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):
عبد الرحمان خميس الظاهري
سيناقش أطروحة لنيل دبلوم الدكتوراه تحت عنوان:
"الحكامة االدارية بدولة االمارات العربية المتحدة"
لجنة المناقشة:
الدكتور جمال حطابي  -رئيسا
الدكتور محمد داسر  -مشرفا
الدكتور احمد بوعشيق  -عضوا
الدكتور حسن طارق  -عضوا
الدكتور محمد سليم الورياغلي – عضوا
و ذلك يوم الجمعة  24فبراير  2017على الساعة الثانية و النصف زواال برحاب الكلية
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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
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اعالن عن مناقشة أطروحة الدكتوراه
ينهي السيد عميد كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية بالمحمدية أن الطالب(ة):
ابراهيم بن بيه
سيناقش أطروحة لنيل دبلوم الدكتوراه تحت عنوان:
"نظام مسؤولية المدبرين العموميين أمام القاضي المالي"
لجنة المناقشة:
الدكتور محمد أشركي  -رئيسا
الدكتور محمد هيري  -مشرفا
الدكتور جمال حطابي  -عضوا
الدكتور أحمد مفيد  -عضوا
الدكتور حسن طارق – عضوا
الدكتور محمد سليم الورياغلي  -عضوا
و ذلك يوم الجمعة  17فبراير  2017على الساعة الثانية و النصف زواال برحاب الكلية

المملكة المغربية

Royaume du Maroc

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

Ministère de l’Enseignement Supérieur
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اعالن عن مناقشة أطروحة الدكتوراه
ينهي السيد عميد كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية بالمحمدية أن الطالب(ة):
لمياء كرماعي
ستناقش أطروحة لنيل دبلوم الدكتوراه تحت عنوان:
L’impact du management des ressources humaines sur la performance de
» l’entreprise : cas de société « source Marrakech
لجنة المناقشة:
الدكتورة مونية وجهات فياللي  -رئيسا
الدكتورة امال لعلو  -مشرفا
الدكتورة مامة حميميدا  -عضوا
الدكتور بوشعيب مختاري  -عضوا
الدكتورة ياسمينة بنيس  -عضوا
وذلك يوم االربعاء  15فبراير  2017على الساعة التاسعة صباحا برحاب الكلية
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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
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اعالن عن مناقشة أطروحة الدكتوراه
ينهي السيد عميد كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية بالمحمدية أن الطالب(ة):
عبد العالي المكنوني
سيناقش أطروحة لنيل دبلوم الدكتوراه تحت عنوان:
"حماية المستهلك في مجال القروض العقارية  -دراسة مقارنة "-
لجنة المناقشة:
الدكتور محمد منير ثابت  -رئيسا
الدكتور محمد مسلومي  -مشرفا
الدكتورة خديجة فارحي  -عضوا
الدكتور محمد ابو الحسين  -عضوا
الدكتورة وفاء الصالحي – عضوا
و ذلك يوم السبت  11فبراير  2017على الساعة التاسعة صباحا برحاب الكلية

