
 تاريخ اجراء المناقشة عنوان البحث  أسم الطالب 

 +ابراهيم الصفيح  -1

 مصطفى السهلي - 

 يوسف اجعيدي

على  العقارية  البيوعات  في  الوكالة 
 ضوء مستجدات مدونة الحقوق العينية

 
 الحصة الصباحية 

 +محمد عشيبة   -2

 امين حمداوي 

 عبد االله گرواني 

 شيماء العماري 

و المراقبة على  أعمال    اإلشرافآليات  
 الشرطة القضائية

 
 الحصة المسائية 

 +وفاء تامزيرت -3

 هند ازيرار 
 الحصة المسائية  "المسؤولية الجنائية للموثق

 توفيق شقربان  -4

 ايوب العلمي

 يونس قبو 

 في التشريع العقاري   اإلجباريالتحفيظ  
 

 الحصة الصباحية 

 +عينوس املهدي -5

 عبد القادر الصنهاجي

 على األصل التجاريالجبري  التنفيذ 
 

 الحصة الصباحية 

 +حمزة الجناتي  -6

 وليد الداودي 

مكافحة  في  الوقائية  التدابير  دور 
 اإلجراميةالظاهرة 

 

 الحصة المسائية 

 +مصطفى االدريس ي  -7

 سؤام الشراط 

 طارق سكحلو 

 

 الحصة الصباحية  المسطرة اإلدارية للتحفيظ العقاري

الظاهرة   +أيوب الزياني  -8 في  عليه  المجني  دور 
مسؤولية     اإلجرامية على  أثره  و 

 الجاني

 الحصة المسائية 

 +فاطمة غربوج  -9

 ليلى الهجامي -

 كورونا  أزمةعقود الشغل في ظل  
 

 الحصة الصباحية 

 +محمد أمين زمارو  -10

 الراض ي جميلة 

 أمينة بولحية 

ب الجنائية  ومدى  السياسة  المغرب 
 اإلجرامية   الظاهرة  فعاليتها في الحد من

 

 الحصة المسائية 

 =هناء بنعيس ى  -11

 رجاء الفالح

 نهاد الضباني 

 يةالعقار الممتلكات عقل 
 

 الحصة المسائية 

 +أميمة بوريمي  -12

 أميمة الدوبي 
 الحصة المسائية  التزامات النيابة العامة كسلطة قضائية 

 الحصة المسائية  الحماية القانونية للمعطيات الشخصية قرطيط  -13

قرارات   +سليمة مهداوي  -14 في  القاضي  تدخل  نطاق 
 المحافظ العقاري

 الحصة الصباحية 

الجرائم    إجراءات" +عبد الرحيم االمراني  -15 في  التحقيق 
 االلكترونية" 

 الحصة المسائية 

 +شيماء الصفيح  -16

 محمد صولو 

بالوسائط  التقاضي  "خصوصية 
 االلكترونية" 

 
 الحصة المسائية 

 
 



 

 
 +اكرام القرشولي -17

 أسماء العبوي 

 نهاد أقلعي

دور النيابة العامة في حماية العقار من 
 االستيالء

 

 +محمد ديدي  -18

 محمد أمين بصيلة 
 الحصة المسائية  القانون الجنائي زمن كورونا

 +املرزوقي حمزة  -19

 محمد بن يحيى 

 نوال التوكة 

 الحصة المسائية  الحماية الجنائية للتجارة االلكترونية

 البخاري =محمد  -20

 محمد جهاني 

العقارية على ضوء   التصرفات  توثيق 
القوانين  و  العينية   الحقوق  مدونة 

 الخاصة

 الحصة الصباحية 

 +أيمن دجفال  -21

 طعامة محمد أمين 
 الحصة الصباحية  الحماية المصرفية لحامل الشيك 

 +مصطفى الطاهري  -22

 عماد العياش ي

الشخصياالحماية   في  لمعطيات  ة 
 المغربي والمقارن التشريع 

 الحصة المسائية 

 +رجاء الهواري  -23

 الهروس حسناء 

 فاطمة الحراق

 الحصة المسائية  جريمة اهمال األسرة 

التشريع   ليلى شاطر  -24 في  بالبشر  االتجار  جريمة 
 المغربي و التشريعات المقارنة 

 الحصة المسائية 

 دنيا املحجوبي  -25

 ابريقة حفيظة 

 ابصيلة وداد 

 هجر الفاضل 

مسطرة دور   في  القضائي  االجتهاد 
 التحفيظ العقاري 

 الحصة الصباحية 

 يحيى اللبازي  -26

 محمد بو مجاهد 

المساطر المرجعية بين النص القانوني و  
 العمل القضائي

 الحصة المسائية 

 صفية الزاوي  -27

 فاطمة ابرداع 

و   المغربي  التشريع  في  الصحافة  جرائم 
 القضاء

 الحصة المسائية 


