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 محاور البحث:

 :المرأة والقانون -

 العنف االجتماعي" -العنف االقتصادي -القانوني العنف ضد المراة:" العنف  -

 المركز القانوني للمراة في السياسة الجنائية -

 ضمانات المراة في حقوق االنسان -

 الحقوق المالية للمرأة -

 الوضع القانوني للمراة في التشريع االسري -

 مقاربة النوع االجتماعي ومبدا المناصفة -

 الطفل والقانون: -
 المسلحةالطفل في النزاعات  -

 الحماية القانونية للطفل الالجئ -

 العنف ضد الطفل -

 الحماية القانونية للطفل في وضعية صعبة -

 الحدث الجانح في المنظومة الجنائية -

 الوضعية القانونية للطفل في التشريع االسري -

 الحماية القانونية للطفل المهاجر -

 الحقوق المالية للطفل في بالد المهجر -

 وق المالية للطفلالمساطر الخاصة بالحق -

 العقار والتوثيق -
 استغالل االمالك الوقفية العقارية العامة -

 التصرفات الواردة على االمالك الوقفية -

 نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية -

2019-2018 
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 الكراء الحبسي -

 الوثيقة العصرية ودورها في استقرار المعامالت العقارية -

 تحفيظالمساطر الجماعية ودورها في تعميم نظام ال -

 دور القضاء في مسطرة نزع الملكية الجل المنفعة العامة -

 دور المحافظ العقاري بشان التعرضات على مطلب التحفيظ -

 التصرفات الواردة على العقار المحفظ -

 قرارات المحافظ في حماية الملكية العقارية  -

 التشطيب على التقييدات المضمنة بالرسم العقاري -

 اراضي الجماعات الساللية -

 لجوانب المالية لبيع العقارا -

 الحماية الجنائية للعقار -

 اشكالية توثيق التصرفات العقارية ومتطلبات التنمية -

 توثيق االيجار المفضي الى تملك العقار  -

 توثيق التصرفات العقارية -

 رسمية العقود في التصرفات العقارية  -

 دور التوثيق في تحقيق االمن التعاقدي -

 االقتصاديةدور التوثيق في التنمية  -

 الوسائل البديلة لفض المنازعات -
 الوسائل البديلة لفض النزاعات االسرية -

 الوسائل البديلة لفض منازعات االستثمار -

 الوسائل البديلة لفض منازعات الملكية الصناعية -

 الوسائل البديلة لفض المنازعات البحرية -

 الوسائل البديلة لفض منازعات التامين -

 المنازعات الضريبيةالوسائل البديلة لفض  -

 الوسائل البديلة لفض المنازعات االدارية -

 الوسائل البديلة لفض النزاعات التجارية -

 الوسائل البديلة لفض منازعات الشغل  -

 


