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  جامعة دمحم االول

  مركز دراسات الدكتوراه في

  اآلداب والعلوم اإلنسانیة والفنون 

  

  اآلداب والعلوم اإلنسانیة والفنون: مركز الدراسات في الدكتوراه

  2019/2020: الئحة المرشحین المقبولین للتسجیل في السنة األولى من سلك الدكتوراه للموسم الجامعي 

  

 في اإلسالم و تطبیقاتھ المعاصرة االجتماعيالعمل  :تكوین الدكتوراه

  مختبر مناھج العلوم في الحضارة اإلسالمیة وتجدید التراث:بنیة البحث

 

 األستاذالمشرف

 

 عنواناألطروحة

 

 االسمالكامل للطالب

نوازل النزاعات الزوجیة من خالل المعیار المعرب والتشریعات  لخضر بن یحیى زحوط

 المغربیة المستجدة

 حفصة أبیاط

:إفالس الشركات التجاریة بین الفقھ المالكي والتقنین المغربي لخضر بن یحیى زحوط  

 دراسة مقارنة

 عبد هللا الماحي

االجتھاد المقاصدي في فقھ األقلیات المسلمة تجلیات لخضر بن یحیى زحوط  دمحم الداودي 
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التقاسیم واألنواع الفقھیة عند القاضي عبد الوھاب البغدادي وأثرھا في  عبد المغیث جیالني

 الفتوى في القضایا المعاصرة

لخضر دمحم  

النقد الفقھي عند الشیخ أبي عمران موسى بن أبي علي الزناتي  عبد المغیث جیالني

 الزموري المالكي من خالل كتابھ حلل المقالة في شرح الرسالة

الزكاريإدریس   

التقاسیم األصولیة وأثرھا في الخالف الفقھي وتأثرھا بالمستجدات  عبد المغیث جیالني

 المعاصرة

عزوزدمحم   

األبیضخدیجة  المؤسسات الحواریة في العالم وقضایا التعایش دمحم بنیعیش  

نعیميحمید  مقاصد القرآن وأثرھا في بناء الحضارة  دمحم بنیعیش  

الطیبيفتیحة  الحداثة بین العالم الغربي والعالم اإلسالمي، دراسة مقارنة دمحم بنیعیش  

بلحسنعبد اإللھ  التكامل المعرفي بین العلوم الشرعیة والعلوم اإلنسانیة عمر أجة  

واقتصادا إدارة المخاطر في البنوك التشاركیة فقھا عمر أجة  بوشنتوفعبد الوھاب 

 یحي احسایني األحكام وعالقتھا بالقراءات القرآنیة من خالل تفاسیر الغرب اإلسالمي عمر أجة

القواعد الفقھیة الحاكمة لعقود المشاركات ودورھا في ضبط وتطویر  المفضل المومني

 صیغ المشاركة في المصاریف اإلسالمیة

مسعوديسناء   
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في الغرب اإلسالمي الحضارةإسھامات علماء المسلمین في  المفضل المومني حاكميإلھام    

الصغیريعبد الرحمن  الخالف الفقھي وأثره في المعامالت المالیة المعاصرة المفضل المومني  

سلینیاسین  النظم التربویة ومناھجھا  عماد المرزوق  

بالغرب اإلسالمي الدراسات األصولیة وقضایا التجدید عماد المرزوق مزغابمونعیم    

مھدي سھام  المرأة بین دعوات المساواة وتحقیق العدالة عماد المرزوق  

ارویصةعبد الكریم  الربح والخسارة في المنتجات المالیة التشاركیة بنیونس الوالي  

:خدمات ومنتجات البنوك التشاركیة بالمغرب بنیونس الوالي  

الواقعاألداء المھني ومشكالت   

باينور الدین   

بالغرب اإلسالمي التراث الفكري والفلسفي بنیونس الوالي اصغیرجمال    

بالغرب اإلسالمي قضایا الفكر اإلسالمي والحضارة الجیاللي سبیع اباعليدمحم    

: التكامل المعرفي بین العلوم وأثره في تجدید المناھج التربویة الجیاللي سبیع  

التربیة نموذجینأصول الفقھ وعلوم   

ملحاويدمحم   
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زركيدمحم  العقیدة عند ابن رشد الجد وابن رشد الحفید الجیاللي سبیع  

المفھوم والضوابط والمنھج: التجدید في الدراسات القرآنیة صلیحة زیان صنھاجيعثمان    

في الغرب اإلسالمي الحدیث  مناھج البحث في العلوم اإلنسانیة صلیحة زیان

 والمعاصر

المطمیطتوفیق   

في الغرب اإلسالمي الحدیث والمعاصرالدراسات المقاصدیة صلیحة زیان برحیلي أنیس    

بوھریةزینب  أصول علوم التربیة بین النظریات الغربیة والفكر التربوي اإلسالمي صباح زخنیني  

دراسة مقارنة: الخالفات الزوجیة بین النوازل الفقھیة وقانون األسرة صباح زخنیني حدادفاطمة    

أسومانيعبد اإللھ  المدارس األصولیة المالكیة ومناھجھا بالغرب اإلسالمي صباح زخنیني  

رمضانيدمحم  علم مقارنة األدیان من خالل الجامع ألحكام القرآن للقرطبي عبد القادر بطار  

علیھااألسس العقلیة لتقریر األدلة الشرعیة وبناء األحكام العملیة  عبد القادر بطار ھاللة میمون    

  السھلي عبد السالم  منھج النقد الفقھي عند اإلمام أبي بكر بن العربي المعافري  عبدالقادر بطار

 


