
 برنامج الندوة

  الجلسة االفتتاحية : د99و90س 

 كلمة السيد عميد كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية بمكناس 

 خاصكلمة السيد رئيس شعبة القانون ال 
 كلمة السيد رئيس مختبر القانون و التنمية  

 

 

 كلمة اللجنة المنظمة
 
 
 

 د : حفل شاي09و90س 
 5132فبراير  31الجمعة  : الصباحيةالجلسة  

 مكناس-كلية الحقوق،عبد الرحيم شميعة ذ.رئيس الجلسة : 
 مكناس-كلية الحقوق-طالب باحث ،،نبيل الكط :  مقرر الجلسة

 الرباط أكدال-، كلية الحقوقذ.أحمد الدريوش  :د99و09س

 سنة من الصمود 311قانون اإللتزامات و العقود :  ˘

 وجدة-، كلية الحقوقذ.إدريس الفاخوري د:01و09س

 تعويض المضرور في العالقات األسرية بين قانون االلتزامات و العقود و مدونة األسرة ˘

 اسف-، كلية الحقوقذ.فريد الباشا د:09و09س

˘ Les clauses abusives : entre le DOC et la loi 31-08 édictant des mesures de 
protection du consommateur 

 مكناس-، كلية الحقوقذ.محمد الشرقاني د:51و09س

 تأمالت في آفاق تحديث قانون االلتزامات و العقود ˘

 مكناس-، كلية الحقوقذ.البكاي المعزوز د99و00س

 المستهلك بين القواعد العامة و القوانين الخاصةأو  حماية المتقاعد ˘

 مـنــاقـشـة ˘ د01و00س

 5132فبراير  31الجمعة :  األولى مسائيةالالجلسة 

 مكناس-كلية الحقوق ذ.محمد زريول،: رئيس الجلسة
 مكناس-كلية الحقوق-، طالبة باحثةاليخذيجة البهمقرر الجلسة: 

 مكناس-، كلية الحقوقذ.عبد الرحيم شميعة د:99و01س

 بعض أوجه تأثير التحوالت االقتصادية على مبادئ قانون االلتزامات والعقود ˘

 الناضور-رئيس المحكمة االبتدائيةذ.سفيان الدريوش،  د:01و01س

 االضطرابات النظرية العامة للعقد و الرهانات االقتصادية ˘

 تازة-،الكلية متعددة التخصصاتذ.محمد المهدي د:09و01س

ومدونة األوقاف  مدونة األسرة قوانين ذات الصلة :مركز قانون االلتزامات و العقود في كل ما لم يرد به نص في غيره من ال ˘

 نموذجان

 فاس-، كلية الحقوقذ.سعيد البكوري د:51و01س

 (21.35( و القواعد الخاصة )ق 3131غشت  35الكراء المدني، السكني و المهني بين القواعد العامة )ظ ̆ 

 الرباط السويسي-، كلية الحقوقذ.المهدي منير د:99و06س

˘ La régulation contractuelle 

 مكناس-، كلية الحقوقذ.محمد العروصي :د01و06س

 المتمم لظهير االلتزامات و العقود 50.11نون المنتوجات وفقا لقاعدم سالمة عن  المسؤولية الجنائية ˘

 حفل شاي ˘ :د09و06س

 5132فبراير  31الجلسة المسائية الثانية : الجمعة 

5130 

 مسير الجلسة: محمد سليم

 فارسمقرر الجلسة: عبد الغني 

 

 مكناس-: ذ. البكاي المعزوز،كلة الحقوق رئيس الجلسة
 : جهاد الغرار، طالب باحث مقرر الجلسة

 

 مكناس-، كلية الحقوقذ. جواد أمهمول د:51و06س

 من قانون االلتزامات و العقود 3-031و  001الحجية الكتابية في ضوء االجتهاد القضائي المغربي : قراءة في مادتي ̆ 

  وجدة-كلية الحقوق، ذ. أحمد العالليد: 99و07س

  حسن النية بين قانون االلتزامات و العقود و القوانين الخاصة̆ 

 الناضور-، الكلية متعددة التخصصاتذة. صليحة حجي د:01و07س

 
 12/21قراءة في القانون رقم ̆ 

  مكناس-، كلية الحقوقذ.عبد العالي الدقوقي د:09و07س

 قانون االلتزامات و العقود و مدونة الحقوق العينية حدود العالقة القائمة بين̆ 

 مـنــاقـشـة ˘ :د51و07س

 5132فبراير  30السبت : أ  الصباحية األولى  ورشةال

 مكناس-كلية الحقوق محمد أحذاف، ذ. رئيس الجلسة : 
 كلية الحقوق بمكناس-الورياشي، طالب باحثعبد الوافي : الجلسة  مقرر

 مكناس-، كلية الحقوقأوهنوذ.مصطفى  د: 99و90س

˘ Le DOC après 100 ans d’application 

 وجدة-، كلية الحقوقذ.محمد الداكي د:01و90س

 القواعد الخاصةو  بين قانون االلتزامات و العقودالصلح  ˘

 وجدة-، كلية الحقوقالروبيو سعيدذ. د:09و90س

                                للمقتضيات المالية بالشركات التجارية مدى مسايرة قانون االلتزامات و العقود ˘

 مكناس-، كلية الحقوقذ.عصام زين الدين د:51و90س

˘ Réflexion sur les rapports entre le DOC et le droit de l’immatriculation foncière 

 الرباط-الخامس، طالبة باحثة بجامعة محمد خذيجة أنوار د:99و09س

˘ La responsabilité civile environnementale du fait des projets d’énergies 
renouvelables et le préjudice écologique 

 حفل شاي د:01و09س 

 دكتورة في الحقوق، إيمان التيس :د09و09س

 مؤسسة الفسخ بين ثوابت القانون المدني ومتطلبات الحياة االقتصادية ˘

 الرباط-،جامعة محمد الخامسذة.عايدة الفركلي د51و09س

˘ La cohabitation du DOC et de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du 
consommateur 

 مكناس-، كلية الحقوقذ.عبد الكبير العلوي الصوصي :د99و00س

 ضوء بعض التطبيقات القضائية لقانون االلتزامات والعقودمسؤولية الدولة عن أمن وسالمة  األشخاص والممتلكات على  ˘

 الناضور-، الكلية متعددة التخصصاتذ.أحمد بودراع :د01و00س

 المسؤولية اإلدارية من خالل قانون االلتزامات و العقود ˘

 مكناس-بكلية الحقوق ، طالب باحثنبيل الكط د:09و00س

 الحديثة و الطبيعة شبه الدستورية للقواعد المدنيةتطور العقود التجارية بين مرونة التشريعات  ˘

 ةمـنــاقـشـ ˘ :د51و00س



 5132فبراير  30السبت : ب الصباحية الثانية  ورشةال

 مكناس-كلية الحقوق محمد العروصي،ذ. رئيس الجلسة : 
 مكناس-كلية الحقوق-، طالبة باحثةسعاد المعروفي:  الجلسة مقررة

 مكناس-، كلية الحقوقبوبكريذ.عبد القادر  د: 99و90س

 حدود المسؤولية الشخصية للمحافظ على األمالك العقارية بين قانون االلتزامات و العقود و قانون التحفيظ العقاري ˘

 فاس-، كلية الحقوقنجيم أهتوتذ. د:01و90س

 التحفيظ العقاريالمسؤولية الشخصية للمحافظ على األمالك العقارية بين قانوني االلتزامات و العقود و  ˘

 مكناس-، كلية الحقوقمنية الغمري .ةذ د:09و90س

˘ La réparation du dommage causé par les infractions intentionnelles 

 مكناس-، كلية الحقوقمحمد زريولذ. د:51و90س

 المسؤولية التقصيرية في القانون الدولي الخاص ˘

 مكناس-الحقوقكلية -طالب باحث،جهاد الغرار د:99و09س

 ساسية : نقل جديد للعقد؟النظرية القانونية للحقوق األ ˘

 حفل شاي د:01و09س

 أكدال-، جامعة محمد الخامس، الرباطبوعبيد الشالط :د09و09س

 قانون االلتزامات و العقود و مدونة الشغل : أية عالقة  ˘

 فاس-، كلية الحقوقنرجس البكوريذة. :د51و09س

 13.13قانون االلتزامات و العقود و قانون  وسائل اإلثبات بين ˘

 مكناس-هيئة المحامين، هشام زربوحذ. :د99و00س

 تطبيقات قانون االلتزامات و العقود في بعض القوانين الخاصة : محاولة لرصد أوجه الخالف و التعارض

 الرباط-إطار بالمحافظة العقارية ،محسن الحالوي :د01و00س

 تأويل قانون االلتزامات و العقود من خالل مؤسسة المحافظ على األمالك العقارية ˘

 
 الداخلية، إطار بوزارة ذ.عادل الغنوبي :د09و00س

 الغير في قانون االلتزامات و العقود: دراسة مقارنة ˘

 مناقشة ˘ :د51و00س

 

 : اللجنة التنظيمية

 ذ . أوهنو المصطفى ˘

 ذ . الشرقاني محمد ˘

 محمد يولرذ . ز ˘

 ذ . شميعة عبد الرحيم ˘

 ذ . البكاي المعزوز ˘

 ذ. نور الدين العمراني ˘

 ذ. محمد العروصي ˘

 كريمة الحيلي : خلية البحث العلمي و المجلة
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