

احملرر العريف 902

تذييل االحكام األجنبية بالصيغة التنفيذية 903

ماجستري اجلزائر 2004-2005 بسعي احممد توفيق صحراوي فريد  اخلطا الطيب يف جمال املسؤولية املدنية 904

نادية للوسي التنفيذ املدين وإشكاالته 905

ماجستري اخلليل 2009 جواد حممود أمحد حبرحسني مطاوع الترتوري نظرية الشرط اجلزائي بني الفقه والقانون 906

ماستر الدار البيضاء 2010-2011 حممد الشعييب فاطمة الزهراء النقي اخلطأ يف املسؤولية التقصريية عن العمل الشخصي 907

الدراسات العليا املعمقة  الرباط 2001-2002 أمحد ادريوش عادل العشايب  الشهادة الطبية يف القانون املغريب 908

دكتوراه الدار البيضاء 2008-2009 حممد الكشبور سعيد رميي السند التنفيذي يف القانون املغريب 909

املعهد العايل للقضاء السعودية  1424-1425 حتول العقد املايل واثره - دراسة مقارنة -إبراهيم بن عبد الرمحن بن سعد السحيلييوسف بن عبد اهللا اخلضري 910

تقدير التعويض يف املسؤولية املدنية 911

الدراسات العليا املعمقة  مراكش 1995-1996 حممد الكشبور الطالب عبد الكرمي مركز الفقه اإلسالمي يف القانون املدين املغريب 912

الدراسات العليا املعمقة  وجدة 2006-2007 أسامة عبد الرمحان لطيفة وراوي إعادة النظر يف االلتزامات املرهقة 913

ماستر  طنجة  2007-2008 عبد اخلالق أمحدون مجال املساوي العوامل املؤثرة يف تقدير التعويض عن الفعل الضار 914

ماستر طنجة  2007-2008 عبد اخلالق أمحدون نزهة مومي أثر اخلطا على درجة املسؤولية املدنية 915

دكتوراه أكدال 1995-1996 حممد الوكيلي حممد شيلح تأويل العقود يف قانون االلتزامات والعقود املغريب 916

الدراسات العليا املعمقة  الدار البيضاء 1991-1992 عبد الرمحان بلعكيد عمر الرواكاب االثراء بال سبب يف ضوء التشريع املغريب 917

ماستر سطات 2012-2013 منري مهدي حممد خلوقي
احلق يف التراجع - دراسة مقارنة - على ضوء نظرية 

التعسف يف استعمال احلق 918

رسالة اية التدريب املعهد العايل للقضاء 2008-2010 الرقابة القضائية على النيابة القانونية - دراسة عملية -حسن بنحود+مصطفى املعاطلةعبد العلي حفيظ
919

ماستر فاس 2013-2014 حممد شليح عبد اهللا الفقوسي
النيابة يف التعاقد بني واقع قانون االلتزامات والعقود 

املغريب واملأمول منه 920

ماستر موالي إمساعيل 2012-2013 حممد العسري عزيز الناعيم حترير العقود بني الرضائية والشكلية 921

ماستر سطات 2011-2012 رياض فخري حممد فاضل باين محاية الكفيل يف القانون املغريب واملقارن 922

وزارة العدلالعهد الوطين للدراسات القضائية 1996 الدكتور عبد القادر العرعاريتقدمي األستاذ أمحد اخلمليشي ضمان العيوب اخلفية يف عقد البيع 923

دكتوراه مراكش 2012-2013 خليل زكرياءموالي احممد االمراين زنطار
املسؤولية املدنية للبائع املهين وتطبيقاا على عقد البيع 

اإللكترونية 924

مسؤولية الطبيب عن أخطائه املهنية 925

ماستر سال 2010-2011 توفيق املنصوري مرمي غاليل مسؤولية الطبيب يف التشريع املغريب 926

ماجستري اجلزائر 2002-2003 التزام الطبيب بإعالم املريض 927

الدراسات العليا املعمقة  بريزيت 2006 فراس ملحم  حممود موسى دودين
مسؤولية الطبيب الفردية املدنية عن أعماله املهنية - 

دراسة مقارنة - 928



دكتوراه األردن 2011 حممد أمني املناسية حممد عبد السميع فرج اهللا
األحكام الشرعية املترتبة على تصرفات الطبيب - 

دراسة فقهية مقارنة - 929

ماجستري الشرق األوسط 2011 منصور الصرايرة بدر حممد الزغيب
املسؤولية املدنية للطبيب عن األخطاء الطبية يف جمال 

التلقيح الصناعي 930

دكتوراه تيزي وزو 2011 معاشو فطة بوخرس بلعيد خطأ الطيب أثناء التدخل الطيب 931

ماجستري قاصدي مرباح ورقلة  2005-2006 صفية سنوسي اخلطأ الطيب يف التشريع واالجتهاد القضائي 932

ماجستري النجاح الوطنية  2009 مصطفى أشرف مصطفى الكوينأدهم أبو طه اخلطأ الطيب مفهومه وآثاره يف الشريعة 933

2006-2007

الطبيب يف القطاع الصحي العام بني أداء املهنة وظروف 

العمل دراسة ميدانية األطباء يف مستشفى باشا اجلامعي 

باجلزائر العاصمة 934

ماجستري اجلزائر 2000-2001 بن شعبان حنيفة  أحلوش بوحلبال زينب رضا املريض يف التصرفات الطبية 935

ماجستري اجلزائر 2001 السيدة الغويت سعاد حنني مجعة محيدة مسؤولية الطبيب والصيديل داخل املستشفيات العمومية
936

مشاركة علمية  تيزي وزو 2008 الدكتور محليل صاحل املسؤولية اجلزائية الطبية دراسة مقارنة 937

الدراسات العليا املعمقة  وجدة 2003-2004 إدريس الفاخوري البشري دحويت أثر التحوالت االقتصادية على العقد 938

الدراسات العليا املعمقة  الدار البيضاء اخلدري الكبريموالي ادريس العلوي العبدالوي1982-1983
كراء احملالت املعدة للسكىن وإفراغها على ضوء 

اإلصالح اجلديد يف القانون املغريب 939

ماستر أكادير 2013-2014 احلسني بلوش فهمي بوشعيب
املسؤولية املدنية يف مرحلة املفاوضات السابقة على إبرام 

العقد يف ضوء القانون املغريب 940

ماستر أكادير 2014 إمساعيل أعناوياحلسني بلوش+عبد الرزاق أيوب الشرط املعدل للمسؤولية العقدية 941

ماستر أكادير 2013-2014 احلسني بلوش فاطمة الزهراء اداوود
املسؤولية املدنية لألبويه عن افعال أبنائهما القاصرين - 

دراسة يف ضوء التشريع املغريب - 942

دكتوراه مراكش 2012-2013 بوشعيب بلقاضيموالي احممد االمراين زنطار
املسؤولية املدنية للمنتج عن فعل منتجاته املعيبة - دراسة 

مقارنة - 943

ماستر مراكش 2013-2014 أمينة عتيوي سعيد العزوزي
اإلكراه البدين كآليىة لتحصيل الديون العمومية " 

الغرامات اجلنائية أمنوذجا" 944

ماستر مراكش 2013-2014 حممد مومن فاطمة الزهراء السغداين املسؤولية املدنية للمنتج يف القانون املغريب 945

ماستر مراكش 2011-2012 بوعبيد عباسي غزالن حلرش مسطرة احلجز لتحصيل الديون العمومية 946

ماستر مراكش 2010-2011 عبد السالم الربمييعبد اللطيف الودناسي التبليغ بني الصحة والبطالن " يف املادة املدنية " 947

ماستر مراكش 2011-2012 عبد الكرمي الطالب احلسني غواغ
التبليغات القضائية بني الصحة والبطالن " يف املادة 

املدنية " 948

ماستر مراكش 2009-2010 عبد الكرمي الطالب حبيبة دهي
نظام إيقاف تنفيذ األحكام املشمولة بالتنفيذ املعجل 

القضائي 949

ماستر مراكش فاطمة الزهراء آيت الستراحلسني أمنار+عبد احلق دهيب2011-2012
اإلشعار للغري احلائز كآلية من آليات التنفيذ اجلربي 

للديون العمومية 950

دكتوراه مراكش 2010-2011 الدراري أمحد موالي احممد االمراين زنطار عقد املعلوماتية - أحكامه وآثاره - دراسة مقارنة 951

الدراسات العليا املعمقة  مراكش 2002-2003 عبد الكرمي الطالب عمر حلجويب  املسؤولية املدنية للمحامي يف التشريع املغريب 952

الدراسات العليا املعمقة  الدار البيضاء 1998-1999 بلعيد كرومي حليمة ملغاري محاية املكتري يف إطار ظهري 25 دجنرب 1980 953

حسن بلمحفيظ املسؤولية املدنية للموثق يف التشريع املغريب 954

مالك إيدسعيد سلطة القاضي يف تفسري العقد 955

عبد احلق ايت عبد املومن تصرف الدولة بالبيع والكراء يف امالكها اخلاصة 956

ماستر أكادير 2013-2014 احلسني بلوش رشيد خواضي 
الفسخ اجلزئي للعقود املدين يف القانون املغريب - دراسة 

مقارنة - 957

حممد بالفقري  السلطة التقديرية للقاضي يف املادة املدنية 958



ماستر أكادير 2016-2017 حممد البوشواري حممد خالد فتيحي
أثر الظروف الطارئة على تغري القيمة - دراسة مقارنة يف 

الفقه والقانون - 959

ماستر أكدال 2009-2010 أمحد ادريوش سفيان الفخفاخ

دور القاضي يف اإلثبات بدليل إلكتروين دراسة يف 

القانون املغريب املتعلق بالتبادل اإللكتروين للمعطيات 

القانونية 960

الدراسات العليا املعمقة أكدال 2004-2005 أمحد ادريوش عزيز جواهري التوقيع اإللكتروين واإلثبات 961

املعهد العايل للقضاء الرباط
ندوة التوقيع اإللكتروين وورشة عمل تطبيقات التوقيع 

اإللكتروين فنيا وقضائيا 962

ماستر السويسي 2009-2010 السائح اجلوهري فاطمة الزهراءخالد برجاوي األمن القانوين والقضائي 963

دكتوراه الرباط 1991-1992 أمحد شكري السباعي أمحد ادريوش
أصول قانون اإللتزامات والعقود حبث يف األصول 

الفقهية والتارخيية 964

دكتوراه مراكش 2014-2015 عبد الكرمي الطالب عبد العزيز إدزين
نظام املساعدة القضائية يف املادة املدنية - دراسة نظرية 

وعملية - 965

دكتوراه عني الشق 2004-2005 لسالمي عبد الرمحان جماهدين خالد مفهوم النظام العام يف العقد 966

الدراسات العليا املعمقة الدار البيضاء 1987-1988 عبد الرمحان بلعكيد حممد الربيعي حمررات املوثقني وحجيتها يف اإلثبات يف التشريع املغريب
967

ماستر وجدة 2013-2014 احلسني بلحساين نزيهة سوسان ضوابط املسؤولية املدنية عن املنتوجات املعيبة 968

ماستر أكادير 2013-2014 احلسني بلوش عبد احلق أوسعيد احلماية القانونية للمريض يف جمال اخلدمات الطبية 969

الدراسات العليا املعمقة وجدة 2003-2004 دنيا مباركة  سهام الكشويت التعويض االتفاقي يف عقود العمل 970

ماستر وجدة 2014-2015 وردة غزال جواد الفرح القوة الثبوتية للورقة العرفية وطرق الطعن فيها 971

الدراسات العليا املعمقة أكدال 2006-2007 أمحد ادريوش فدوى العزوزي الورقة العرفية 972

حممد لكبايش
أثر خطأ املتضرر على حق التعويض - دراسة مقارنة يف 

جمال املسؤولية التقصريية 973

ماستر أكادير احلسن الصاحلياحلسني بلوش+أيوب عبد الرزاق2013-2014 البناء يف ملك الغري 974

سليمان نوراوي التعسف يف استعمال حق امللكية 975

اإلجازة السويسي 2012-2013 هند األيويب عبد اهللا السريت احلماية القانونية ألموال القاصر 976

ماستر مكناس 2009-2010 إدريس اجويلل حممد بوعمامة 
حجية وسائل اإلتصال احلديثة يف اإلثبات املدين على 

ضوء قانون 53.05 977

دكتوراه مراكش 2009-2010 حممد الكشبور السعدية أمغريير 
انعدام األساس القانوين بني قضاء النقض وااللتزام 

بالتسبيب 978

الدراسات العليا املعمقة وجدة 2006-2007 أسامة عبد الرمحان لطيفة وراوي إعادة النظر يف االلتزامات املرهقة 979

ماستر مراكش 2011-2012 عبد الكبري الياقويتعبد الرحيم بن بوعيدة  التزوير يف احملررات اإللكترونية 980

دكتوراه أكدال 1995-1996 حممد الوكيلي حممد شيلح تأويل العقود يف قانون االلتزامات والعقود املغريب 981

ماستر سطات 2012-2013 منري مهدي حممد خلوقي
احلق يف التراجع - دراسة مقارنة - على ضوء نظرية 

التعسف يف استعمال احلق 982

الدراسات العليا املعمقة أكدال 2003-2004 التعاقد عرب األنترنت وآثاره - دراسة مقارنة -طارق عبد الرمحان ناجي كميل احلسن رحو 983

الدراسات العليا املعمقة وجدة 2003-2004 إدريس الفاخوري البشري دحويت أثر التحوالت االقتصادية على العقد 984

ماستر مراكش 2010-2009 بوعبيد عباسي فؤاد بوسالمة
احلماية املدنية للمستهلك املتعاقد بوسائل إلكترونية -

االنترنيت منوذجا- 985

ماستر مراكش 2012-2011
حممد األطرش - 

ضياء على أمحد نعمان
فوزية الشليح محاية املستهلك من الغش التجاري

986

ماستر 2001-2010 رياض فخري حممد صداق 987

ماستر فاس 2008-2007 صالح الدين ممتوق
مرمي سرخيين 

شيب

احلماية اجلنائية للمستهلك من خالل ظهري زجر الغش 

البضائع 988



الدكتوراه وجدة 2005-2004 أخياظ حممد مهدي منري املظاهر القانونية حلماية املستهلك 989

ماستر الدار البيضاء 2011-2010 حممد جوهر مصطفى حلكيم اإلشهار الكاذب 990

ماستر طنجة 2011-2010 عبد اخلالق أمحدون اليعالوي عادل احلماية العقدية للمستهلك 991

الدراسات العليا 

املعمقة
طنجة 2007-2006 عبد السالم بنحدو

زكرياء 

البوشوكي
احلماية اجلنائية للمستهلك

992

الدكتوراه الدار البيضاء 2006-2005 حممد خريي حممد حبماين محاية املتعاقد من الشروط التعسفية -دراسة مقارنة- 993

ماستر الرباط 2009-2008 احممد لفروجي رقية الباز محاية املستهلك املتعاقد 994

قروض اإلستهالك 995

رسالة جامعية احلماية اجلنائية للمستهلك 996

ماجستري جامعة اجلزائر 2002-2001 أحممد توفيق بسعي جرعود الياقوت عقد البيع ومحاية ومحاية املستهلك يف التشريع اجلزائري
997

كلية الدراسات 

العليا
2009 خالد التالمحة

عبد اهللا ذيب 

عبداهللا حممود
محاية املستهلك يف التعاقد اإللكتروين دراسة مقارنة

998

ماستر طنجة 2009-2008 عبد اخلالق أمحدون جنالء أمحدون النظام القانوين لقروض االستهالك دراسة تأصيلية 999

ماستر وجدة 2007 يامنة فاطمي نسرين برغوت احلماية اجلنائية للمستهلك -دراسة مقارنة- 1000

محاية رضا املستهلك يف قروض االستهالك 1001

مفهوم املستهلك يف قوانني االستهالك 1002

الدكتوراه وجدة 2007-2006 احلسني بلحسانس عمرو قريوح
احلماية القانونية للمستهلك  -القرض االستهالكي 

نوذجا- 1003

ماستر الرباط يوليوز 2010 حممد حمبويب
إبراهيم الطالب 

وجعيدان
محاية املستهلك يف القرض العقارية

1004

الدراسات العليا 

املعمقة
وجدة 2000-1999 احلسني بلحسانس عمرو قريوح احلماية القانونية ملستهلكي السلع اخلدمات

1005

ماستر مراكش 2010-2009 بوعبيد عباسي فتيحة يويب محاية املستهلك على ضوء قانون حرية األسعار واملنافسة
1006

ماستر طنجة 2009-2008 عبد اهللا أشركي افقري الفحصي وفاء إشكالية االلتزام باإلعالم يف عقود االستهالك
1007

ماستر الرباط 2008-2007 احممد لقروجي أمينة اضريبينة احلماية القانونية للمستهلك املقترض 1008

التطبيقات العملية احلديثة يف قضايا االستهالك 1009

ماستر أكادير 2014-2013
احلسني بلوش - عبد 

الرزاق أيوب
حنان مسرور

احلق يف التراجع عن العقد ودوره يف محاية املستهلك 

(دراسة مقارنة) 1010

ماستر مراكش 2014-2013 حممد مومن مينة الكراري 1011

ماستر مراكش 2012-2011 حممد مومن جناة السعيد محاية املستهلك يف عقد القرض العقاري الالستهالكي 1012

ماستر عني الشق 2012-2013 عبد اللطيف هداية اهللا  خالد صبار 
محاية املستهلك من الشروط التعسفية يف ضوء القانون 

رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابري حلماية املستهلك
1013

ماجستري تيزي وزو 2012 شعباين حنني نوالكجار سي يوسف زاهية حورية 
التزام املتدخل بضمان سالمة املستهلك يف ضوء قانون 

محاية املستهلك وقمع الغش 1014

دكتوراه اجلزائر 2009-2010 قلفاط شكري ولد عمر طيب
النظام القانوين لتعويض األضرار املاسة بأمن املستهلك 

وسالمته - دراسة مقارنة - 1015

ماجستري اجلزائر 2009-2010 خلضر بن عزي خدجية بوطبل  احلماية القانونية للمستهلك يف جمال املنتوجات املستوردة
1016

ماستر طنجة 2011-2012 مرزوق آيت احلاج هاجر هروس 
إشكالية محاية املستهلك يف القانون 31.08 - القروض 

العقارية منوذجا - 1017



ماستر مراكش 2011-2012 إهلام العلمي مرمي بلكالئع احلماية اجلنائية للمستهلك من اإلشهار الكاذب 1018

ماستر مراكش 2011-2012 حممد األطرش عبد الرزاق زيدي أثر تدابري محاية املستهلك على النظرية العامة للعقد 1019

دكتوراه الرباط 2014-2015 عبد الكرمي غايل أمينة اضريبينة
احلماية القانونية للمستهلك يف نطاق عقود التجارة 

اإللكترونية 1020

دكتوراه أكدال 2011-2012 عبد القادر العرعاري الرمحوين حسنة  الشروط التعسفية يف عقد القرض االستهالكي 1021

دكتوراه عني الشق 2003-2004 عبد الرمحان لسالمي أبو بكر مهم  الوسائل الوقائية حلماية املستهلك 1022

حبث التخرج املدرسة الوطنية لإلدارة 2008-2010 عمر النافعي الراضي عثمان 
األسس القانونية حلماية املستهلك يف العقود التقليدية 

وااللكترونية 1023

ماستر السويسي 2011-2012 حممد حمبويب أيوب العنتري 
التوازن العقدي بني قواعد قانون االلتزامات والعقود 

وقانون تدابري محاية املستهلك 1024

ماستر أكادير  2014-2015 احلسني بلوش ليلى اخلشايل  املسؤولية املدنية للطبيب يف جراحة التجميل 1025

ماستر فاس 2011-2012 حممد األعرج حكيمة لغرمي  مسؤولية الدولة عن اخلطأ القضائي 1026

دكتوراه عني الشق 2001-2002 عبد الرمحان لسالمي إبراهيم قضا النظام القانوين ملسؤولية أجري صناعة البناء العشرية 1027

ماستر أكادير  2013-2014 احلسني بلوش أمحد بورابح املسؤولية املدنية للمحكم 1028

ماستر أكادير  كبرية املنتاجاحلسني بلوش+أمحد الدراري2015-2016 املسؤولية املدنية للمنتج وفق القانون رقم 24.09 1029

الدراسات العليا املعمقة سال 2006-2007 مسري أوخليفا عبد الرمحان عاليل  قانون اإلرادة يف التحكيم 1030

الدراسات العليا املعمقة أكدال 2004-2005 عبد اهللا حداد بوشكورت فيصل  الرقابة القضائية على قرارات اهلدم وإيقاف األشغال 1031

ماستر السويسي 2009-2010 السائح اجلوهري فاطمة الزهراءخالد برجاوي األمن القانوين والقضائي 1032

ماستر أكادير  2014-2015 حممد البوشواري عز الدين أيت موسى  املهلة القضائية يف القانون املغريب 1033

الدراسات العليا املعمقة سال 2007-2008 عزيز الفتح حممد احلبيب مسؤولية احملكم - دراسة على ضوء التشريع املغريب -
1034

ماستر مراكش 2011-2012 مصطفى مالك رشيد أمنان  رد االعتبار القضائي كآلية إلعادة اإلدماج 1035

ماستر مراكش 2012-2013 لطيفة الداودي عبد الرحيم فكري  جزاء اإلخالل حبقوق الدفاع 1036

ماستر مكناس 2009-2010 املصطفى معمر علوشي عبد الناصر 
إيقاف إجراءات حتصيل الديون العمومية أمام القضاء 

اإلستعجايل 1037

الدراسات العليا املعمقة السويسي 2008-2009 عبد اهللا الدرقاوي حسن وتاب  دور كتابة الضبط يف تفعيل مسطريت التبليغ والتنفيذ 1038

ماستر أكادير  2013-2014 احلسني بلوش فهمي بوشعيب
املسؤولية املدنية يف مرحلة املفاوضات السابقة على إبرام 

العقد يف ضوء القانون املغريب 1039

ماستر وجدة 2011-2012 حممد شهيب مروان عمر  خصوصيات تنفيذ األحكام األجنبية باملغرب 1040

الدراسات العليا 

املعمقة
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تسنيد الديون الرهنية

1055
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الدراسات العليا املعمقة  فاس  2008 - 2009 حممد بوزالفة عائشة القرشي املساواة املالية بني الزوجني - دراسة مقارنة - 1072

رسالة اية التدريب املعهد العايل للقضاء 2008 - 2010 أنس سعدون + إمساعيل بوحفرةسعد أصبان
الظرف القاهر إلثبات النسب الناتج عن اخلطبة - 

دراسة يف ضوء العمل القضائي - 1073

رسالة اية التدريب املعهد العايل للقضاء 2008 - 2009 مسري آيت أرجدال عبد الغاين األيب  احلضانة يف ضوء العمل القضائي 1074

رسالة اية التدريب املعهد العايل للقضاء 2008 - 2010 حممد الزردة مرمي الفقيه إثبات ونفي النسب بني اللعان واخلربة الطبية 1075
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األسرة 1076

الدراسات العليا املعمقة  طنجة  إدريس الفاخوري آمال زركاين مدونة األسرة وسؤال املرجعية 1077
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ماستر مكناس 2011 - 2012 إدريس اجويلل جواد لطرش نظرية الظروف الطارئة وجتلياا يف مدونة األسرة 1079
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دور النيابة العامة يف محاية األسرة يف ظل مدونة األسرة 
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إثبات الطالق بني النصوص التشريعية وتطبيقاا 

القضائية - دراسة تطبيقية مبجلس قضاء اجللفة - 1093

رسالة اية التدريب املعهد العايل للقضاء 2008 - 2010 سعد أصبان مليكة الغنام  التعويض من خالل مدونة األسرة والعمل القضائي 1094

ماستر مكناس 2011 - 2012 املعزوز البكاي وفاء الصغيور  مدونة األسرة بني اخلصوصية والكونية 1095

ماستر مكناس 2009 - 2010 حممد زريول خدجية حنون  مظاهر تصادم مدونة األسرة مع القوانني األوربية 1096

ماستر موالي إمساعيل إدريس اجويلل  2013 - 2012 مروان العبادي  احلماية القانونية للطفل املهمل يف التشريع املغريب 1097

ماستر مكناس 2012 - 2013 إدريس اجويلل مجال الصمايت التنفيذ يف قضايا األسرة 1098

الدراسات العليا املعمقة  وجدة 2008 - 2009 إدريس الفاخوري حنان داودي اإلثبات االستثنائي لعقد الزواج 1099

ماستر مكناس 2010 - 2011 إدريس اجويلل احملفوظ سعدون 
االختصاص يف قضايا احلالة املدنية وكفالة األطفال 
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للتطليق؟ 1141

الدراسات العليا املعمقة  طنجة  2005 - 2006 عبد اخلالق أمحدون الغيالين احلسين هشام مبدأ سلطان اإلرادة وأثره يف تنظيم العالقة الزوجية 1142



الدراسات العليا املعمقة  طنجة  2007 - 2008 عبد اخلالق أمحدون عبد الرمحان قامسي
قضاء األسرة يف تفعيل مبدأ حسن النية - الزواج 

والطالق منوذجا - 1143

الدراسات العليا املعمقة  فاس  2005 - 2006 عبد احلميد أخريف عبد الواحد الرمحاين مسطرة الشقاق يف ضوء مدونة األسرة والعمل القضائي
1144

الدراسات العليا املعمقة  طنجة  2007 - 2008 عبد اللطيف البغيل  جنيب أفيالل 
مسؤولية الورثة عن ديون املورث - يف القانون املغريب 

واملقارن دراسة مقارنة - 1145

الدرسات العليا املعمقة طنجة  2007 - 2008 عبد اخلالق أمحدون هند قامسي
وضعية القاصر املهاجر سريا إسبانيا منوذجا - دراسة 

سوسيوقانونية - 1146

دكتوراه وجدة 2011 - 2012 احلسني بلحساين جليلة دريسي احلضانة يف الزواج املختلط بني التشريع وعوائق التطبيق
1147

الدراسات العليا املعمقة  طنجة  2006 - 2007 عبد اخلالق أمحدون مليكة باكرمي الوضعية القانونية واإلجتماعية للطفل املعاق باملغرب 1148

الدراسات العليا املعمقة  طنجة  2006 - 2007 إدريس الفاخوري  حممد الوهايب 
طالق املغاربة أمام القضاء األوريب إشكاالت التطبيق 

وآفاق التنفيذ 1149

الدراسات العليا املعمقة  طنجة  2005 - 2006 حفصة الوهايب  مركز اخلربة الطبية يف مدونة األسرة 1150

الدراسات العليا املعمقة  وجدة 2009 - 2010 دنيا مباركة خالد عبداالوي االعتراف بالطالق الواقع باملغرب يف فرنسا 1151

الدراسات العليا املعمقة  طنجة  2006 - 2007 حممد الكشبور  كفيل حممد  اإلثبات يف مدونة األسرة 1152

الدراسات العليا املعمقة  الرباط  2001 - 2002 أمحد ادريوش عادل العشايب  الشهادة الطبية يف القانون املغريب 1153

الدراسات العليا املعمقة  فاس  أمحد اجوييد نبيلة بوشفرة اجوييد احلقوق املالية للمرأة والطفل بعد الطالق 1154

الدراسات العليا املعمقة  طنجة  2005 - 2006 حممد الكشبور  حممد عبكار 
املساواة بني الزوجني يف مدونة األسرة - الزواج منوذجا 

- 1155

الدراسات العليا املعمقة  طنجة  2008 - 2009 حممد الكشبور  مزدلفة بوهدان  الرتاع حول الصداق ومتاع البيت 1156

الدراسات العليا املعمقة  طنجة  2007 - 2008 عبد اخلالق أمحدون عدنان العشعاش الطبيعة القانونية لتدخل القضاء يف مدونة األسرة 1157

الدراسات العليا املعمقة  طنجة  2006 - 2007 عبد اخلالق أمحدون مرمي الفقيه 
اجلهود الدولية املرصدة خلدمة األسرة - منظمة 

اليونيسيف واإليسيسكو منوذجا - 1158

الدراسات العليا املعمقة  طنجة  2007 - 2008 عبد اخلالق أمحدون حسن مرون الوهايب معيقات التنمية وأثرها على مؤسسة األسرة 1159

الدراسات العليا املعمقة  وجدة 2007 - 2008 دنيا مباركة فؤاد قريشي 
أحكام املتعة والتعويض عند انتهاء الرابطة الزوجية - 

دراسة مقارنة - 1160

الدراسات العليا املعمقة  وجدة 2007 - 2008 إدريس الفاخوري  املرابط عبد اإلله احلماية القانونية والقضائية للنفقة 1161

الدراسات العليا املعمقة  وجدة 2009 - 2010 عبد العزيز حضري فؤاد بن شكرة 
آثار العدول عن اخلطبة يف ظل مدونة األسرة - دراسة 

مقارنة - 1162

الدراسات العليا املعمقة  طنجة  2005 - 2006 إدريس الفاخوري جناة العزوان 
إشكالية غثبات النسب ونفيه بالوسائل العلمية يف مدونة 

األسرة 1163

الدراسات العليا املعمقة  طنجة  2006 - 2007 إدريس الفاخوري  وضحة بكور 
الوضع احلقوقي للمرأة يف مدونة األسرة واالتفاقيات 

الدولية - الزواج والطالق - منوذجا 1164

الدراسات العليا املعمقة  طنجة  2006 - 2007 مرزوق آيت احلاج كرمية احلايك التطليق لعدم اإلنفاق وإشكاالته العملية 1165

فاس  2005 - 2006 عسو منصور  سناء زعيمي الوضع القانوين للمرأة املغربية بني الكونية واخلصوصية 1166

الدراسات العليا املعمقة  طنجة  2007 - 2008 حممد الكشبور  لوبنة أكريكر
مدى انفتاح مدونة األسرة على القانون املدين دراسة 

مقارنة مع الفقه اإلسالمي 1167

الدراسات العليا املعمقة  سيدي حممد سناء العاطي اهللا حممد ناصر متيوي مشكوري2006 - 2005
الطالق االتفاقي للمغاربة يف املهجر " وفق مدونة األسرة 

" 1168

الدراسات العليا املعمقة  وجدة 2008 - 2009 دنيا مباركة هجرية بن عزي
الطالق االتفاقي على ضوء مدونة األسرة والعمل 

القضائي 1169

الدراسات العليا املعمقة  السويسي 2007 - 2008 خالد برجاوي نورة بوطاهر
العالقات املالية بني الزوجني حمدودية القضاء وتطور 

الواقع 1170

الدراسات العليا املعمقة  فاس  2005 - 2006 عبد احلميد أخريف حممد أقاش  النظام املايل للزوجني على ضوء مدونة األسرة 1171



الدراسات العليا املعمقة  فاس  2006 عبد العزيز العتيقي اخلمار كمريو
الطفل العامل يف القطاع غري املهيكل ( مقاربة سوسيو - 

قانونية ) 1172

الدراسات العليا املعمقة  طنجة  2007 - 2008 عبد اخلالق أمحدون حفصة كرمي العنف ضد الطفل دراسة سوسيوقانونية 1173

الدراسات العليا املعمقة  الرباط 2009 - 2010 عبد السالم فيغو أكرم أحكام الوضعية املالية للزوجني على ضوء مدونة األسرة 1174

الدراسات العليا املعمقة  طنجة  2006 - 2007 عبد اخلالق أمحدون مليكة باكرمي الوضعية القانونية واإلجتماعية للطفل املعاق باملغرب 1175

الدراسات العليا املعمقة  فاس  2005 - 2006 إدريس جويدي حممد الزهري حق الطفل يف اهلوية " احلالة املدنية منوذجا " 1176

الدراسات العليا املعمقة  سيدي حممد 2005 - 2006 حممد بوزالفة علي إدريسي حسين
حق الطفل ضحية العنف يف التأهيل دراسة يف ضوء 

التشريع اجلنائي املغريب 1177

الدراسات العليا املعمقة  طنجة  2005 - 2006 إدريس الفاخوري أمحد البنوضي دور النيابة العامة يف قضاء األسرة 1178

الدراسات العليا املعمقة  طنجة  2008 - 2009 عبد اخلالق أمحدون إميان الرباق
قانون األسرة بني طموح املشرع وصعوبات الواقع 

العملي - كتاب الزواج - 1179

الدراسات العليا املعمقة  وجدة 2008 - 2009 احلسني بلحساين إبراهيم بوريش
حمددات النظام العام يف العالقات األسرية - بني الثبات 

والتطور - 1180

الدراسات العليا املعمقة  فاس  2005 - 2006 أمحد أجوييد حممد عزوزي احلماية اجلنائية للطفل ضحية سوء املعاملة 1181

الدراسات العليا املعمقة  فاس  2005 - 2006 الطيب خايسيدي خدجية الفياليل عالش
العنف األسري ضد املرأة باملغرب أية محاية؟ - العنف 

الزوجي منوذجا - 1182

الدراسات العليا املعمقة  طنجة  2007 - 2008 عبد اخلالق أمحدون ثريا أمطوط
العنف الزوجي ضد املراة بني احلماية القانونية 

وإكراهات الواقع 1183

الدراسات العليا املعمقة  فاس  2005 - 2006 حممد ناصر متيوي  كرمي متقي مشكوري
اهلجرة السرية لألطفال القاصرين املغاربة حنو أوربا - 

دراسة يف ظل املواثيق الدولية والتشريعات الوطنية - 1184

الدراسات العليا املعمقة  طنجة  2007 - 2008 عبد اخلالق أمحدون مسية عيدون 
القواعد االستصنائية الواردة يف مدونة األسرة الزواج 

منوذجا - دراسة مقارنة - 1185

الدراسات العليا املعمقة  الرباط 2007 - 2008 حممد الوكيلي ياسني جريفي النظام املايل للزواج يف القانون الدويل اخلاص املغريب 1186

الدراسات العليا املعمقة  أكادير  2003 - 2004 احلسني بلوش مسعني فقري  تعدد الزوجات يف اإلسالم بني اإلطالق والتقييد 1187

الدراسات العليا املعمقة  الرباط 2005 - 2006 سعيد الدغيمر عمر املزكلدي  حق الكد والسعاية حماولة يف التأصيل 1188

رسالة اية التدريب املعهد العايل للقضاء 2008 - 2010 عزيز بكور  سعيد دهايب  ثبوت الزوجية : احملكمة االبتدائية بأزيالل - منوذجا -
1189

الدراسات العليا املعمقة  أكادير  2005 - 2006 إمساعيل شوكري حممد خديري
مسطرة التطليق للشقاق: دراسة تاصيلية مقارنة حتليلية 

لتطبيقاا القضائية 1190

ماستر مراكش 2010 - 2011 عبد الكرمي الطالب حممد كوجيلي
دعوى الكد والسعاية بني الفقه اإلسالمي والقانون 

املغريب - دراسة على ضوء العمل القضائي - 1191

الدراسات العليا املعمقة  طنجة  2006 - 2007 عبد اخلالق أمحدون أشرف بداوي أثر االتفاقيات الدولية على مدونة األسرة 1192

الدراسات العليا املعمقة  طنجة  2006 - 2007 عبد اخلالق أمحدون خالد بوعروس
الزواج املختلط - اإلشكاالت القانونية واالنعكاسات 

اإلجتماعية - 1193

الدراسات العليا املعمقة  طنجة  2007 - 2008 عبد اخلالق أمحدون أنس سعدون
واقع املرأة من خالل مؤمترات األمم املتحدة - إعالن 

بكني منوذجا - 1194

ماستر موالي إمساعيل 2012-2013 إدريس اجويلل هشام غبيل 
رقابة حمكمة النقض على حماكم املوضوع خبصوص تطبيق 

مدونة األسرة 1195

ماستر وجدة 2011-2012 حممد شهيب مروان عمر
خصوصيات تنفيذ األحكام األجنبية يف املادة األسرية 

باملغرب 1196

الدراسات العليا املعمقة وجدة 2007-2008 دنيا مباركة عبد احلق بلمكي
كفالة األطفال املهملني بني آفاق التطبيق وإكراهات 

الواقع 1197

ماستر أكدال 2012-2013 رجاء ناجي مكاوي يونس الصاحلي صالحيات النيابة العامة يف تفعيل مدونة األسرة 1198

الدكتورة وجدة 2010-2009 أمحد العبدوين فاحتة بو عبد اهللا وفاء املؤمن يف ظل التأمني اإلجباري على السيارات 1199



الدكتورة وجدة 2012-2011 احلسني بلحساين حممد العلمي
املسؤولية والتعريض عن حوادث السري بني محاية 

املضرور واملصاحل االقتصادية ملقاوالت التأمني 1200

الدراسات العليا 

املعمقة
وجدة 2007-2006 احلاجي بناصر عيسى اطريح

التغطية الصحية التأمني األساسي اإلجباري عن املرض -

منودجا- 1201

الدكتورة مراكش 2012-2011 عبد الكرمي الطالب احلسن امللكي تنازع القوانني يف عقد التأمني 1202

الدكتورة الرباط 2002-2001 عبد اهللا بودهرين سعيد البكوري اخلطر يف التأمني البحري باملغرب 1203

الدكتورة وجدة حممد الكشبور فتيحة التوزاين
التعويض عن حوادث الشغل واألمراض املهنية بني 

القانون التأمني ومبادئ املسؤولية املدنية 1204

الدراسات العليا 

املعمقة
فاس 2006-2005 فؤاد معالل حممد اهليين احلماية القانونية للطرف الضعيف يف عقد التأمني الربي

1205

الدكتورة الدار البضاء 2009-2008 حممد جوهر بوشعيب فرحان التزامات املؤمن له يف التأمني الربي (دراسة مقارنة) 1206

الدكتورة الرباط 1996 خالد عبد اهللا عيد
عبد اهللا حممد 

علي الزبيدي

إألتزام املؤمن له يف احملافظة على مصاحل املؤمن وفق 

أحكام عقد التأمني وإعادته 1207

ماستر أكادير 2014-2013 احلسني بلوش لبنا الزكراوي الصفة التعويضية يف التـأمني من األضرار 1208

ربيع يسيل خطأ املؤمن له يف عقد التأمني 1209

ماستر موالي إمساعيل 2012-2013 إدريس اجويلل هشام غبيل 
رقابة حمكمة النقض على حماكم املوضوع خبصوص تطبيق 

مدونة األسرة 1210

ماستر وجدة 2011-2012 حممد شهيب مروان عمر
خصوصيات تنفيذ األحكام األجنبية يف املادة األسرية 

باملغرب 1211

الدراسات العليا املعمقة وجدة 2007-2008 دنيا مباركة عبد احلق بلمكي
كفالة األطفال املهملني بني آفاق التطبيق وإكراهات 

الواقع 1212

ماستر أكدال 2012-2013 رجاء ناجي مكاوي يونس الصاحلي صالحيات النيابة العامة يف تفعيل مدونة األسرة 1213

الدراسات العليا 

املعمقة
سال 2008-2007 حممد تكمنت سهام السويين التحكيم يف حل منازعات عقود نقل التكنولوجيا

1214

الدراسات العليا 

املعمقة
سطات 2009-2008 رياض فخري البشري أصويف خصوصية التحكيم أمام املركز

1215

املاجستري 2008-2007 عمر سعد اهللا حممد بواط التحكيم يف حل منازعات الدولية 1216

الدراسات العليا 

املعمقة
سال 2008-2007 عزيز الفتح ناصر بلعيد

وضعية اهليئة التحكيمية يف التشريع املغريب -دراسة 

حتليلية يف ضوء قانون 08-05- 1217

الدراسات العليا 

املعمقة
سال اجلديدة 2009-2008 حممد تكمنت حمسن القوارطي

التحكيم يف إطار اإلتفاقيات االقتصادية للمغرب (مع 

االحتاد األوريب والواليات املتحدة األمريكية منودجا) 1218

الدراسات العليا 

املعمقة
سال 2008-2007 حممد تكمنت

نبيل حممد سامل 

العواملة
عقد البيع والتحكيم التجاري الدويل

1219

الدراسات العليا 

املعمقة
سال 2009-2008 حممد تكمنت

رضوان 

الزهرازي
معوقات تطور التحكيم التجاري الدويل

1220

ماستر مراكش 2010-2009 عبد الكرمي الطالب
أيت ملهاوض 

أمحاد
الطعن بالبطالن يف األحكام التحكيمية

1221

الدراسات العليا 

املعمقة
سال 2009-2008 حممد تكمنت أمساء عبيد التحكيم يف التشريع املغريب

1222

املاجستري
كلية الدراسات 

العليا
2009 أكرم داود

اهلام عزام وحيد 

اخلراز

التحكيم التجاري الدويل يف إطار منهج التنازع دراسة 

مقارنة 1223



ماستر الرباط 2010-2009 عزيز الفتح

عبد اهللا العسايل 

- بشرى 

اطويل -مسية 

الفائزي - 

زينب املبارك

قراءة يف القانون 05-08 املتعلق بالتحكيم والوساطة

1224

الدراسات العليا 

املعمقة
سال 2008-2007 حممد تكمنت يوسف الساقوط دور العمل القضائي يف حتقيق فعالية حكم التحكيم

1225

الدراسات العليا 

املعمقة
سال 2008-2007 مسري أوخليفا

بابا ولد احلاج 

ولد البشري
صيغ التحكم يف مشاركات اإلجياز

1226

ماستر وجدة 2009-2010 حممد أخياظ طارق اجلبلي
مساطر التسوية التوافقية يف املنازعات التجارية -

التحكيم التجاري مودجا- 1227

ماستر وجدة 2008-2010 حممد أخياظ فايزة العموري الدفع بوجود اتفاق التحكيم 1228

ماستر وجدة 2008 حممد أخياظ عبدالكرمي املداين
سلطة احملكم األمرية يف اختاد اإلجراءات الوقائية 

والتحفظية -دراسة مقارنة- 1229

الدكتوراه اجلزائر 2011-2010 بن الشيخ نورالدين سليم بشري احلكم التحكيمي والرقابة القضائية 1230

ماستر مراكش 2011-2010 حممد االطرش
بوشعيب 

املوساوي
الدور الرقايب للقضاء يف جمال التحكيم

1231

الدراسات العليا 

املعمقة
سال 2009-2008 حممد تكمنت إهلام عاليل واقع وافاق التحكيم التجاري الدويل باملغرب

1232

الدراسات العليا 

املعمقة
2008-2007 رياض فخري حممد خطايب رقابة القضاء على عملية التحكيم

1233

التحكيم يف العمليات املصرفية يف الدول ذات االقتصاد 

املتحول 1234

الدراسات العليا 

املعمقة
سال حممد تكمنت

جناة عز الدين 

اإلدريسي

اختصاص احملكم يف اال االستعجايل -اختاد التدابري 

الوقتية والتحفيظية- 1235

الدراسات العليا 

املعمقة
وجدة 2008-2007 حممد الكشبور أمال أزداد التحكيم يف نزاعات الشغل

1236

ماستر سطات 2009-2008 رياض فخري العريب العنوت حدود سلطة احملكم يف التحكيم التجاري الدويل 1237

الدكتوراه طنجة 2012-2011 أمحد بوعشيق
راشد علي 

املرزوقي

التحكيم البحري ودوره يف تسوية املنازعات -دراسة 

حتليلية- 1238

2009 مؤيد امحد الرئيس
حممد حممود 

حممد جربان

التحكيم االلكتروين كوسيلة حلل النازعات التجارة 

االلكترونية 1239

املاجستر عصام الدين القصيب
رضوان هاشم 

حمدون الشريفي
حول نظام قانوين خاص بالتحكيم االلكتروين

1240

التحكيم وصعوبات املقاولة 1241

الدول كطرف يف التحكيم التجاري الدويل 1242

ماستر
خصوصية التحكيم أمام املركز الدويل لتسوية منازعات 

االستثمار 1243

ماستر مراكش 2011-2012 حممد مومن عزيز العروي تعديل عقد الشغل باإلرادة املنفردة للمشغل 1244

ماستر مراكش 2009-2010 حممد الربيعي طامو شعراين سلطة املشغل يف تعديل عقد الشغل 1245

ماستر الرباط 2007-2008 عبد الكرمي غايل  عادل أجغالل  التخفيض االستثنائي ملدة الشغل العادية 1246

الدراسات العليا املعمقة  وجدة 2006-2007 دنيا مباركة هشام بوتكيوط احلماية القانونية لألجراء يف عقود الشغل املؤقتة 1247

ماستر املنظومة اجلنائية 1248

ماستر أكادير 2016-2017 إدريس الشبلي جمموعة من الطلبة  مظاهر التجرمي يف القانون اجلنائي للشغل 1249

ماستر الرباط أمال جالل حنان أسوان  وضعية املرأة العاملة يف ظل مدونة الشغل املغربية 1250


