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 مختبر األبحاث القانونية والسياسية واالقتصادية

 

 مجاالت ومواضيع البحث:
 

 :القانون العام والعلوم السياسية

 التحول واالنتقال الديموقراطي في العالم العربي قضايا

 القضايا المتعلقة بالدولة وعالقتها بالمجتمع

 وإقليمياالممارسات السياسية عند النخب والفاعلين السياسيين وطنيا 

 السياسية في العالم العربي واألفكارالنظريات 

 والمؤسسات السياسية في العالم العربي األنظمة

 والتصويت والرأي العامقضايا األحزاب 

 والمقارن اإلسالميالحقوق الدستورية في الفقه السياسي 

 السياسات العمومية وصنع القرار

 سياسات التكيف الهيكلي

 الليبرالية الجديدة

 الحركات والقوى االجتماعية الجديدة

 واإلداريةالمنازعات الدستورية 

 البناء الدستوري بعد الحراك العربي

 النظام االجتماعيقضايا القيم و

 واألمن اإلرهابقضايا 

 قضايا التنمية

 قضايا الهجرة

 قضايا المرأة

 قضايا البيئة

 سوسيولوجية المنظمات وإشكاالت تدبير التغيير
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 الديموقراطية المباشرة في ضوء ثورة المعلومات

 التصادم بين التحول الديموقراطي والعولمة

 الحكومات فوق القومية األشكال الجديدة للحكم خصوصا

 دور مؤسسات الدولة في التحول الديموقراطي مثل الرئاسة والجيش

 التصادم بين االقتصادي والسياسي في عملية التحول الديموقراطي

 الرأي العام وصنع السياسة

 العمومية في المغرب اإلدارةتحديث 

 اإلجهاضالسياسة العامة تجاه مشكلة 

 سياسات التصنيع

 أمين الصحيسياسة الت

 النظام القيمي في العالم العربي

 الفساد السياسي وفقدان الشرعية

 البترول ضد الديموقراطية

 األبعاد والمتغيرات الدولية للحراك العربي

 دراسات المرأة وعالقات " الجندر" أو النوع االجتماعي

 دور وسائل االتصال االجتماعي في التحوالت السياسية

 لة أو المواطنة في العالم العربيعالقة المواطن بالدو

 الصراعات العرقية والدينية والثقافية

 التوجهات القيمية و صراع القيم في العالم العربي

 دورة النخب في العالم العربي

 الدينية والعرقية األقلياتحقوق 

 الدولة المدنية في العالم العربي إشكالية

 بيفي السلطة في العالم العر اإلسالميينمشاركة 

 الدولي اإلرهاب

 التكامل االقتصادي العربي

 التشريع بين الصناعة والصياغة

 المنازعات الدستورية

 اإلداريةالمنازعات 

 السلطة التنظيمية للحكومة في ضوء الدستور المغربي الجديد

 المركز القانوني لرئيس الحكومة

 دراسة مقارنةالرقابة على دستورية القوانين في النظام الدستوري المغربي: 
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 اإلسالميفصل السلطة في البناء الدستوري المغربي والفقه السياسي 

 اإلسالمياستقالل السلطة القضائية في ضوء الدستور المغربي والفقه السياسي 

 الديموقراطية التشاركية

 الحكم الراشد أو الصالح

 المجتمع المدني وسلطة التشريع في البناء الدستوري المغربي

 تمع المدني في صنع القرار السياسيدور المج

 :القانون الخاص

 المسؤولية المدنية

 عقود التجارة الدولية

 العقود البنكية

 حماية المستهلك

 التأمين

 التجارة االلكترونية

 قانون األعمال

 القانون الجنائي لألعمال

 مرحلة ما قبل المحاكمة الجنائية

 القانون الجنائي والتكنولوجيا الحديثة

 سة الجنائيةالسيا

 عقود التجارة الدولية بين االتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية

 حماية اإلرادة التعاقدية للمستهلك

 المسؤولية المدنية للمنتج

 عقود االستهالك بين سلطان اإلرادة وقانون حماية المستهلك

 المعامالت االفتراضية التوثيق االلكتروني بين القواعد الكالسيكية ومتطلبات

 المسؤولية المدنية للبنك

 النظام القانوني للحراسة النظرية االستثنائية

 حماية الحقوق والحريات في مرحلة البحث البوليسي في القانونين المغربي واالنجليزي

 الحماية الجنائية للحياة الخاصة في ظل تطور وسائل االتصال االجتماعي

 للشخص المعنويالمسؤولية الجنائية 

 المسؤولية الجنائية للطبيب

 المسؤولية الجنائية للموثق


