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Le partenariat euro-maghrébin et les enjeux
de sécurité et de développement

ES-SAYAD Mohamed

Najib BA MOHAMED

L'U.P.M et les défis géostratégiques du monde
arabe

TASSE Abderrahim

Youssef FASSI FIHRI

Le développement politique au Maroc et
l'espace euro-méditerranéen : évaluation de
processus

MENGAD Siham

Vers un partenariat stratégique entre le Maroc
TIRESSE Mohammed
et l'union européenne (UE) : une étude
Rida
prospective à la lumière du statut avancé

Najib BA MOHAMED

Hammad ZOUITNI

La sécurité en méditerranée à l'aune du role
international de l'union Européenne

AMRANI Youssef

Hammad ZOUITNI

L'IMPACT DES REGLES D'ORIGINE SUR LA
PERFORMANCE COMMERCIALE DU MAROC

ALLALI Anouar

Youssef FASSI FIHRI

Les dogmes de la religion musulmane et
liberté d'expression selon le droit international
des droits de l'homme

EDEBBAB Fadoua

Youssef FASSI FIHRI
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09/05/2015

Pr. Hammad ZOUITNI
Pr. Zakaria ABOUDAHAB
Pr. Abdesselam OUHAJJOU

03/05/2014

Pr.HAMMAD ZOUITNI
Pr.YOUSSEF FASSI FIHRI
Pr. RACHID HOUDAIGUI

03/04/2015

Pr. Najib BA MOHAMED
Pr. Abdelhalim LARBI
Pr.Rachid EL HOUDAIGUI
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Hammad ZOUITNI

Groupe d’Etudes et de
Recherches sur les
partenariats pour le
développement

Union européenne-afrique : quel partenariat
pour l'efficacité de l'aide au développement ?

EL-SADATE Said
Omar

تنفيذ األحكام القضائية من طرف المحافظ على الملكية
العقارية والرهون

AHAKKOUN
Abdeslam

Abdeslem LAZRAQ

Centre d'Etudes et de
Recherches sur les
Collectivités Locales

منازعات التحفيظ العقاري

AFROUKH Omar

Mohamed FAKIHI

Centre d'Etudes et de
Recherches sur les
Collectivités Locales

Le rôle des ressources financières dans le
développement local. Cas de la CU de Fès

IDRISSI REGRAGUI
Driss

Mohamed FAKIHI

Centre d'Etudes et de
Recherches sur les
Collectivités Locales

La réforme du système de contrôle des
dépenses des collectivités locales au Maroc

CHAHBOUN Hassane

Thami BEN HDECH

Centre d'Etudes et de
Recherches sur les
Collectivités Locales

التدبير التشاركي للشأن العام المحلي

BENAMMI LOUHABI
Nawal

Abdallah HARSI

Centre d'Etudes et de
Recherches sur les
Collectivités Locales
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Pr.HAMMAD ZOUITNI
Pr.NAJIB BA MOHAMMED
Pr.MOHAMMED ZEROUALI
Pr.ABDELHALIM LARBI
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Centre d'Etudes et de
Recherches sur les
Collectivités Locales

Thami BEN HDECH

EL HADRATI
Mohamed

إشكالية التعمير في أراضي الجموع من خالل االجتهادات
القضائية

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

Thami BEN HDECH

BOUZEKRI Zakaria

النظم الجبائية التفضيلية وإشكالية العدالة الضريبية والتنمية

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

Assou MANSOUR

ZOUDANI Ouafae

الجباية المحلية بين متطلبات الحكامة الجيدة والتنمية المحلية

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

Thami BEN HDECH

EL-AMRANI Latifa

ضمانات الملزمين بالضريبة في التشريع الضريبي المغربي
بين النص والممارسة

ذ.محمدأيت المكي
ذ.محمد االعرج
ذ.المصطفى معمر
دة.فضمة وفيق
ذ.احمدمفيد

25/12/2013

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

Mohamed AÏT EL MEKKI

TAHRI Driss

التدبير المالي للجامعة بالمغرب

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

Assou MANSOUR

ALAMI CHAHBOUNE
Elhame

دور حماية حقوق الملكية الفكرية في التنمية
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خلية األبحاث والدراسات اإلدارية

Abdeslem LAZRAQ

EL ATLATI
Abdelkarim

اإلدارة العمومية بين إشكالية التقليد وإكراهات العصرنة
ومقاومة التغيير

خلية األبحاث والدراسات اإلدارية

Abdeslem LAZRAQ

BOUDOUAH El
Mostafa

المنازعات االنتخابية في تطبيقات القضاء االداري
والدستوري المغربي

خلية األبحاث والدراسات اإلدارية

Mohamed YAHYA

BENCHARKI Lamyae

Le rôle des collectivités locales dans la
protection de l'environnement

ذ.محمد االعرج
ذ .ادريس جردان
ذ.أحمد مفيد

27/02/2015

ذ.محمد االعرج
ذ.عبد السالم لزرق
ذ.أحمد مفيد

26/02/2015

ذ.محمد االعرج
ذ.عبد السالم لزرق
ذ.أحمد مفيد
دة.فضمة توفيق

29/07/2016

ذ.محمد االعرج
ذ .ادريس جردان
ذ.أحمد مفيد

27/02/2015

خلية األبحاث والدراسات اإلدارية

خلية األبحاث والدراسات اإلدارية

خلية األبحاث والدراسات اإلدارية

Driss Jourdan

Driss Jourdan

Abdeslem LAZRAQ
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SABER Afaf Kawtar

االثبات في المنازعات االنتخابية بين النص والممارسة

AGHRIOUAT
Mohamed

قرار نزع الملكية بين المقتضيات القانونية واألحكام القضائية

CHAHBOUN
Mohammed

التحكيم في منازعات عقود االستثمار
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MOHAMED EL AARAJ

EL OUEDGHIRI
Khaoulae

الشرعية والمشروعية في مقرر نزع الملكية للمنفعة العامة

Mohamed EL
YAACOUBI

EL KARKOURI Fahd

رقابة القاضي اإلداري للعقود اإلدارية "دراسة قانونية
وقضائية"

EL AHMADI
Abdelaziz

الحماية القانونيةالقضائية للملك الغابوي بالمغرب

ZAÂRI-LAMBARKI
Houda

Le recours pour excès de pouvoir en matière
des marchés publics

ذ.حماد صابر
دة .زبيدة النكاز
دة .نعيمة البالي
دة.فضمة توفيق

24/04/2015

ذ.عبد هللا حارسي
ذ .عثمان الزياني
ذ.عبد الحليم لعربي

30/05/2015

ذ .حسن الوارث
ذ .عبد الرحمان حداد
ذ .أحمد مفيد
دة .فضمة توفيق

03/11/2015

خلية األبحاث والدراسات اإلدارية

خلية األبحاث والدراسات اإلدارية

خلية األبحاث والدراسات اإلدارية Mohamed AÏT EL MEKKI

خلية األبحاث والدراسات اإلدارية
ذ .عبد هللا الحارسي
ذ.محمد ناصر المتيوي المشكوري
ذ.أحمد حضراني أحمد مفيد
ذ.عبد الرحيم منار سليمي

21/12/2013

Abdellah HARSI

خلية األبحاث والدراسات اإلدارية

MOHAMED EL AARAJ

AMRANI Najat

مكافحة غسيل االموال مقاربة قانونية مؤسساتية وقضائية

خلية األبحاث والدراسات اإلدارية

MOHAMED EL AARAJ

BRAHMI Karima

منازعات التعمير في أحكام وقرارات القضاء اإلداري
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ذ.احمذ.الكوراري
ذ.محمد االعرج
ذ.المصطفى معمر
ذ.احمد مفيد

10/02/2014

ذ.عسو منصور
ذ.تهامي بنحدش
ذ .عبد المالك احزرير
د العربي عبد الحليم

31/05/2013

دة.زهرة الهياض
ذ .الحسن الوارث
ذ.أحمد مفيد

23/06/2015

EL AZIZI BADR

دور القاضي اإلداري بين حماية صيانة امتيازات االدارة
وحماية حقوق المقاولة

خلية األبحاث والدراسات اإلدارية

Abdeslem LAZRAQ

ERRABIH Noura

La lutte contre la corruption dans les marchés
publics

خلية األبحاث والدراسات اإلدارية

Touria LAAYOUNI

ANOUAR Rkia

القضاء اإلداري وحماية االستثمار

خلية األبحاث والدراسات اإلدارية Mohamed AÏT EL MEKKI

خلية الدراسات واألبحاث السياسية

Hammad SABER

BELGHMI Abdelghani

التعمير والتنمية بالمغرب مدينة فاس نموذجا

خلية الدراسات واألبحاث السياسية

Abdelhamid
MAKHOUKHI

BA Adama Yero

النظام السياسي في موريتانيا  :أية حركية ديمقراطية ؟

AMRIA Imane

التجربة المغربية في مجال إعمال الحقوق االنسانية للمراة

خلية الدراسات واألبحاث السياسية Rachid EL MERZGUIOUI
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Place et rôle du Maroc dans la politique des
grandes entités de la société internationale
depuis la fin de la guerre froide

IDRISSI-QAÏTONI
Hafid

Hassane ANBARI

خلية الدراسات واألبحاث السياسية

28/05/2014

Pr.ALI EL GUER
Pr.ABDELHALIM LARBI
Pr.MOHAMED FAKIHI

العالقة بين السياسة الخارجية والسياسة الداخلية للمغرب

ZEGAOUI Nabil

Hassane ANBARI

خلية الدراسات واألبحاث السياسية

12/03/2014

السياسة االجتماعية بالمغرب في ظل التوجيه الدولي ورهان
التنمية

ACHOUR
Mohammed

Hassane ANBARI

خلية الدراسات واألبحاث السياسية
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 رشيد المرزكيوي.ذ
احمدمفيد.ذ
 محمد الهزاط.ذ
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22/05/2015

Pr. Ahmed GOURARI
Pr. Abdelmalek IHAZRIR
Pr. Abdesselam OUHAJJOU

03/06/2014

Pr. HAMMAD ZOUITNI
Pr.ABDELMALEK IHAZRIR
Pr. ABDELHALIM LARBI

2009/2010

Thème / Sujet
La libéralisation des échanges commerciaux
dans le cadre du partenariat économique
entre le Maroc et les Etats-Unis

Doctorants

AMAKAAZ Mohamed

Encadrants

Abdelhalim LARBI

La politique d'incitation des investissements
directs étrangers au Maroc

NOUR Youssef

Abdelhalim LARBI

Sécurité et développement en Afrique : jeux et
enjeux de la politique étrangère des Etats-Unis

HMIDOUCHE
Abdelillah

Abdelhamid
MAKHOUKHI

LA diplomatie environnementale nouvel enjeu
du developpement durable

AZOUGGAGH
Radouan

Abdelhalim LARBI

Immigration sud-nord et developpment dans
le contexte du partenairiant Euro-Maroc

ELALAOUI
ELBALGHITI
Boutayna

Chakib MOUSTATIR

Mutations de la société internationale
contemporaine : évolution du role des acteurs
et gouvernance globale

EL HAMDANI Adil

Nadia EL HAOUASSE
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développement
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Les relations maroco-françaises : Permanence
et perspectives

LAHRICHI Ali

Najib BA MOHAMED

Démocratie et développement au MoyenOrient : Les paradoxes de la stratégie
Américaine ?

SAIDI Mostafa

Abdelhamid
MAKHOUKHI

العالقات الدولية للمغرب بالقوى الصاعدة

AL BOUYDIRI
Abdelouahid

Najia BENYOUSSEF

Groupe d’Etudes et de
Recherches sur les
partenariats pour le
développement
Groupe d’Etudes et de
Recherches sur les
partenariats pour le
développement
خلية الدراسات واألبحاث السياسية

مستقبل السياسة الجهوية بالمغرب

LOUARDI Ali

Hammad SABER

خلية الدراسات واألبحاث السياسية

Les relations internationales à l'heure des
nouveaux médias

BEKKARI Nouamane

Nadia EL HAOUASSE

خلية الدراسات واألبحاث السياسية

- تأثير طبيعة التقاطب الدولي على إدارة األزمات الدولية
- األزمة العراقية نموذجا

SOULLAMI Asmaa

Hassane ANBARI

خلية الدراسات واألبحاث السياسية
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15/10/2016

Pr. Najia BENYOUSSEF
Pr Hassane EL OUARIT
Pr. Mohammed ZAROUALI

24/04/2015

محمد األعرج.ذ
 زبيدة النكاز.دة
 نعيمة البالي.دة
فضمة توفيق.دة
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 الصحراء: دور األمم المتحدة في إدارة األزمات الدولية
المغربية نموذجا

AHAZZAOUI Abdellah

Hammad SABER

خلية الدراسات واألبحاث السياسية

Apports des tribunaux hybrides à l'évolution
du Droit International Humanitaire

MAETAT Ouafae

Mohammed Zerouali

خلية الدراسات واألبحاث السياسية

دور التنظيم المالي الجماعي في دعم الالمركزية اإلدارية

MECHCHATE
Bouchra

Hamid NAHRI

Centre d'Etudes et de
Recherches sur les
Collectivités Locales

الجماعات المحلية و التنمية التدبير المفوض نموذجا

BRINSI Afafe

Hamid NAHRI

Centre d'Etudes et de
Recherches sur les
Collectivités Locales

L'autonomie financière des collectivités locales
au Maroc

ETBER Bilal

Mohamed FAKIHI

Centre d'Etudes et de
Recherches sur les
Collectivités Locales

التسويق الترابي و رهان التنمية المحلية بالمغرب

DEROUICH
Mohamed

Ahmed BOUACHIK

Centre d'Etudes et de
Recherches sur les
Collectivités Locales
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09/07/2015

محمد األعرج.ذ
 الحسن الوارث.ذ
عبد المالك أحزرير.ذ
حسن عنبري.ذ

30/12/2015

 عبد هللا حارسي.ذ
 أحمد مفيد.ذ
 أحمد أجعون.ذ
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BIYADI Ytto

Mohamed Amine
Benabdellah

Centre d'Etudes et de
Recherches sur les
Collectivités Locales

Mohamed FAKIHI

Centre d'Etudes et de
Recherches sur les
Collectivités Locales

03/12/2016

MOHAMED EL AARAJ

Centre d'Etudes et de
Recherches sur les
Collectivités Locales

30/11/2013

Abdellah HARSI

Centre d'Etudes et de
Recherches sur les
Collectivités Locales

Communication et développement local au
Maroc

االسس القانونية و االدارية للجهوية بالمغرب

EL FELLAH Lahsen

قضائية-قانونية- سياسية:  منازعات االنتخابات الجماعية مقاربةHAMDADI Abdenbi

Le droit acces a l'information au Maroc et en
droit compare

التخطيط و التدبير الحضري بين المركزيو و الالمركزية

Le juge administratif et le maintien de l'ordre
public

FOUASSI Souâd

HILALI Abdelhadi

MOHAMED EL AARAJ

Centre d'Etudes et de
Recherches sur les
Collectivités Locales

AZOUGGAGH Rachid

Mohamed EL
YAACOUBI

Centre d'Etudes et de
Recherches sur les
Collectivités Locales
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07/03/2015

Pr. Abdellah HARSI
Pr. Ahmed GOURARI
Pr. Abdelhak AZZOUZI

التهامي بن احدش.ذ

16/07/2016

30/11/2013

08//06/2013

رشيد المرزكيوي.ذ
 عبد الحفيظ ادمينو. ذ
محمد األعرج.ذ
حماد صابر.ذ
التهامي بن احدش.ذ
محمد الوزاني.ذ
ادريس العرافي.ذ
Pr. Fadma TAOUFIK
Mounia BENLAMLIH
Pr. Abdesselam OUHAJJOU
Pr. Abderrahman HADDAD

Pr.

محمد األعرج.ذ
حماد صابر.ذ
التهامي بن احدش.ذ
محمد الوزاني.ذ
ادريس العرافي.ذ
Pr. Ahmed GOURARI
Pr. Abdellah HARSI
Pr. AHMED BOUACHIK
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Doctorants

Thème / Sujet

Membres de jury
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Encadrants

Doctorants

Thème / Sujet

ذ.الحسن الوارث
ذ ة.فضمة توقيق
ذ.عبد الرحمان حداد
ذ.الحسن الوارث
ذ.مصطفى معمر
ذ ة.فضمة توقيق

ذ .احمد الكوراري
ذ .التهامي بن احدش
د .المصطفى معمر
ذ.احمدمفيد
ذ .عبد السالم اوحجو

مركز البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

29/10/2016

21/02/2014

Mohamed AÏT EL MEKKI

FARSSI Morad

القانون المالي بالمغرب  :وظيفية تشريعية أم تنفيذية ؟

مركز البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

TOUZANI Nourredine Mohamed AÏT EL MEKKI

مركز البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

Fadma TOUFIK

HMADOUCH Younes

La bonne gouvernance : un moyen de
rationalisation des dépenses publiques

مركز البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

Youssef FASSI FIHRI

AOURHEBAL
Abdellah

مفهوم الملكية البرلمانية في الخطاب الحزبي المغربي

مركز البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

Ahmed MOUFID

Hamid HAMOZ

المحاكم المالية بالمغرب  :عشر سنوات من التجربة الحصيلة
و اآلفاق

مركز البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

Assou MANSOUR
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EL ASSALI
Abdelouahad

المجالس الجهوية للحسابات ودورها في تعزيز الحكامة
المالية المحلية

دور الخازن المكلف باألداء في مراقبة المؤسسات العمومية
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Encadrants

Doctorants

Thème / Sujet

01/07/2014

مركز البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

Mohamed AÏT EL MEKKI

ACHEMLAL
Mohammed

واقع النظام الجبائي المحلي بالمغرب وشروط تأهيله

مركز البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

Fadma TOUFIK

JOUAHRI Chafik

االستقالل المالي للجماعات المحلية

فريق البحث في الحقوق اإلنسانية

Najia BENYOUSSEF

ELAZZOUZI Rachid

عالقة التعاون بين المغرب والمفوضية السامية لشؤون
الالجئين

ذ.عسو منصور
ذ.احمد مفيد
ذ .عبد الرحمان حداد

ذ.عليكريمي
دة.نجية بن يوسف
ذ .محمد بوزالفة
ذ.حسنطارق
دة.زهرة الهزاط
ذ.حسن عنبري
ذ .محمد االعرج
ذ .محمد بوزالفة

ذ.رشيدالمرزكيوي
ذ.عبد المالك احزرير
ذ.عبد السالم

10/05/2014

فريق البحث في الحقوق اإلنسانية

Rachid EL MERZGUIOUI

03/05/2014

فريق البحث في القضايا الدولية
المعاصرة

Saïd SADDIKI

10/06/2015

TAÏQUI Hassan

الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب

مجلس األمن الدولي و المحكمة الجنائية الدولية مفارقة السالم
GUEDDOURI Jamal
و العدالة

فريق البحث في القضايا الدولية
المعاصرة

Mohammed Bedhri

BOUDAN Jaouad

La stratégie des pays Euro-méditerraniens de
promotion des investissements dans le
domaine des télécommunications : cas du
Maroc

فريق البحث في القضايا الدولية
المعاصرة

Nadia EL HAOUASSE

ACHALHI Youssef

السياسات البيئية بين التحديات االقتصادية و رهانات التنمية
المستدامة
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2010/2011

Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Le partenariat entre le Maroc et l'union
europèenne: enjeux et perspectives

Adil BELHAJ

THAMI BENHDECH

خلية الدراسات واألبحاث السياسية

البيئة بالمغرب ورهان التنمية البشرية المستدامة

Amina AZZOUZI

SABER Hammad

خلية الدراسات واألبحاث السياسية

Développement durable et communication au
Maroc: Enjeux et impacts

Hakima KIRAMI

LARBI Abdelhalim

فريق البحث في الحقوق اإلنسانية

تطور القانون الدولي الجنائي

Ahmed EL AZZOUZI

EL HOUASSE Nadia

فريق البحث في الحقوق اإلنسانية

الحماية القضائية لنظم اإلقليمية لحقوق اإلنسان

Noureddine
LAAROUBI

BEN YOUSEF Najia

فريق البحث في الحقوق اإلنسانية

نفقات الدولة بين تطوير القدرات التدبيرية لآلمرين بالصرف
وتكريس نظام المراقبة التراتبية

Ali MOUZOUN

MOUFID Ahmed

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية
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27/07/2016

21/01/2016

Pr. ALI EL GUIR
Pr.ABDELMALEK IHAZRIR
Pr. FADMA TOUFIK
Pr,
ABDESSLAM OUHAJJOU

عسو منصور.ذ
 عبد الرحمان حداد.ذ
 عبد السالم اوحجو.ذ
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مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

Assou MANSOUR

Touria ABDOUNE

المنازعات الجبائية في القانون المغربي

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

HADDAD
Abderrahmane

Nadi EL HAIK

المنازعات الجمركية بين التأسيس والتحصيل

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

HADDAD
Abderrahmane

Ahmed EL AMRANI

الحكامة في تدبير المالية العامة ورهانات التنمية بالمغرب

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

MANSOUR Assou

Abdelkrim BEKARI

مناهج القاضي المالي وحكامة الشأن العام بالمغرب

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

MANSOUR Assou

Samir TADA

La budgétisation axée sur les résultats

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

MANSOUR Assou

Bassidi EL HACHIMI

الحسابات الخصوصية المحلية ودورها في التنمية
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La réforme budgétaire au Maroc : La dépense
publiques entre le bilan du passé et les
perspectives d'avenir

Mohamed AIT
LÂRABI

HADDAD
Abderrahmane

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

تدبير الشأن المالي العام وفق مفهوم الحكامة الجيدة

Widad ALMOU

AIT EL MEKKI Mohamed

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

الميزانية المستجيبة للنوع االجتماعي ألية استراتيجية ألية
آفاق المغرب نموذجا

Ghizlane MERIMI

MOUFID Ahmed

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

24/04/205

Pr. Assou MANSOUR
Pr. Ahmed GOURARI
Pr. Abderrahman HADDAD

fiscalité locale et développement : cas de la
commune urbiane de sefrou

Mohammed LARIF ABDESALAM OUHAJJOU

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

Du contrôle des finances publiques à
l’évaluation des politiques publiques

Mohammed
MESMOUDI

GOURARI Ahmed

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

معوقات تقييم أداء الموارد البشرية وسبل عالجها دراسة
 فاس- مقارنة بين جامعتي جامعة سيدي محمد بن عبد هللا
 سوق األحد- وجامعة ناصر األممية

ABDULLA ALI
NASSER ZANATI

MANSOUR Assou

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية
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ذ.محمد االعرج
ذ.اعبد هللا حارسي
دة ,زبيدة نكاز
ذ .عبد الرحمان حداد

Pr Fadma TAOUFIKI
Pr. Abdesselam OUHAJJOU
Pr. Mounia BENLAMLIH

21/01/2016

06/12/016

خلية األبحاث والدراسات اإلدارية

TAOUFIK Fadma

خلية األبحاث والدراسات اإلدارية

EL AZRAK Abdesslam

خلية األبحاث والدراسات اإلدارية

ABDALLAH HARSI

خلية األبحاث والدراسات اإلدارية

HADRANI Ahmed

 Ahlame BOUQADIDAالرقابة على التدخالت االقتصادية لالشخاص المعنوية العامة

Mohamed BOUTABA

Karima TALBI

االصالحات المالية في المغرب و رهان التدبير الجديد
للنفقات العمومية

l'Université et le développement territoriaI au
Maroc

الرقابة القضائية على القرارات الصادرة عن أشخاص القانون
Mohamed RAHMANI
الخاص

خلية األبحاث والدراسات اإلدارية

HADRANI Ahmed

Mounir BAKKOUR

قرار الهدم بين ضرورات التدبير و اكراهات القانون

خلية األبحاث والدراسات اإلدارية

NAHRI Hamid

Aziz BEL MAHDI

الرقابة القضائية على أعمال السلطات اإلدارية المستقلة
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أراضي الجموع بالمغرب ورهان التنمية

Omar BADAOUI

MOUFID Ahmed

خلية األبحاث والدراسات اإلدارية

التأويل الدستوري في النظام السياسي المغربي
حالة القاضي الدستوري

Abdelghani MRIDA

MOUFID Ahmed

خلية األبحاث والدراسات اإلدارية

دور القضاء اإلداري في تفعيل قواعد االتفاقيات الدولية

Ahmed BELEFKIH

MOUFID Ahmed

خلية األبحاث والدراسات اإلدارية

تطبيقات القانون الجنائي في المنازعات اإلدارية

Yassin AHAMMACH AIT EL MEKKI Mohamed خلية األبحاث والدراسات اإلدارية

مقاضاة الدولة في دعاوى شؤون الموظفين

Hamad Abdulla
Salem AL JABRI

MOHAMED EL AARAJ

خلية األبحاث والدراسات اإلدارية

La turquie dans l'espace euro-méditerranéen

Samira ALABOUCH

BA MOHAMMED Najib

Systèmes Politiques et Vie
Internationale
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14/03/2014

التهامي بن احدش.ذ
 محمد االعرج.ذ
عبد الرحيم المنار اسليمي.ذ
حسن طارق.ذ
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Politique étrangère et diplomatie aux
Comores: Etat et perspectives

Halifa
MAHAMOUDOU

MAKHOUKHI
Abdelhamid

Systèmes Politiques et Vie
Internationale

10/06/2014

La place du Maroc dans la stratégie euroaméricane à la lumiére de nouveaux
changment géopolitique

Mohamed EL-OUALY

Nadia EL HAOUASSE

فريق البحث في الدراسات السياسية
واالستراتيجية

دور القانون في الحد من الفساد االداري دراسة قانونية
تحليلية عن واقع الفساد االداري في ليبيا

Abdeslam younes
RAHYL ALOUARFALY

TAOUFIK Fadma

فريق البحث في الدراسات السياسية
واالستراتيجية

Pr. HASSANE ANBARI
Pr. ABDELMALEK IHAZRIR
Pr. ABDELHALIM LARBI

15/07/2014

محمد االعرج.ذ
زبيدة النكاز.دة
عبدالرحمان حداد.ذ

31/05/2016

نجية بن يوسف,ذة
عبد الحليم العربي.ذ
جمال الدين االحمر.ذ

16/07/2016

محمد اين حدش,ذ
محمد فقثهي.ذ
محمد الهزاط.ذ

العالقات الليبية األمريكية بين الوفاق والشقاق دراسة تحليلية
فريق البحث في الدراسات السياسية
EMHEMMED.G.MAH Rachid EL MERZGUIOUI
للعالقات الليبية األمريكية منذ مطلع القرن الحادي والعشرين
واالستراتيجية
MUD ABDALLA
"التدخل الدولي في الشؤون الداخلية للدول" بين قوة القانون
وقانون القوة

Najib Ali Yahya
MANAE

السعودية منذ قيام الثورة اإلسالمية-العالقات اإليرانية

ELZAROUG Hamed
Abdullah Elhdyre

Rachid EL MERZGUIOUI

فريق البحث في الدراسات السياسية
واالستراتيجية

فريق البحث في الدراسات السياسية
Rachid EL MERZGUIOUI
واالستراتيجية
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Les associations Féminines : Le cas du Maroc
et aux Comores

ABDOU SALAMI
Mohamed Soihire

Fadma TOUFIK

فريق البحث في الدراسات السياسية
واالستراتيجية

18/02/2015

Pr. Abdellah Harsi
Pr. Abdesselam OUHAJJOU
Pr. Abderrahman HADDAD

L'Islam vu et vécu en France et aux USA après
le 11 Septembre: Le partenariat comme
moyen non-militaire pour lutter contre le
terrorisme

Ghizlane BENSOUDA

ZOUITNI Hammad

Développement politique et Droit Humains au
Maroc

M'hamed ALAMI

Chakib MOUSTATIR

الحكامة المحلية ورقابة المجالس الجهوية للحسابات

Ilham BAKHOUCHI

 التدبير االستراتيجي القتصاديات الجماعات المحلية بالمغربEl-Abass EL-OUARDI

:البعد الجهوي في صناعة القرار االقتصادي بالمغرب
2010-2000  اآلليات والنتائج،الفاعلون

Adil BENHAMZA

Groupe d'Etudes et de
Recherches sur les
Partenariats pour le
Développement
Groupe d'Etudes et de
Recherches sur les
Partenariats pour le
Développement

TAOUFIK Fadma

Centre d'Etudes et de
Recherches sur les
Collectivités Locales

BOUACHIK Ahmed

Centre d'Etudes et de
Recherches sur les
Collectivités Locales

BOUACHIK Ahmed

Centre d'Etudes et de
Recherches sur les
Collectivités Locales
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27/12/2014

عبد هللا حارسي.ذ
 محمد األعرج.ذ
 محمد اليعكوبي.ذ
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Les outils de développement local à la lumière
de la réforme communale de 2009

Mohamed TAHA

HARSI Abdellah

Centre d'Etudes et de
Recherches sur les
Collectivités Locales

EL YAAGOUBI
Mohamed

Centre d'Etudes et de
Recherches sur les
Collectivités Locales

FAKIHI Mohamed

Centre d'Etudes et de
Recherches sur les
Collectivités Locales

دور القانون في محاربة الفساد اإلداري بالمغرب الصفقات
العمومية نموذجا

Hayat KHALAKHI

إشكالية التوازن بين سلطة الوصاية والمجالس المنتخبة في
Abdeslam AHOUYAK
تدبير الشأن المحلي

دور األراضي الجماعية في تحقيق التنمية المحلية

Hicham EL AZZOUZI

HADRANI Ahmed

Centre d'Etudes et de
Recherches sur les
Collectivités Locales

المجتمع المدني العالمي وإشكالية الحياة الدولية المعاصرة

Samiha ALFAKER

Rachid EL MERZGUIOUI

فرق البحث في القضايا الدولية
المعاصرة

تنامي الدور اإلقليمي لتركيا وأثره على دول الجوار

Kamal Salem SWEIH

SEDDIKI Said

فرق البحث في القضايا الدولية
المعاصرة
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21/04/2015

عبد هللا حارسي.ذ
 فضمة توفيق.دة
عبد الحليم لعربي.ذ
 عبد النبي اضريف.ذ
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2011/2012

ذ .رشيد المرزكيوي
ذ .عبد الرحمان حداد
ذ .عبد السالم أوحجو

20/01/2016

Structure de Recherche

Encadrants

Doctorants

Thème / Sujet

فريق البحث في الدراسات السياسية
واالستراتيجية

Hassane ANBARI

Mohyedein.Ahmed.
Mohamed
ALMADANEY

السياسة الخارجية األمريكية تجاه السودان بعد الحرب الباردة

فريق البحث في الدراسات السياسية
واالستراتيجية

Najia BENYOUSSEF

Omar-ARHOMAABORGIBA

اشكالية تأثير االعتبارات السياسية على المحكمة الدولية
الجنائية

فريق البحث في الدراسات السياسية
واالستراتيجية

Nadia EL HAOUASSE

Adil AL BIBAS

القانون الدولي في مواجهة التهديدات الراهنة لألمن و السلم
الدوليين

فريق البحث في الدراسات السياسية
واالستراتيجية

Saïd SADDIKI

ElbuaishiAbdusalam-Ali EDEB

العامل االقتصادي كمحدد للسياسة الخارجية الليبية تجاه
افريقيا خالل الفترة  1999/2011م جمهوية مالي نموذجا

فريق البحث في القضايا الدولية
المعاصرة

Mohamed BENHDECH

Asam BOHAJAR

التدخل الدولي اإلنساني في ليبيا

مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

MOHAMED EL AARAJ
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Elbashir
الطعن في األحكام اإلدارية في التشريع الليبي  -دراسة مقارنة
Amohammed Saleh
مع التشريع المغربي -
ELKHARBASH
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Doctorants
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مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

MOHAMED EL AARAJ

Mohammed Jaber
Ahmed Binjaber
ALSHAMSI

دور الجودة اإلدارية في تحقيق التنمية بدولة اإلمارات العربية
المتحدة

ذ.أحمد بوعشيق
ذ .محمد األعرج
ذ.أحمد مفيد

08/03/2016

ذة.أفضمة توفيق
ذة .زبيدة نكاز
ذة.منية بلمليح

09/07/2016

مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

Abdallah HARSI

 Sultan Salem Rashedتقييم استراتيجيات األداء الحكومي في مجال االثر البيئيفي كل
من المغرب واالمارات -دراسة مقارنة-
Obaid MANSOURI

مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

MOHAMED EL AARAJ

األحكام القانونية لمبدأ المساواة في شغل الوظيفة العامة
Abdelgader-Salemوتطبيقاته في التشريع الليبي  -دراسة قانونية وتحليلية مقارنة
Ali KHIBAIZA
مع التشريع المغربي

مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

MOHAMED EL AARAJ

 Ali Rashid Khamis ALتطور الرقابة القضائية على مشروعية القرارات اإلدارية "
دراسة تأصيلية تحليلية "
BALUSHI

مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

Mohamed FAKIHI

Fatima Zohra
BOUKHARI

التعاون الالمركزي الترابي ومبدأ التفريع

مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

TAOUFIK Fadma

Hassan MOULOUD

تدبير الوقف والمرفق العام بالمغرب

23

FICHIER DE THESES -DROIT PUBLIC-

Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

Date de
soutenances

Membres de jury

Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

Date de
Soutenance

Membres de jury

L'évolution de role de l'agent d'autorité au
regard de la constitution de 2011

Naceur AGUENNOUZ

Mohamed FAKIHI

مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

MOHAMED EL AARAJ

مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

MOHAMED EL AARAJ

مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

االشكاليات العملية لمسطرة التحفيظ على ضوء قانون التحفيظ
Malika BENDAOUD
14.07 العقاري

Le contrat administratif électronique l'exemple
des marchés publiques

Houyam BOUZIDI

مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء

Siham EL BOUKILI EL
MAKHOUKHI

MOHAMED EL AARAJ

مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

le développement durableet protection de
l'environnement

Hafida LOUALE

Fadma TOUFIK

مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

التحوالت الكبرى للقضاء اإلداري المغربي

Hamid KOUACH

Fadma TOUFIK

مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية
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تدخل الجماعات الترابية في ميدان التعمير

Nassira EL HAYOUNI

MOHAMED EL AARAJ

مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

Le domaine public entre valorisation
économique et protection juridique

Majda ELKHALFAOUI-ELHASSANI

Saliha BOUACACA

مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

La relation entre le service public et les usages
au Maroc

Ilham ESSAKI

Abdallah HARSI

مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

Les partenarits public-prive des collectivites
territoriales : cadre juridique et realites
pratiques

Monsif AL HADERI

Abdallah HARSI

مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

البعد التنموي للجهة ومساهمة المبادرة الوطنية للتنمية
)البشرية في التنمية الجهوية (جهة الغرب الشراردة نموذجا

Mouad RADI

MOHAMED EL AARAJ

مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

 الجهوية الموسعة بين التحديات التنموية واإلكراهات السياسيةAbderrahmane AFIFY MOHAMED EL AARAJ

مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية
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تدبير الشأن المحلي بين المرجعية القانونية والممارسة
القضائية ومتطلبات الحكامة الجيدة

Souad EL MALAOUI

Fadma TOUFIK

مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

دور العدالة اإلدارية في تكريس مبادئ الحكامة المحلية

Khalid SADEK

Abdallah HARSI

مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

إشكالية التحصيل الجبري للديون العمومية بين النص القانوني
واجتهاد القضاء االداري المغربي

Faïcel ABBOUBI

Abdallah HARSI

مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

المغرب وحدوده الدولية

Mohammed DRAOUI Rachid EL MARZGUIOUI

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

Audit et contrôle des comptes de l'Etat : vers
un modèle de consolidation et de certification
des comptes publics au Maroc

Abderrahim TADA

Assou MANSOUR

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

La dynamique de la réglementation des
marchés publics au Maroc : perspectives et
contraintes

Mostafa KARAME

Assou MANSOUR

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية
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مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

Rachid EL MERZGUIOUI

Jamila MOURABIT

الطاقة المتجددة وتداعيات التحول

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

Mohammed
NACHTAOUI

Salah Eddine
CHENNAOUI

دور الملك في حل األزمات السياسية بالمغرب

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

Thami BEN HDECH

Mohamed KHIYI

تقييم السياسات العمومية على ضوء دستور 2011

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

Thami BEN HDECH

Hicham EL
M'KADDEM

دور اإلعفاءات الضريبية في التنمية البشرية بالمغرب -
القطاع الفالحي كنموذج -

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

Assou MANSOUR

Mohamed EL-HEJIRA

التدبير المالي للجماعات المحلية ومتطلبات التنمية

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

Mohamed FAKIHI

Chakir EL
MOSSADAK

تدبير ومراقبة مالية الجماعات الترابية
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مختبر البحث والدراسات حول
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Abd elali EL FILALI
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مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

Saïd SADDIKI

Adil EL BADRIUI

القاضي اإلداري واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان والحريات

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

Nadia EL HAOUASSE

Mehdi EL IDRISSI

تحديات الدستورانية في بلدان الربيع العربي

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

Thami BEN HDECH

Moulay El Mostafa
EL MERROUNI

الهندسة الدستورية في النظام السياسي المغربي "بين المحدد
الدستوري واالجتهاد القضائي"

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

Najia BENYOUSSEF

Mina IJERMIA

العدالة االنتقالية بالمغرب  :األهداف والحصيلة

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

Ahmed GOURARI

Youssef GORRAM

La participation des citoyens à la gestion des
collectivités territoriales à la lumière de la
constitution du 30 juillet 2011

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

Ahmed MOUFID

Adila EL OUARDI

الحقوق السياسية بالمغرب بين القانون والممارسة

ذ.محمد األعرج
ذ .عبد السالم أوحجو
ذ.عبدالرحمان حداد
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مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

MOHAMED EL AARAJ
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دور المنازعات الدستورية في ضمان الحقوق و الحريات
األساسية

مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

MOHAMED EL AARAJ

AHMEDASSADEG
MATOOG

إدارة الجودة الشاملة و امكانية تطبيقها في مؤسسات التعليم
العالي دراسة تطبيقية على الجامعات الليبية

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

ZOUBIDA NEGGAZ

YAHYA GAITH
ELJADID

تأثير األداء الوظيفي في المنظمة المالية دراسة ميدانية (
مكتب الخدمات بني وليد )

مختبر البحث و الدراسات السياسية

ANBARI Hassane

Ramadan mohamad
saoud Al atrash

الحرية و عالقاتها بإشكالية الديمقراطية في الفكر العربي
المعاصر ( محمد عابد الجابري ) نموذجا

مختبر البحث و الدراسات السياسية

ANBARI Hassane

Mohamed saleh
ahmed el soussi

العالقات الليبة الروسية بعد انهيار االتحاد السوفييتي خالل
الفترة من  2000إلى 2010
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مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

ZOUBIDA NEGGAZ

Omar Bjitro

االصالح الضريبي بالمغرب  :بين اكراهات التوازنات المالية
و متطلبات التنمية السوسيواقتصادية

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

FADMA TAOUFIK

Oudija mohamed

اصالح القانون التنظيمي للمالية و رهان الحكامة الجيدة

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

AHMED MOUFID

Ahmed Dahmani

التنمية المحلية بالمغرب بين دستور  2011و متطلبات
الحكامة الترابية

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

ASSOU MANSOUR

Fouad Ameur

Les sources de Financement des collectivités
Territoriale

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

ASSOU MANSOUR

Awsan abdullah
ahmed Al-aud

المتغيرات السياسية في العالم العربي و دورها في عملية
التحول الديمقراطي الجمهوية اليمنية و تحديات البناء السامي
و الديمقراطي للدولة الجديدة  -نموذجا -

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

ABDESALAM
OUHAJJOU

Abdelaziz Ourzik

La contribution des collectivités territoriales au
développement durable: cas de la commune
de Meknès
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الضريبة و االستثمار

Assmae Elhouari

ZOUBIDA NEGGAZ

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

االدارة المالية الحكاعية بين القدرات التدبيرية و العالقة مع
المتدخلين في المالية العمومية الجماعية

Hammou Dib

THAMI BENAHDACH

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

مصادر تمويل الجماعات الترابية

Abdenacer Benfares

THAMI BENAHDACH

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

ZOUBIDA NEGGAZ

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

GID أداء النفقات العمومية في ظل التدبير المندمج للنفقات
Elhassan Elmaissaoui
الخرينة االقليمية لصفرو نموذجا
La transposition de l'ordre constitutionnel en
politiques publiques : cas de la constitution
marocaine du 2011

Abdelhadi Temrani

ASSOU MANSOUR

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

Le contrôle des finances au Maroc : Enjeux et
prespctives

Siham Belmahi

FADMA TAOUFIK

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية
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العدالة الجبائية بالمغرب

Jamal El arab Driss

ASSOU MANSOUR

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

اشكالية تحصيل الديون العمومية

Hicham Kouach

ASSOU MANSOUR

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

الحكامة الجبائية ورهان تحقيق العدالة الضريبية

Youness El Mourabit

MOHAMED EL AARAJ

مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

الحكامة في تدبير الشأن المحلي بالمغرب

Imad El Atlati

MOHAMED EL AARAJ

مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

دور ايران في التقاعالت االستراتيجية و االمنية في منطقة
الشرق االوسط

AL MUKHTAR
ALTAHIR JUMMAH
AHMED

ASSOU MANSOUR

مختبر البحث والدراسات حول
المالية والتنمية

التحقيق االداري مع الموظف العام في مملكة البحرين

Aref Ahmed Jasim
Ahmed

Abdelah harssi

مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

L'impact des droit de la propriété intellectuelle
sur la conterfacon de la piraterie dans le ,arche
intéreur de l'Union Européen

Ahmed Ali Nakchi

MOHAMED FAKIHI

مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية
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مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

MOHAMED EL AARAJ

Brahim Harit

اختصاصات رجل السلطة بين النظري الواقع

مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

MOHAMED EL AARAJ

Hanane Laalyoui

حماية الحريات العامة بين القضاء االداري و القضاء
الدستوري

مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

MOHAMED EL AARAJ

Mohamed El Asri

آليات الرقابة على الصفقات العمومية

مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

MOHAMED EL AARAJ

Wafae Razzouk

مسؤولية الدولة عن األخطاء الطبية

مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

ABDELAH HARSI

Abdul Muhaimen
Buhaisha

االصالح االداري و الدستوري في الدولة الليبية

مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

HAMAD SABER

Wadiaa Morchid

سياسة المدينة  :المقاربات المتعددة
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L'intelligence Territoriale qu service du
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مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

المسؤولية االدارية بدون خطأ في القانون اإلداري المغربي

Rachid Bakkali

FADMA TAOUFIK

مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

La société de developpement local un nouveau
mode de gestion des services publics au Maroc

Bouchra Hakem

MOHAMED FAKIHI

مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

الحكامة المؤسساتية في مجال حقوق االنسان بالمغرب

Hakima Mountassir

ABDELAH HARSI

مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

السياية الجهوية و الحكامة الترابية بالمغرب

Said Morjani

MOHAMED EL AARAJ

مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية
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منازعات الجماعات الترابية بين الفانون و القضاء

Imane Chaoui
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مختبر األبحاث والدراسات اإلدارية

 المغرب نمودجا: األمن البيئي في حوض المتوسط

Mourad Abou El
jaouad

NAJIA BENYOUSEF

مختبر األبحاث و الدراسات السياسية

اشكالية نشر ثقافة حقوق االنسان بالمغرب

Noureddine Mejrhit

M.BAZAZ

مختبر األبحاث و الدراسات السياسية

المسؤولية الدولية عن حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة

Khadija Sayfoudine

ZAHRA HAYAD

مختبر األبحاث و الدراسات السياسية

 سياسية-  مقاربة قانونية: السيادة القومية و العولمة

Sid lemin ould omar
Cheikh

NAJIA BENYOUSEF

مختبر األبحاث و الدراسات السياسية

La crise sécuritaire dans l'espace Sahel-Sahara
: Genése,Enjeux et Acteurs
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ABDELHALEM LARBI

مختبر األبحاث و الدراسات السياسية
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الحماية القانونية للمرأة زمن النزاعات المسلحة

Asmae Boussouf

NAJIA BENYOUSSEF

مختبر األبحاث و الدراسات السياسية
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Bah ould ahmed
Kory

La sécuritisation de l'Immigration Illégale dans
l'Union Européenne et les Etat Unies
d'Amérique

Meryem Lakhdar

العالقات المغربية السودانية الواقع و اآلفاق

الحق في المشاركة السياسية بين الحماية الدولية و التشريع
الموريتاني

ABDESALAM OUHAJJOU مختبر األبحاث و الدراسات السياسية

ABDELHALIM LARBI

مختبر األبحاث و الدراسات السياسية

Mohamed abdou
mobarak Mohamed RACHID EL MERZGIOUI مختبر األبحاث و الدراسات السياسية
amine
Mohamed salem
ould Mohmedou

ZAHRA HAYAD
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مختبر األبحاث و الدراسات السياسية

NAJIA BENYOUSEF

Fatma Lamharhar

المغرب والتعاون جنوب-جنوب االقاث والتحديات

مختبر األبحاث و الدراسات السياسية

ZAHRA HAYAD

Khalid El ouardi

إدارة النزاعات غير الدولية لما بعد الحرب الباردة

مختبر األبحاث و الدراسات السياسية

Thami BEN HDECH

Khalid Touzani

الثابت و المتحول في السياسة الخارجية األمريكية بعد أحداث
 11شتنبر 2001

مختبر األبحاث و الدراسات السياسية

NAJIA BENYOUSEF

Abdelilah Zakriti

العالقات المغربية الخليجية  :المحددات ومظاهر التفاعل

Fouad Aalouane

حقوق األقليات و تعزيز السلم و األمن الدوليين

مختبر األبحاث و الدراسات السياسية RACHID EL MERZGIOUI
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Membres de jury

Date de
Soutenance

Encadrants

Doctorants
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2014/2015

Structure de Recherche

Encadrants

Doctorants

Thème / Sujet

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

FADMA TAOUFIK

RHORBA
ABDELHAY

حكامة تدبيرصفقات الجماعات الترابية بالمغرب

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

MOHAMED EL AARAJ

JAEDI IBRAHIM
MOHAMED ALI

اآلليات القانونية للمجلس األعلى للحسابات ودورها في
التفتيش وللرقابة المالية على المؤسسات الوزارية في ليبيا

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

Madani HMIDOUCHE

TABIT AZIZA

المسؤولية الضريبية لمسيري الشركة

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

Youssef fassi Fihri

La protection constitutionnelle de la liberté
d'expression et ordre public musulman dans EDEBBAB FADOUA
les Etats arabes

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

ASSOU MANSOUR

 EBRAHIM HASANتطبيق إدارة الجودة الشاملة في إدارة المكتبات العامة بمملكة
البحرين
ALJEEB MOHAMED

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

Abdelah harssi

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

ABDESALAM
OUHAJJOU
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OUENZAR HICHAM

الجهوية المتقدمة على ضوء المبادئ الدستورية الكبرى

اصالح النظام الجبائي المغربي ومالءمته مع اتفاقيات التعاون
NGAR MAJDOULINE
الجبائي
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Encadrants

Doctorants

Thème / Sujet

Membres de jury

Date de
Soutenance

Structure de Recherche

Encadrants

Doctorants

Thème / Sujet

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

MOHAMED EL AARAJ

ELMOUSSATI
HICHAM

دورا لقضاء اإلداري في تطوير حكامة الجماعات الترابية

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

ELIISSATI NAJEOUA MOHAMED EL AARAJ

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

ASSOU MANSOUR

تحديث اإلدارة الترابية بالمغرب

 EKBAL BOURKADIاالستقالل المالي للجماعات الترابية على ضوء دستور 2011

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

ZOUBIDA NEGGAZ

MOUJAHIDI
MOHAMED

الحكامة المالية الترابية وأسس التخطيط التنموي المحلي

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

Ahmed MOUFID

ELMOURABET
SOUFYANE

L'éthique dans l'administration publique et
les enjeux de développement socioeconomiques

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

ZOUBIDA NEGGAZ

ELMOUHTADI
BOUBKER

مالية الجماعات الترابية بين الواقع ومقتضيات القوانين
التنظيمية

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

ALOUANI HANANE MOHAMED EL AARAJ
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رقابة المجلس األعلى للحسابات و شفافية التدبير المالي
لألحزاب السياسية بعد دستور 2011
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Thème / Sujet

Doctorants

Encadrants

Structure de Recherche

Date de
Soutenance

Membres de jury

الحماية من الكوارث الطبيعية بين البعدين الدولي والوطني

HADIDOU MANAR

ASSOU MANSOUR

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

التحكيم اإلداري دراسة مقارنة

ELHANDI
مختبر الدراسات الدستورية والمالية
Abdelhak EL AZZOUZI
MOHAMED AMINE
والتنموية

Les droit et garanties du contribuable en
matière de contentieux fiscal

ELAARAJ
ABDELLATIF

Abdelah harssi

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

تحديث المرافق العامة بالمغرب

BOUNJEM
MOHAMMED

MOHAMED
AIT EL MEKKI

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

De La gestion des déchets vers une
économie verte : état des lieux et
perspectives

BOUMEDIENE
AMRAOUI

ABDESALAM
OUHAJJOU

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

Les islamistes Marocaine et la reforme
constitutionnelle de 2011 : Cas de la liberté
de conscience

KABBOUR SAID

YOUSSEF FASSI FIHRI

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

دور القضاء اإلداري في حماية الموظف العام

AL-MUGHALLES
SADEK ABDULLAH

MOHAMED
EL AARAJ

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية
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Doctorants
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Membres de jury
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Soutenance
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Doctorants

Thème / Sujet

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

MOHAMED
EL AARAJ

AL JABRI SALIM
MOHAMMED
SALIM

الرقابة القضائية على أعمال الضبط اإلداري

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

ASSOU MANSOUR

ARISS MOUNIA

السلطة المالية للبرلمان المغربي

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

THAMI BENAHDACH

ARICHE
ABDERRAZZAK

الضمانات الدستورية في مجال حماية الحقوق و الحريات في
المغرب

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

ABDELAH HARSSI

ABBASI INAN

La régionalisation du système de santé au
Maroc :vers la réalisation du droit à la santé

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

THAMI BENAHDACH

AZAMI ISSAM

دور السياسات العمومية في تكريس حقوق االنسان وتحقيق
التنمية  :قطاع الصحة نمو\جا

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

ABDESALAM
OUHAJJOU

SALIM
ABDELHNINE

الجهوية المتقدمة بالمغرب

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

Madani HMIDOUCHE

TAKROURI
HACHEM
ABDERRAHMANE
MAHMOUD

دور االنتماء الوطني في زيادة الحصيلة الغربية -دراسة
تطبيقية في أراضي الساطة القلسطينية
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Doctorants
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Membres de jury
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Soutenance
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Encadrants

Doctorants
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مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

Ahmed MOUFID

ELIDRISSI
MOHAMMED

تدبير الشان المحلي من الديموقلراطية التمثيلية الى المقاربة
التشاركية

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

ASSOU MANSOUR

EL-BAKHOURI
IKRAM

le pouvoir budgétaire du gouvernement

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

HAKIMY
NADIA ELHAOUASSE
MOHAMED ISMAIL

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

RACHID EL
MERZGIOUI

التنافس االستراتيجي األمريكي الروسي في آسيا الوسطى

الحكامة الجيدة وأثرها على التنمية المستدامة في الدول النامية
REBBOUJ AHMED
المغرب نموذجا

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

RACHID EL
MERZGIOUI

TIGHADOUINI
YASSIN

المرتزقة في النزاعات المسلحة بين القانون والسياسة

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

EL HASSAN EL
OUARIT

EL KASSEMI
JAOUAD

صراع النفود الروسي –االمريكي وتداعياته على الشرق
االوسط-بعد الحرب الباردة

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

EL HASSAN EL
OUARIT

HAOUMALIK
MOHAMED

تحديات عالم مابعد نهاية الحرب الباردة :مكافحة االرهاب
الدولي نمودجا
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Doctorants
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Membres de jury

Date de
Soutenance

Structure de Recherche

Encadrants

Doctorants

Thème / Sujet

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

Mohamed FAKIHI

TARAYRAH
MOHAMED ALI
ABD ELMEHDI

دور الدبلوماسية الموازية في تنفيذ السياسة الخارجية
الفلسطينية

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

RACHID EL
MERZGIOUI

EL ALAOUI KHALID

األهمية اإلستراتيجية للبحار والمضايق في العالقات الدولية

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

RACHID EL
MERZGIOUI

SAHSAH
ABDESSAMAD

مسؤولية الحماية  :دراسة نقدية في المفهوم والممارسة الدولية

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

RACHID EL
MERZGIOUI

AMEZIANE
MOURAD

حماية البيئة بين القانون الوطني والقانون الدولي

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

RACHID EL
MERZGIOUI

KASSIM DRISS

تأثير الموقع الجغرافي على السياسة الخارجية المغربية

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

RACHID EL
MERZGIOUI

EL AMINE RACHID

واقع وافاق االنسانية في العالقات الدولية -راسة قانونية
وسياسية-

Membres de jury

Date de
Soutenance

Structure de Recherche

Encadrants

Doctorants

Thème / Sujet
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Membres de jury
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soutenances

Structure de Recherche

Encadrants

Doctorants

Thème / Sujet

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

EL HASSAN EL
OUARIT

BENAR HAMID

نحو انتشاراسلحة الدمار الشامل بعد نهاية الحرب الباردة

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

ABDELHALEM LARBI

MESMOUDI
HAMZAH

Le partenariat stratégique pour l’Afrique ,
dynamiques et enjeux cas du Maroc , la
Chine et l’Union Europiéene

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

RACHID EL
MERZGIOUI

ALI
التدخل الدولي بين اإلنساني والعسكري -انتفاضة ليبيا 2011
AYOUBALMASHAIS
نموذجا
KH FATMA

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

RACHID EL
MERZGIOUI

مقاربة النوع االجتماعي في التنمية ببلدان المغرب العربي-
المغرب وتونس نموذجا-
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SANBA BOUCHRA
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2015/2016
Structure de Recherche

Encadrants

Doctorants
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مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

BEN HDECH THAMI

EN-NASRY
NAOUAL

دور التحالفات بين األحزاب في االستقرار السياسي بالمغرب

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

MANSOUR
MASOUR

EL HAMMOUMI
HANAE

المسؤولية اإلدارية البيئية ورهانات التنمية

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

ZOUBIDA NEGGAZ

HAIDALA
SOUADO

الجهوية المتقدمة وتفعيلها في األقاليم الجنوبية كتمهيد للحكم
الداتي

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

AHMED MOUFID

GAOUGAOU
AZZELARAB

دور المجتمع المدني في تدعيم الديمقراطية التشاركية

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

ABDELAH HARSSI

BEN OMAR EL
MDAGHRI TAHA

مسؤولية مرفق الصحة في القانون اإلداري المغربي

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

MOHAMED EL AARAJ

ECH-CHOUTI
MAJIDA

المنازعات الجبائية من خالل العمل القضائي المغربي
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soutenances

Structure de Recherche

Encadrants

Doctorants

Thème / Sujet

Membres de jury
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Soutenance
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Doctorants

Thème / Sujet

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

MOHAMED EL AARAJ

RAMMACH
BOUJEMAA

المبائ المؤطرة للمرافق العامة على ضوء دستور 2011
بين الثابت و المتغير

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

MOHAMED
AIT EL MEKKI

دور أنظمة الرقابة و التقييم في ترسيخ الحكامة الجيدة للشأن
KHATOUF JAMAL
العام

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

MANSOUR
MASOUR

BRICHA
MOHAMMED

الحماية التشريعية للبيئة بالمغرب

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

TOUFIK FADMA

AZZOUGHAGH
LOUBNA

La décentralisation à la lumière des lois
organiques relative aux collectivités
territoriales

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

BEN HDECH THAMI

EL
MOUTAFAOUIK
ADNANE

دور القضاء وهيئات الحكامة الجيدة و التقنين قي تسوية
منازعات المنافسة

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

MOHAMED
AIT EL MEKKI

SOUIYATE
MOSTAFA

التدبير بالجودة و رهانات تطوير الجامعة المغربية
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Encadrants

Doctorants

Thème / Sujet

Membres de jury

Date de
Soutenance

Structure de Recherche

Encadrants

Doctorants

Thème / Sujet

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

MANSOUR
MASOUR

EL ADRAOUI
DRISS

تمويل الجهة و إشكالية االستقالل المالي

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

TOUFIK FADMA

MRIKI ABDELLAH

السياسات العمومية بالمغرب قي ضوء دستور  2011و
رهانات تفعيل الديمقراطية التشاركية

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

MANSOUR
MASOUR

HARMOUCH
AHMED

le rôle des cours régionales des comptes
dans l'instauration de la bonne
gouvernance et de la performance des
collectivités territoriales

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

MANSOUR
MASOUR

EL MOUMNI
ABDELKADER

دور النيابة العامة في حماية المال العام

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

BEN HDECH THAMI

CHOKRADA
NOUREDDINE

حقوق اإلنسان و الحريات العامة على ضوء التشريع
االلكتروني و منازعات التكنولوجيا المعلوماتية

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

ABDELAH HARSSI

TARIK HAKIMA

التدبير الحر في القانون التنظيمي رقم  14,113المتعلق
بالجماعات
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Membres de jury
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soutenances

Structure de Recherche

Encadrants

Doctorants

Thème / Sujet

Membres de jury

Date de
Soutenance

Structure de Recherche

Encadrants

Doctorants

Thème / Sujet

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

TOUFIK FADMA

MASTASS FOUAD

LE NOUVEAU PARADIGME DU
MANAGEMENT BUDG2TAIRE AU
MAROC:ENJEUX ET PERSPECTIVES

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

AHMED MOUFID

LAHBAILI HAYAT

POLITIQUES PUBLIQUES ET BUDGET
SENSIBLE AU GENRE

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

MOHAMED EL AARAJ

نادر أحمد حسين عثمان

دور التحكيم في تسوية نزاعات العقود االدارية

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

ELMENYIY HANANE RACHID EL MERZGIOUI

حظر التعديب بين المواثيق الدولية والقوانين المغالربية

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

ABDELHALEM LARBI

TOUZANI FOUAD

االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية والربيع
العربي -أفاق السياسة الخارجية األوربية واألمريكية في
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا-

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

RACHID EL MERZGIOUI

EL IDRISSI
NOURIDDIN

العدالة الجنائية الدولية بين متطلبات حماية حقوق اإلنسان و
اكراهات التسييس
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soutenances

Structure de Recherche

Encadrants

Doctorants

Thème / Sujet

Membres de jury

Date de
Soutenance

Structure de Recherche

Encadrants

Doctorants

Thème / Sujet

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

EL HASSAN EL OUARIT

SALMI
REDOUANE

إستراتيجية العدالة االنتقالية ودو آليات حماية حقوق اإلنسان
بالمغرب

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

HABIBI YOUSSEF EL HASSAN EL OUARIT

منطقة شمال إفريقيا -جدلية األمن والتنمية-

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

EL HASSAN EL OUARIT

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

MOHAMED FAKIHI

 BENHARI BADARالدفع بعدم دستورية القوانين بين التشريع المغربي و المقارن

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

RACHID EL MERZGIOUI

حماية حقوق الطفل في السياسات العمومية بالمغرب,المندوبية
BOUSFIHA
الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان,نموذجا
SALAHED-DINE

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

SBAI MOHAMMED RACHID EL MERZGIOUI
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EL HACHMI
ABDELHAK

تفاعل المغرب مع المنظومة االممية لحقوق االنسان

اآلليات الحمائية الوطنية والدولية للوقاية من التعذيب
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مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

ABDELHALEM LARBI

EL GHMARI
ABDELATIF

:Politique étrangère africaine du Maroc
Réalité et perspectives

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

NAJIA BEN YOUSSEF

GHAROUI EL
HOUSSAINE

حلف شمال األطلسي والحوار المتوسطي

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

MOHAMED FAKIHI

LAASRI
BADREDDINE

تطور األحزاب السياسية دستوريا وسياسيا بالمغرب

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

RACHID EL MERZGIOUI

EL KHATABI
GIHAN

المرأة المغربية والعمل السياسي في عهد الملك محمد السادس

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

RACHID EL MERZGIOUI

EZ-ZOUHRY
DRISS

السياسة العمومية األمنية في المغرب

حظر التعديب بين المواثيق الدولية(
والقوانين المغالربية

EL HASSAN EL OUARIT

HANINE HAFID

الحقوق الثقافية بالمغرب بين المرجعية الدولية والتشريعات
الوطنية

حظر التعديب بين المواثيق الدولية(
والقوانين المغالربية

MOHAMED FAKIHI

NASSER AHMED
MOHAMMED
ABDULLAH

قرارات مجلس االمن بين اشكاليات االصدار ومشكلة التنفيد :
الحالة اليمنية
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مختبر الدراسات الدستورية والمالية
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ASSOU MANSOUR

HGOUCH
MERYEM

البعد اإلجتماعي لقوانين المالية بين حدة الخصصاص
اإلجتماعي وهاجس اإلستقرار الماكرو اقتصادي

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

ABDELAH HARSSI

LAFOUISSI
AMINA

la gouvernance participative territoriale au
Maroc

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

THAMI BENHDECH

KAOUINI
ABDELLAH

رقابة الدفع بعدم دستورية القوانين ودورهافي حماية الحقوق
و الحريات ـ دراسة مقارنة ـ

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

ASSOU MANSOUR

HAJJIOUI
OUAFAE

المغرب بين التحديات البيئية والرهانات المستقبلية دراسة
نقدية للواقع البيئي لجهة فاس مكناس

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

MOHAMED EL AARAJ

EL HAIK RACHID

اإلستعجال في المنازعات اإلدارية ـ الصفقات العمومية
نموذجا ـ

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

ABDESSLAM
OUHAJJOU

BOUKLATA
HANAE

les politiques publiques environnementales au
Maroc
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ABDELHAK
AZZOUZI

CHTAINA AICHA

حماية المال العام من خالل االختصاصات غير القضائية
للمجلس األعلى للحساباتـالتخليقية نمذجاـ

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

THAMI BENHDECH

RACHIDI ADIL

تطور حرية اإلعالم وإلتصال في المغرب بين المنضومة
القانونية والتأثيرات السياسية

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

MOHAMED EL AARAJ

ECHCHOUTI
HAYAT

القاضي االداري بين امتيازات االدارة و حقوق االفراد

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

ABDELHAK
AZZOUZI

AMELLAL
SOUFIANE

السلطات المالية للبرلمان المغربي بين الواقع العملي
ومتطلبات تحديث التدبير العمومي

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

ZOUBIDA NAGAZ

TAIBI HANAN

l'audit interne des collectivités territoriales au
Maroc :un levier indispensable au service de la
bonne gouvernance

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

AHMED MOUFID

IDDER MOUNA

الشرعيةالدستورية وحقوق اإلنسان التشريع المغربي
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BOUCHKARA
JAOUAD

مسؤولية الدولةعن ٱعمال الضابظة القضائية

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

ASSOU MANSOUR

ISMAILI ESSALH

الدعوى الضريبية وإثباتها لألرباح العقارية في ضوء
إجتهادات محكمة النقض

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

ABDELAH HARSSI

ZAOUI
قواعد الحكامة المتعلقة بتطبيق مبدأ التدبير الحر على مستوى
SEGHROUCHNI
الجماعات الترابية
MOUHCINE

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

FADMA TAOUFIK

AIT LAARBI
ABDELKARIM

Le principe de la subsidiarité vers le
perfectionnement de la gestion publique

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

.ASSOU MANSOUR

LAMKADEM
M’BAREK

المنازعات البيئية أمام القاضي اإلداري المغربي

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

.AHMED MOUFID
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 LAGHRIM HAKIMAالحق في المساواة بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية
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ABDELHAK
AZZOUZI

AAIDOUN AADIL

المجتمع المدني ورهان الديموقراطية المحلية بالمغرب
األساس الدستوري واإلطار القانوني

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

M.ASSOU
MANSOUR

HAJLI
ABDESSEMAD

الضرائب العقارية بين السلطة التقديرية لإلدارة ومبادئ
العدالة الضريبية

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

ABDELAH HARSSI

LAKBIR
MOHAMMED

البيئة في السياسات العمومية المغربية

مختبر الدراسات الدستورية والمالية
والتنموية

ABDELAH HARSSI

ALAMI
OUMKELTOUM

التعاون الالمركزي على ضوء الدستور والقوانين التنظيمية

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

ABDELHALIM LARBI

EL-ASRI
ABDELAZIZ

les défis stratégiques et sécuritaires post
guerre froide

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

EL HASSAN EL OUARIT

TAYACH
RADOUANE

األقاليم الجنوبية مقاربة حقوقية قانونية وواقعية
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EL HASSAN EL OUARIT

SAIDI SANAA

الدبلوماسية الموازية المغربيةـالواقع و االفاق ـ

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

RACHID EL MERZGIOUI

ESSADDIKI
ISMAIL

الدور الجديد للوالة والعمال

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

EL HASSAN EL OUARIT

EL-AYADI
ABDELHANINE

مكانة الشركات المتعددة الجنسيات في اإلقتصاد الدولي
وتأثيرها على السياسة الدولية

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة
مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

SOHAIL ASMAE MOHAMED FAKIHI

RACHID EL MERZGIOUI

RAILLANI
MOHAMED

العملية االنتخابية واثرها على االنتقال السياسي الديموقراطي
بالمغرب

إشكالية تنفيذ أوامرالمحكمة الجنائية الدولية

التوجهات األساسية للقضاء المغربي في منازعات أراضي
BOUDA ABDELALI MOHAMED FAKIHI
الجموع
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الحرب الكيماوية بالريف على ضوء القانون الدولي

AMAZIAN
M’HAMED

EL HASSAN EL OUARIT

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

دور المنضمات الدولية غيرالحكومية في حماية البيئة

HANNOUNA
AHMED JIHAD

RACHID EL MERZGIOUI

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

 وتحديات، انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية
العدالة

HAMMANI LARBI RACHID EL MERZGIOUI

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

الحماية الجنائية للطفل

ALJAY BOUCHRA RACHID EL MERZGIOUI

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة

ٱليات تطبيق القانون الدولي اإلنساني وأثرهاعلى سيادة الدول

IHAZRIR
ZAKARIAE

Structure de Recherche

Encadrants

Structure de Recherche

ABDELHALEM LARBI

la responsabilité de protéger dans la
BELYAGOU
pratique internationale:cas de l'intervention
ABDELHALEM LARBI
YOUNESS
humanitaire desz Nations Unies en Libye2011أليات الديموقراطية التشاركية بين النموذج المغربي و
ABD EL MAJID
GUERTITE FAHD
BOUKIR
التجارب القارنة

مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة
مختبر الدراسات السياسية
والعالقات الدولية المعاصرة
مختبر األبحاث القانونية والسياسية

ABDELKADER
LACHGAR

مختبر األبحاث القانونية والسياسية

l'intelligence territoriale comme instrument de
mise en œuvre du processus de la
NOUR EDDINE
LAKHAL SOUMIA
JALAL
régionalisation avancés et de promotion du
développement territorial au Maroc

مختبر األبحاث القانونية والسياسية

 الصفقات العمومية نمودجا: حماية المتعاقدين مع االدارة

FILALI FAHD
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