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اإلنسان  مركز دراسات الدكتوراه:

 واملجال في العالم املتوسطي

 والبيئة. اإلسالمي املعاصر وقضايا املجتمع الفكر تكوين الدكتوراه:

أ.د. العربي بوسلهام رئيس التكوين:   

2020/2021الئحة الطلبة المقترحين للتسجيل برسم:   

 موضوع األطروحة  المشرف 
مأجور/ غير  

 مأجور 
ونسب الطالب اسم   الرتبة  

ود. عبد السالم فيغ /العربي بوسلهامد.   1 عبد املهيمن حمزة مأجور  توظيف املصرفية التشاركية لدى املؤسسات املالية التقليدية : دراسة تأصيلية مقارنة  

 بشرى البداوي  دة. 
بااللغة الفرنسية في ضوء كونية رسالته ،  إشكاالت ترجمة معاني القرآن الكريم

 ترجمة رجيس بالشير لسورة يوسف نموذجا

 2 يسن اجديرة  غير مأجور 

االستثناء الفقهي في املذهب املالكي وأبعاده املقاصدية من خالل املنهج املنتخب  دراسة  بشرى العالم دة. 

 تأصيلية مآلية 
 2 أنس العاقل  غير مأجور 
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 د. سعيد هالوي 
الدور االجتماعي للمالية التشاركية باملغرب املعاصر في ضوء الرؤية اإلسالمية للمال 

 "دراسة ميدانية" 
 4 غيثة املرابط  مأجور 

 د. محمد العلمي   /د. أنس لغبيس ي  
توصيف  واستشراف في ضوء النظريات     تدريس علم أصول الفقه في املدرسة  املغربية

 التربوية الحديثة 
 عبد الصمد بوذياب  مأجور 

5 

 6 يوسف زروال غير مأجور  املفكر العالم االجتماعي موالي ادريس الكتاني و دوره الرائد في رابطة علماء املغرب  أحمد العمراني  د.  أحمد البوعزاوي/  

 د. العربي بوسلهام 
دراسة   -تقنياتها والتدابير الوقائية من تداعياتها     -الجريمة اإللكترونية واألمن املعلوماتي   

 مقارنة
 7 معاد شبكي  مأجور 

 د. عبد الرحيم العبدالوي 
تطور كتاب التربية اإلسالمية في الـمنهاج الدراس ي الـمغرب دراسة تحليلية نقدية مقارنة في 

التكاملية ضوء الـمقاربة    
 8 مصطفى رزوق  مأجور 

 9 امحمد عرسة  مأجور  البعد الثقافي و األدبي في إنتاج الدكتور عبدالسالم الهراس و العمل االجتماعي   دة. بشرى البداوي 

محمد عزالدينضفيري  مأجور  الدكتور محمد بن شريفة وجهوده في الفكر والتاريخ والحضارة في الغرب اإلسالمي د. عبد الرزاق الجاي    10 

 11 سعيد لعريض  مأجور  السيرة النبوية في املناهج التعليمية: تقويم واستشراف عبد الرحيم العبدالوي د.  

 11 بالل العثماني  غير مأجور  أثر املنهج االستقرائي في تأسيس القواعد األصولية دراسة نظرية وتطبيقية  محمد خروبات د.العربي بوسلهام /  د.

  عبد الرحمند.  /غرافيد. عبد الرزاق 

 بوكيلي 
 13 محمد ألنتي  غير مأجور  قراءة نقدية لترجمة معاني القرآن الكريم باللغة االنجليزية 
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 د. فريد أمار 
حماية املال العام بين الفقه املالكي والقوانين والتشريعات املغربية وأثرها على التنمية 

 االقتصادية
 13 محمد حجوبي مأجور 

 13 سعيدة مصلح  مأجور  النظرية الخلقية في اإلسالم ودورها في تحقيق السلم االجتماعي  د. سعيد هالوي  

محمد البشير اإلبراهيمي  ي  و عالل الفاس التحرر الوطني والوحدة املغاربية في املشروع اإلصالحي لدى عبد الرحيم العبدالوي د.   16 عبد اإلله التاج  مأجور  

ني  مأجور  القيم املرجعية في القرآن الكريم والسنة النبوية وأثرها في جودة الحياة األسرية  د. أحمد البوكيلي 
َ
 17 عبد العلي دا

 دة. بشرى البداوي 
املناهج التعليمية في البعثات األجنبية وأثرها في الهوية واللغة والعقيدة، املغرب أنموذجا" دراسة  

 ميدانية
 18 رضوان صفار  مأجور 

 مشروع إصالح منظومة التربية والتعليم الديني اإلسالمي  باملغرب املعاصر، د. العريي بوسلهام 

دراسة تحليلية لنماذج وقضايا    

 19 محمد بالحاج  مأجور 

االلكترونية نموذجا وسائل اإلثبات الحديثة بين الشريعة والقانون ـ الجريمة  د.رشيد لعالملة /فريد أمار د.    20 سعد الدين الشباكي  غير مأجور  

 العربي بوسلهامد. 
أخالق القضاء واملحاماة ودورهما في إقرار الحق وتحقيق العدالة االجتماعية محمد 

ة قانونية ميدانيةيمصطفى الريسوني نموذجا دراسة فقه  
 20 يونس املغاري  غير مأجور 

مادة التربية اإلسالمية بين املنهاج الدراس ي والكتاب املدرس ي وأثرها على التنشئة  مقاربات تدريس  د. محمد جودات 

 الدينية لدى املتعلم )ة( املغربي)ة( 

 22 محمد جواللي مأجور 

 23 عبد الرزاق روشدي غير مأجور  اعتبار املآل وأثره في العقود املالية بشرى العالم دة. 
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 24 محمد كمال حفيظ  مأجور  استراتيجية النهوض بالوقف في املغرب : مبادئ تأسيسها وطرق تنفيذها د. فريد أمار

 25 عمران يدير غير مأجور  نظرية الحاجيات وتطبيقاتها الفقهية املعاصرة عبد الرزاق الجاي  د.  

سالمي والتشريع الوضعيإل املحاكمة االلكترونية بين الفقه ا فريد أمار د.  مأجور غير     26 فوزي أكريم 

اثي / محمد كنون الحسنيدة. لطيفة   27 حسن الضعيف  مأجور  الشيخ محمد املكي الناصري: اإلسهامات الوطنية والجهود التربوية والتنموية باملغرب  الور

الطاهري رشيد  مأجور  الخطاب الديني في الدراسات الغربية املعاصرة قضايا وإشكاالت  د. أحمد البوكيلي   28 

اقع املعاصر تنظيرا وتطبيقا  د. أنس لغبيس ي   28 هشام التجكاني مأجور  مراعاة و تدبير االختالف الفقهي ومقتضياته وضوابطه، في ضوء الو

يزينيسعاد  غير مأجور  اقتصاد األسرة املغربية في ظل املتغيرات املعاصرة وأثره في االستقرار األسري  دة. بثينة الغلبزوري    30 

 د. محمد جودات 
دور العلوم اإلسالمية في تنمية املهارات الفكرية وترسيخ القيم لدى املتعلم )التعليم األصيل  

 الجديد( أنموذجا ــ
 31 يوسف أو عبد الدايم مأجور 

معاملها  -أسسها  -القرآن الكريم تأصيلها  فيالتدابير الوقائية من األمراض الوبائية  د. موالي عمر  بنحماد    
 31 محمد النصيري  مأجور 

 د. عبد الرزاق الجاي  
ضوء الشموع في ذكر بعض ما في الكنز الثمين من حديث النبي األمين من الواهي واملوضوع 

34وتحقيق ودراسةللشيخ عبد العزيز بن الصديق رحمه هللا تقديم   

 33 عبد املجيد الدرس ي غير مأجور 

 خالد الصمدي   د.سعيد هالوي / د. 
بالجامعات املغربية في األمن الفكري تربويا وعلميا   الدراسات اإلسالمية شعبإسهام 

-دراسة ميدانية–  
يمان بنتهامي إ غير مأجور   34 
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والغرب بين الكلمة السواء ومجاهل الصدام اإلسالم  زكرياء بودحيم د.أحمد البوكيلي / د.   35 يونس الشعيبي غير مأجور  

 د.  عبد الرحمان نباتة 
 عبد هللا كديرة-"أبو بكر القادري  البعد األخالقي في املنهج التربوي باملدرسة املغربية

 نموذجا 
 36 مصطفى الحمودي غير مأجور 

 37 هند خلفي  مأجور  تمثالت الشباب املغربي ملنظومة القيم داخل األسرة املغربية و مدى تأثيرها على الهوية  د. أحمد العمراني  / د. أحمد البوعزاوي 

 37 إسماعيل فيرانو غير مأجور  مقاصد الزواج عند الشباب وأثرها على االستقرار األسري  دة. عائشة الهالليأحمد البوكيلي / د. 



6 

 

 


