المملكة المغربية

Royaume du Maroc

وزارة التعليم العالي
و البحث العلمي وتكوين األطر
جامعـة الحسـن الثانـي
بالدار البيضاء
كليـــة العلــوم القانونيــــة
واالقتصاديـة و االجتماعيـة

Ministère de l’Enseignement Supérieur
De la Recherche Scientifique et De la Formation des
Cadres
UNIVERSITE HASSAN II DE CASABLANCA

Faculté des Sciences Juridiques
Economiques et Sociales

 -المحمديـة -

- Mohammedia -

اعالن عن مناقشة أطروحة الدكتوراه
ينهي السيد عميد كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية بالمحمدية أن الطالب(ة):
خالد العنتري
سيناقش أطروحة لنيل دبلوم الدكتوراه تحت عنوان:
» « La gouvernance sécuritaire au Maroc
لجنة المناقشة:
الدكتور جمال حطابي  -رئيسا
الدكتورة نورة بوطيب  -مشرفا
الدكتور محمد سحام  -عضوا
الدكتور محمد سليم الورياغلي  -عضوا
الدكتور حميد العموري – عضوا
وذلك يوم الجمعة  30يونيو  2017على الساعة الثانية و النصف زواال برحاب الكلية

المملكة المغربية

Royaume du Maroc

وزارة التعليم العالي
و البحث العلمي وتكوين األطر
جامعـة الحسـن الثانـي
بالدار البيضاء
كليـــة العلــوم القانونيــــة
واالقتصاديـة و االجتماعيـة

 -المحمديـة -

Ministère de l’Enseignement Supérieur
De la Recherche Scientifique et De la Formation des
Cadres
UNIVERSITE HASSAN II DE CASABLANCA

Faculté des Sciences Juridiques
Economiques et Sociales

اعالن عن مناقشة أطروحة الدكتوراه

- Mohammedia -

ينهي السيد عميد كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية بالمحمدية أن الطالب:
عبد العالي الجاحظ
سيناقش أطروحة لنيل دبلوم الدكتوراه تحت عنوان:

"حماية حقوق المهاجرين في ضوء القانون الدولي لحقوق االنسان:
المهاجرون المغاربة في أوروبا نموذجا"
لجنة المناقشة:
الدكتورة سعاد رجب  -رئيسة
الدكتور فؤاد بنمخلوف  -مشرفا
الدكتور محمد ملمان -عضوا
الدكتور عبد المنعم الكداري -عضوا
الدكتورمحمد مونشيح  -عضوا
و ذلك يوم الخميس  06يوليوز  2017على الساعة التاسعة صباحا برحاب الكلية

المملكة المغربية

Royaume du Maroc

وزارة التعليم العالي
و البحث العلمي وتكوين األطر
جامعـة الحسـن الثانـي
بالدار البيضاء
كليـــة العلــوم القانونيــــة
واالقتصاديـة و االجتماعيـة

Ministère de l’Enseignement Supérieur
De la Recherche Scientifique et De la Formation des
Cadres
UNIVERSITE HASSAN II DE CASABLANCA

Faculté des Sciences Juridiques
Economiques et Sociales

 -المحمديـة -

- Mohammedia -

اعالن عن مناقشة أطروحة الدكتوراه
ينهي السيد عميد كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية بالمحمدية أن الطالب(ة):
محمد بلحاج
سيناقش أطروحة لنيل دبلوم الدكتوراه تحت عنوان:
"آليات توجيه نظام التعاون الدولي للتنمية:
مقاربة لتحديات و آفاق التنمية الدولية  -المغرب نموذجا "-
لجنة المناقشة:
الدكتور جمال حطابي  -رئيسا
الدكتور ادريس كودان  -مشرفا
الدكتور حسن خطابي  -عضوا
الدكتور عبد العزيز برضوان االدريسي – عضوا
و ذلك يوم الجمعة  14يوليوز  2017على الساعة الثانية و النصف زواال برحاب الكلية

المملكة المغربية

Royaume du Maroc

وزارة التعليم العالي
و البحث العلمي وتكوين األطر
جامعـة الحسـن الثانـي
بالدار البيضاء
كليـــة العلــوم القانونيــــة
واالقتصاديـة و االجتماعيـة

Ministère de l’Enseignement Supérieur
De la Recherche Scientifique et De la Formation des
Cadres
UNIVERSITE HASSAN II DE CASABLANCA

Faculté des Sciences Juridiques
Economiques et Sociales

 -المحمديـة -

- Mohammedia -

اعالن عن مناقشة أطروحة الدكتوراه
ينهي السيد عميد كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية بالمحمدية أن الطالب(ة):
نوفل فتحاوي
سيناقش أطروحة لنيل دبلوم الدكتوراه تحت عنوان:
"دور االتفاقيات الدولية في القانون و القضاء المغربيين
 مدونة االسرة نموذجا "-لجنة المناقشة:
الدكتور جمال حطابي  -رئيسا
الدكتور ادريس كودان ( -مشرفا)
الدكتور محمد ابو الحسين  -عضوا
الدكتور ادريس أسوكم  -عضوا
الدكتور محمد الغزالي – عضوا
و ذلك يوم الجمعة  07يوليوز  2017على الساعة الثانية و النصف زواال برحاب الكلية

