بسم هللا الرحمن الرحيم

إعـــالن لطلبة الفصل الثالث
من سلك الماستر
أيت ملول في  22نونبر 2022

ننهي إلى علم طلبة الفصل الثالث من سلك
الماستر المسجلين برسم الموسم الجامعي
2023/2022؛ أن عليهم االطالع على قائمة
عناوين األطاريح والرسائل المسجلة بالكلية،
والمعلنة بموقع الكلية ،قبل تسجيل مواضيع
رسائلهم .
والسالم

عناوين رسائل طالبات وطلبة :ماستر القضاء والتوثيق
اسم الطالب/ة الباحث/ة :
.1
.2
.3
.4

الحسين زطيط
أحمد الشهلي
على الخلطي
معاد العلوي

 .5محمد بوواكون
 .6حسن كن
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عـنوان الرسالة
الحماية الذاتية للحيازة في الفقه المالكي مقارنا بالقانون المغربي
إستقاللية القضاء بين الفقه والقانون ـ دراسة تأصيلية نقديةـ
تطبيق مدونة األسرة على المغاربة المقيمين بالخارج ـ عقد الزواج أنموذجا ـ
تطور حركة التدوين الفقهي في القضاء والتوثيق عند علماء المذهب المالكي
في الغرب اإلسالمي خالل القرنين التاسع والعاشر الهجريين
قضايا بيع الثنايا
إختصار نوازل البرزلي ألبي العباس الونشريسي ( 419ه) من بداية الكتاب إلى
مسألة دخول

 .7خالد السي

قاضي الجماعة ابن عبد السالم الهواري التونسي ( 947ه) ونماذج من فتاويه ـ جمع
وتوثيق

 .8أحمد وكووني
 .9محمد عالل
العربي أزمي
.11
الحسن بوركان
.11

شهادة اللفيف عند الفقيه العدل محمد بن عبد الرحمن التدرتي دراسة وتوثيقا
إختيارات القاضي أبي الوليد الباجي في أحكام القضاء ـ جمع ودراسة
األحكام القضائية الجنائية من خالل كتاب " ديوان األحكام الكبرى
إختيارات ابن المناصف القرطبي القضائية والفقهية من خالل كتابه " تنبيه
الحكام
الترجيح بين البينات في الفقه المالكي ومدونة الحقوق العينية دراسة في ضوء
العمل
شرط الحوز في التبرعات فقها وقانونا
أصول التوثيق ومناهج الدعوى وآلياتها عند فقهاء المالكية من خالل النوازل
الفقهية
إختيارات ابن العربي الفقهية في القضاء والشهادات من خالل أحكام القرآن
االشكاالت العملية لمسطرة التقييد االحتياطي

.12

أحمد أيت الشرقي

.13
.14

فاطمة شوشو
أحمد أبرهان

.15
.16
.17
.18
.19
.21

سعيد الوجاجي
عبد اللطيف موزون
عبد المجيد قباب
جعفر الغازي
أحمد أركنين
محمد أيت بخليق

.21
.22
.23
.24

فهد المنصوري
سناء الحوزي
نسيمة البوم
حفيظ أيت حميدوش

غصب الملكية في الفقه والقضاء اإلداري
التنفيذ وصعوباته في المادة األسرية
مسطرة الصلح الزجري في التشريع المغربي
القواعد الفقهية المتعلقة بالقضاء والشهادات من خالل كتاب " الذخيرة "لإلمام شهاب
الدين القرافي ـ جمع وتصنيف ودراسةـ
إثبات الحيازة في الفقه المالكي والتشريع المغربي " دراسة في ضوء العمل القضائي"
القسمة القضائية للعقار في التشريع العقاري واالجتهاد القضائي
مسقطات الشفعة بين الفقه المالكي ومدونة الحقوق العينية
مظاهر رجوع االجتهاد القضائي المغربي إلى الفقه المالكي في قضايا األسرةـ كتاب
الزواج والنفقة والنسب أنموذجا

عناوين رسائل طالبات وطلبة :ماستر القضاء والتوثيق
اسم الطالب/ة الباحث/ة :

 .25أحمد مربو
 .26محمد أزبيدة
 .27محمد ماء العينين الخال
 .28أحمد باحمان
 .29حميد العبادي
 .31أسماء بوعريب
 .31إبراهيم بن قدور
 .32رشيد العنب
 .33محمد االمام العزاوي

 .34إبراهيم الفرم
 .35محمد أزلف

 .36محمد األطرش
 .37عبد العالي أحدراف
 .38محمد أكيور
 .39حسن أبراح
 .41جمال النجار
 .41محماد أفرياض
 .42محمد سركوح
 .43مولود الحانفي
 .44الحسن أهروان
 .45إبراهيم أيت موليد
 .46محمد العزاوي
 .47موالي مصطفى المقدم
 .48مصطفى بعمران
 .49الحسن حامي
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عـنوان الرسالة
المسؤولية التأديبية والجنائية للموثق العصري على ضوء القانون 94ـ23
اإلثبات في المادة الوقفية في الفقه المالكي والتشريع المغربي
التقاضي والتوثيق بالكتابة في الصحراء دراسة في الوثائق
تكييف مسؤولية المالك عن مضار الجوار غير المؤلوفة على ضوء أحكام الفقه
اإلسالمي
كتاب " البهجة في شرح التحفة ألبي الحسن علي بن عبد السالم التسولي  1321ه
تقديم وتحقيق من (فصل أحكام الدماء) إلى آخر الكتاب
الحقوق العرفية اإلسالمية في الفقه اإلسالمي ومدونة الحقوق العينية
شرح منظومة عمدة الموثق للعالمة بن عبد هللا السماللي  1921ه ـ دراسة وتحقيق
دور القضاء في دعاوى قسمة األمالك العقارية ـ مقاربة في ضوء نصوص الشرع
وعمل
ضمانات التوثيق العدلي ودورها في تحقيق األمن التوثيقي لمعامالت العقارية ـ دراسة
نظرية تطبيقية وفق أحكام الفقه المالكي والتقنين المغربي معززة بأحكام وقرارات
قضائية
كتاب البهجة في شرح التحفة لالمام أبي الحسن علي بن عبد السالم التسولي 1321ه
باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بدلك ـ تقديم وتحقيق
تأصيل قواعد القانون المدني من خالل القواعد الفقهية ـ مدونة الحقوق العينية نموذجا
صيغ األمر والنهي وتطبيقاتها في القانون المغربي
البهجة في شرح التحفة لإلمام أبي الحسن علي بن عبد السالم التسولي  1321ه من
الوكالة
االثبات بالقرائن في المادة المدنية دراسة على ضوء قواعد الفقه اإلسالمي وقواعد
القانون
الصورية في العقود العقارية فقها وقضاء
حجية الشيء المقضي به في المادة المدنية ـ دراسة في ضوء الفقه اإلسالمي والقانون
التدابير البديلة عن العقوبات السالبة للحرية بين الرؤية االسالمية وفلسفة السياسة
الرقابة القضائية على صحة المحررات العدلية
البهجة في شرح التحفة ألبي الحسن علي بن عبد السالم التسولي  1321ه من فصل
تداعي الزوجين إلى نهاية فصل اللعان ـ تقديم وتحقيق
أحكام حق االنتفاع في الفقه المالكي والتشريع المغربي
شهادة اللفيف  ،دراسة تأصيلية أفاق تنظيمية ومعوقات تطبيقها .
البهجة في شرح التحفة ألبي الحسن علي بن عبد السالم التسولي  1321ه من باب
اليمين إلى آخر باب بالضمان ـ تقديم وتحقيق ـ
شرح منظومة الزقاق للشيخ محمد بن الطالب التاودي ـ تقديم وتحقيق
البهجة في شرح التحفة لإلمام التسولي  1321ه من أول الكتاب إلى نهاية باب القضاء
وما يتعلق به ـ تقديم وتحقيق
البهجة في شرح التحفة لإلمام التسولي  1321ه من باب النكاح إلى نهاية فصل في
مسائل متفرقة في لواحق النكاح ـ تقديم وتحقيق

اسم الطالب/ة الباحث/ة :
 .51عبد هللا رردبا
 .51عبد الرحيم العسري
 .52الحسن أبريك
 .53يوسف أمهدي
 .54السعيد أيت الشرقي
 .55أحمد إضصالح
 .56عبد هللا المكنوي
 .57إبراهيم بحا
 .58سعد الدين الشباكي
 .59رضوان أيت السعيد
 .61يونس العزيز
 .61محمد شريض
 .62مبارك العماري
 .63محمد أولمودن
 .64سعيد أزنير
 .65سعيد أشاور
 .66مجيدة ناجم
 .67البشير فاتح
 .68الحسين إد الطالب
 .69عمر أبلخير
 .71عبد هللا الهداش
 .11عبد الجليل أيت الحسن أعلي
 .72عبد النبي مودن
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عـنوان الرسالة
قرينة البراءة في الفقه االسالمي والتشريع المغربي
شهادة اإلبراء الضريبي وأثرها في توثيق التفويتات العقارية والتجارية
التعويض عن األخطاء القضائية في التشريع المغربي
نوازل الجنايات والحدود عند مالكية الـأندلس حتى القرن التاسع الهجري ـ جمع
وتلرتيب ودراسة ـ
تأثير الحكم القضائي في المتابعة التأديبية للموظف العمومي بالمغرب
القضاء والتقاضي من خالل رسالة عمر بن الخطاب ـ دراسة مقارنة على ضوء
النظام القضائي الوضعي ـ
الضمان على فعل الغير فقها وقانونا وقضاء
دور قيم األخالق في تحصين منظومة العدالة بالمغرب
وسائل االثبات بين الشريعة والقانون ـ الحديثة نمودجا
أحكام الجوار في مدونة الحقوق العينية على ضوء الفقه المالكي والعمل
القضائي المغربي
العقود الناقلة للملكية  ،عقد التصيير نمودجا ـ دراسة في الفقه المالكي والقانون
المغربي
فتح الجليل في حل جواهر درر خلبل ( من باب البغي إلى باب القدف )تقديم
وتحقيق
فتح الجليل في حل ألفاظ جواهر درر خليل  ،تأليف العالمة الفرضي محمد بن
إبراهيم بن خليل التتائي  ،باب الوصايا وباب الفرائض ـ تقديم وتحقيق
االعتقال االحتياطي في الفقه االسالمي والتشريع الجنائي المغربي ـ أحكام
وضوابط
عقود رهن المنازل بالسلف مع الكراء ـ دراسة على ضوء أحكام المدهب
المالكي والعمل القضائي ـ
إعمال الشهادة على الخط في الفقه اإلسالمي والقانون المغربي
االنحراف في استعمال السلطة في القرارات االدارية
عقد الوكالة في ضوء الفقه المالكي وقانون االلتزامات والعقود ـ أحكام وآثار
نظرية الحق فقها وقانونا
كتاب فتح الجليل في حل جواهر درر خليل لإلمام التتائي (  493ه) باب القضاء
وما يتعلق به ـ تقديم وتحقيق ـ
كتاب فتح الجليل في حل جواهر درر خليل لإلمام التتائي (  493ه) باب
الشهادات ـ تقديم وتحقيق ـ
ثار حيازة العقار في الفقه المالكي والتشريع المغربي
أحكام القضاء والتقاضي من خالل كتب تفاسير آيات األحكام عند المالكية وبيان
موقف المشرع المغربي منها

عناوين رسائل طالبات وطلبة :ماستر القضاء والتوثيق
اسم الطالب/ة الباحث/ة :
 .73كلتومة أوبال
 .74الحسين أمجيش
 .75سعيد أبو جمع
 .76عمر لصفر
 .77حافظ أمزون
 .78عبد هللا أسالوي
 .79عادل كريم
 .81عبد الرحمان إد بوبوت
 .81سعيد التزرني
 .82خديجة سيموم
 .83خالد الجعيدي
 .84محمد أجالب
 .85الحنفي مرواح
 .86يحيا عاصم
 .87ــــــــــــــــــــــــ
 .88الحسن الهطى
 .89رشيدة الشافعي
 .91فاطمة لبيهي
 .91عبد الرزاق رفيع
 .92أحمد واكوني
 .93ليلى بن القائد
 .94محمد بوكريم
 .95محمد بوكريم
 .96يوسف البوغراوي
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عـنوان الرسالة
أحكام الشياع في الفقه المالكي والتشريع المغربي
اآلجال القانونية في المنازعات العقارية بين الفقه المالكي ومدونة الحقوق
العينية
حركة علم التوثيق العدلي وتطورها من خالل العهد العلوي ( من القرن  11ه
إلى منتصف القرن  12ه )
القواعد الفقهية في مدونة الحقوق العينية وتطبيقاتها في األحكام القضائية
 :إجراءات التقاضي في الفقه المالكي وتجلياتها في القضاء المغربي  ،تحفة ابن
عاصم نمودحا
حماية المدين الراهن في الرهن الحيازي بين الشريعة اإلسالمية والقانون
المغربي
اإلثبات في العقار غير المحفظ ـ االستمرار نمودحا ـ
موانع القضاء في الفقه المالكي والقانون المغربي
االثبات بالشهادة في المادة الجنائية في ضوء الفقه المالكي والتشريع المغربي
قاعدة " الحق ال يسقط بالتقادم " دراسة على ضوء الشريعة اإلسالمية
أحكام القضاء والتقاضي من خالل القوانين الفقهية البن جزي  :دراسة تأصيلية
مقارنا بالمداهب الفقهية والتشريع المغربي
اإلثبات المطلق في القضاء بين الفقه المالكي والتشريع الجنائي المغربي ـ
دراسة نظرية
االحتهادات القضائية عند القاضي ابن فرحون من خالل كتاب التبصرة وتجلياتها
في
الحماية القانونية للطفل ضحية النزاعات األسرية
شرح المية الزقاق للفقيه محمد بن عبد السالم بناني ( 1112ه)من فصل مسائل
من الوكالة إلى فصل دكر خمس وسائل متقاربة ـ تقديم وتحقيق
التعسف في استعمال الحق وأثره في مجال الملكية العقارية ـ دراسة مقارنةـ
األحكام الديانية وأثرها في الفتوى والقضاء عند المالكية
إستقالل السلطة القضائية في دستور  3911بين النص والتطبيق
الوضعية القانونية لألجانب بالمغرب
العام والخاص في النصوص القانونية ـ أحكام اإلجارة نمودجا
حدود الحماية القانونية والقضائية للمقيد بحسن النية وفق مقتضيات مدونة
الحقوق العينية وقانون التحفيظ العقاري
شرح المية الزقاق للفقيه محمد بن عبد السالم بناني  1112ه من قوله فصل
لدكر بعض آداب القاضي إلى آخر الكتاب ـ تقديم وتحقيق
شرح المية الزقاق للفقيه محمد بن عبد السالم بناني  1112ه من بداية الكتاب
جامع مسائل مختلفة ـ تقديم وتحقيق
إلى فصل
تعقيبات اإلمام التسولي على صاحب التحفة من أول الكتاب إلى شهادة السماع (
جمع ودراسة)

عناوين رسائل طالبات وطلبة :ماستر القضاء والتوثيق
اسم الطالب/ة الباحث/ة :
 .97محمد أسوس
 .98أحمد أجرار
 .99عبد الحق باحمو
زهير الرايس
.111

5

.111
.112

محمد زوك
حسناء زيو

.113

جمال فنزاوي

.114

عبد هللا زاوك

عـنوان الرسالة
دعاوى الحيازة واالستحقاق في الفقه المالكي والقانون المغربي
معجم المصطلحات القضائية من خالل تبصرة الحكام جمعا وتصنيفا
اإلثبات باليمين فقها وقانونا وقضاء
أثر الوسائل البديلة لحل النزاعات في الفقه اإلسالمي والقانون المغربي  ،الصلح
ـ التحكيم ـ الوساطة،
أحكام التفليس في الفقه المالكي والنتشريع المغربي
الضرر المرتد في القانون المغربي والفقه اإلسالمي دراسة قانونية مؤصلة
بالفقه اإلسالمي
مساهمة في دراسة تعليل القرارات اإلدارية واألحكام القضائية ودوره في حماية
الحقوق والحريات
اإلستيالء على عقارات الغير في الفقه والقانون المغربي

عناوين رسائل طالبات وطلبة:

ماسرت فقه املال وقضااي التنمية املعاصرة
اسم الطالب/ة الباحث/ة :

عـنوان الرسالة

الحسين بلعسري
لال لطيفة الدريسي
مريم الكوراري
الحسين وعال
لحسن الحسن
محمد الواني
عبد العزيز الحاج
سعيد فؤاد
اجو مستعين
عائشه بوبكري
وئام ازناك
نادية نايت اشطر
فاضمة اكرام
عمر عالل
فاطمة بوعزيز
حسناء او مالك
عبد العظيم الواد
رشيدة الشاوي

مقصد العدالة التعاقدية وتجلياته في العقود المالية االسالمية
الحماية القانونية للدائنين في مساطر صعوبات المقاولة
المعالجة المحاسبية لعقد المرابحة لالمر بالشراء كما تجريه البنوك التشاركية
الصكوك المالية وفق قانون 69\17
التدابير الشرعية للمماطلة في الديون دراسة فقهية تطبيقية
الشفعة الواردة على العقار في طور التحفيظ
تقييد الحقوق العينية بالرسوم العقارية والرقابة القضائية على قرارات المحافظ
بيع اموال القاصر دراسة فقهية قانونية مقارنة
الضريبة على عقود التمويل التشاركي بالمغرب
ضع وتعجل  -رواية ودراية -
اداره مخاطر االئتمان في المصارف االسالمية
الغرر في عقود االختيارات وبدائلها الشرعية
حكم التسويق الشبكي في االجتهاد المعاصر
التامين التكافلي ودوره في دعم العمل المصرفي في االسالم
مؤسسات التكافل االجتماعي ودورها في دعم العمل المصرفي االسالمي
استثمار الوقف ومخاطره
البعد االجتماعي للمصارف االسالمية  -اليات التطبيق وواقع التحديات -
بيع االنسان ما ال يملك وتطبيقاته المعاصرة  -دراسه فقهية -
فقه التبرعات من خالل احكام القران البي بكر بن العربي المعافري  -جمع
وترتيب ودراسة -
الصكوك من خالل قانون  33 \06واسهامها في تحقيق التنمية االقتصادية -
تحليل ومقارنة -
االحكام والضوابط الفقهية لكسب المال من خالل البيع  -جمع وترتيب -
المضاربة في المصارف االسالمية وضماناتها الشرعية
المعامالت العوضية من خالل السيرة النبوية البن اسحاق  -جمعا ودراسة -
فقه التبرعات من خالل :المسالك في شرح موطا مالك البي بكر بن العربي -
جمع وترتيب ودراسة -
العمالت االفتراضية المشفرة وتكييفها الفقهي والقانوني  -البيتكوين نموذجا -
تحفة االخوان في فوات بيع الثنيا بطول الزمان في للتاودي ابن سودة ت 1209
ه -دراسة وتحقيق
المتاجرة في العمالت :احكامها وضوابطها في الشريعة االسالمية والقانون
المغربي
التامين التكافلي دراسة في ضوء الفقه االسالمي والمقتضيات التشريعية
الربح واحكامه في المذهب المالكي  -دراسة مقارنة -

امينة الضباشي
لطيفة ايت الفالح
مصطفى االدريسي
داوود الخسواني
سعيد امغرير
دنيا الدهاب
حبيبة باشتاكة
مبارك امزوك
كمال انموم
عبد العزيز االدريسي
محمد فرهي

1

عناوين رسائل طالبات وطلبة:

ماسرت فقه املال وقضااي التنمية املعاصرة
اسم الطالب/ة الباحث/ة :
عبد الصمد نيت اكني
سعاد ردين
نور الدين شاكر
لحسن بن حسن
يوسف اخضار
نجيب ازيكي
ياسين المانع
عبد هللا هموش
رشيد الورزامي
عائشه حمود
رجاء الفتاحي
ابراهيم ايت تعموت
نور الدين اودمين
مبارك القادري
فاضنة ابوزيا
عبد هللا الواعر
محمد حموكة
محمد اليمالحي
فاتحة كاين
الهام العميدي
الحسن بن عزي
امينة الخيايطة
المصطفى سوكران
حليمة المرخي
عبد الحفيظ بن عيدا
رشيد التزرني

2

عـنوان الرسالة
استثمار اموال الزكاة :احكامه واثاره التنموية
فقه التبرعات من خالل المنتقى البي الوليد الباجي (474 - 403ه )  -جمع
وترتيب ودراسة -
ازدواجيه النظام المصرفي بين التقليدي واالسالمي  -االسس النظرية والمعطيات
التطبيقية-
اعتبار المآل وتطبيقاته في النوازل المالية  -دراسة نماذج مختارة من النوازل
السوسية-
الوقف العلمي واثره في التنمية االجتماعية  -جهة سوس ماسه نموذجا -
العقود المالية المركبة ودورها في تحقيق التنمية االقتصادية  -االجارة المنتهية
بالتمليك نموذجا-
ادارة المشاكل واالزمات االقتصادية في عهد النبوة والخالفة الراشدة
تصرفات عمر بن الخطاب رضي هللا عنه المالية  -عام الرمادة أنموذجا -
الوقف النقدي واثره على التنمية االقتصادية (انموذج مقترح النشاء صندوق
وقفي مغربي)
البدائل الشرعية الدوات التحوط التقليدية
تعليل احكام المعامالت المالية من خالل :احكام القران البي بكر بن العربي (ت
543ه).
االستحسان في المذهب المالكي  -ضياع المال من يد االجير المشترك نموذجا
تغير قيمه النقود واثره على الشرط الجزائي في الديون  -دراسه فقهية -
اصول االمام مالك رحمه هللا وتطبيقاتها في بعض المعامالت المالية المعاصر
الصكوك االسالمية اداة لتمويل المشاريع
ادارة مخاطر السيولة في البنوك التشاركية
اعتبار الذرائع في االجتهاد الجماعي المعاصر -نماذج من المعامالت المالية-
احكام دفع زكاة المال للجمعيات الخيرية  -دراسه فقهية -
المسؤولية االجتماعية في البنوك التشاركية وتحديات التنزيل
فقه المرابحة من خالل :كتاب مناهج التحصيل ونتائج لطائف التاويل في شرح
المدونة ومشكالتها البي الحسن علي بن سعيد الرجراجي (توفي بعد 633
هجرية)  -جمع وترتيب ودراسة -
مقصد حفظ المال وتجلياته في العقود المالية التشاركية
بطاقة التخفيض وآثارها االقتصادية واالجتماعية (بطاقة محمد السادس للنهوض
باالعمال االجتماعيه للتربية والتكوين نموذجا -
االلزام في المعامالت التشاركية  -دراسة فقهية قانونية من خالل القانون المتعلق
بمؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
التمويل العقاري بين البنوك التقليدية والبنوك التشاركية  -دراسة مقارنة -
االحتكار في الفقه االسالمي وآثاره على بعض المعامالت المالية
احاديث المعامالت المالية في الموطا  -دراسة فقهية مقاصدية -

عناوين رسائل طالبات وطلبة:
ماسرت فقه املال وقضااي التنمية املعاصرة
اسم الطالب/ة الباحث/ة :
يوسف اعوينات
عبد االله العالم
رشيده اودمين
ياسين المباركي
ادريس الخووي
عبد الرحيم لغويضي
سعاد وداعلي
ربيع المغراوي
الحبيب سنينات
عبد هللا ايت سعيد اوبال
يوسف ايت بلعيد
محمد ايت عمار
عبد هللا اوبايدا
محمد الحبيب بوشواري
عبد العالي احمو
رشيد وكريم
يوسف الحرشاوي
عائشة قراوي
محمد الناصري
نور الدين حمزة
عبد هللا مزواضي
العربي بنعلي
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عـنوان الرسالة
االختيارات الفقهية المالية البن الفرس االندلسي من خالل تفسيره :أحكام القرآن
 فقه المعوضات نموذجا -فتح المقيت في احكام مكوس اهل تشيت للعالمة الفقيه االصولي احمد بن حمى
هللا الصغير التشيتي (ت  1272ه)
قواعد الوقف في المذهب المالكي جمع ودراسه
التمويل االجتماعي االسالمي ودوره في تحقيق التنمية
االدخار في زمن كورونا  -رؤيه شرعية -
حماية المستهلك في عقود التجارة االلكترونية  -دراسة قانونية في ضوء
التشريع المغربي
تنفيذ الحكم التحكيمي  -دراسة في ضوء التشريع والعمل القضائي
نماذج من نوازل الهبات والصدقات من خالل المعيار للونشريسي (دراسه مقارنة
مع مدونة الحقوق العينيه)
قواعد الترجيح عند ابن عبد البر من خالل التمهيد  -كتاب البيوع نموذجا -
ادارة مخاطر منتجات التمويل بالبنوك االسالمية  -منتج المشاركة انموذجا -
اعمال المصلحة في االجتهادات النوازلية المالية من خالل المعيار للونشريسي
ونوازل القصري (البيوع نموذجا)
استدالالت القاضي عبد الوهاب العقلية لمسائل االموال من خالل كتابه االشراف -
كتاب البيوع انموذجا
هامش الجدية واثره في المعامالت المصرفية  -عقد المرابحة لالمر بالشراء
أنموذجا -
التلفيق واثره على العقود المالية المركبة  -المشاركة المتناقصة نموذجا-
التهرب الضريبي واثره على االقتصاد االسالمي
قول الصحابي واثره في الوعاء الزكوي  -دراسة فقهية مقاصدية -
االختيارات الفقهيه البن العربي من خالل كتابه القبس المعوضات ونموذجا
التاصيل الشرعي لقاعده :يستحق الربح اما بالمال واما بالعمل واما بالضمان،
وتطبيقاتها في مجال المعامالت المالية االسالمية
رساله في بيان اقسام اموال بيت المال واحكامها ومصارفها للفقيه دده خليفة (ت
 973ه)  -تقديم وتحقيق -
نظريه الظروف الطارئة وتطبيقاتها في العمل المصرفي االسالمي
شرح فقه رسالة ابن ابي زيد القيرواني للعالمة محمد بن قاسم جاسوس رحمه
هللا  -باب البيوع ومشاكل البيوع -
احكام المماطلة وسبل عالجها في الفقه االسالمي

عناوين رسائل طالبات وطلبة:

ماسرت فقه املال وقضااي التنمية املعاصرة
اسم الطالب/ة الباحث/ة :
عبد الوهاب ايت عيسى
حمزه الدخش
محمد غنيم
عمر ايت االشقر
احمد المنور
لال كريمة السكراتي
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عـنوان الرسالة
اسهامات حجة االسالم ابي حامد الغزالي في الفكر االقتصادي من
خالل كتابه" :االحياء"
اصول الربا في المذهب المالكي وبعض صورها المعاصرة
حقيقه غالء الخدمات البنكية التشاركية  -المرابحة المصرفية نموذجا
صيغ التنميه المعاصرة ومجاالتها  -المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
نموذجا -
نوازل ربا االثمان من خالل كتاب المعيار المعرب للونشريسي  -جمع
ودراسة الجزء الخامس نموذجا
الصيرفة االسالمية واثرها في التنمية االقتصادية " الكمبيالة نموذجا
"

عناوين رسائل طالبات وطلبة:

ماسرت قواعد االجتهاد والتنزيل
اسم الطالب/ة الباحث/ة :
فاطمة أو الريش
محمد الطالبي

عبد القادر باه

محمد موفتيح
عبد الرحمان بن
الطالب
حسن أهضار
هاجر أفرياض
إسماعيل سهيل

محمد الغريب

إبراهيم شوقي
1

عـنوان الرسالة
تحقيق المناط من خالل فتاوي رشيد رضا.
قواعد تنزيل األحكام بين التنظير
األصولي و التطبيق العملي من خالل
نوازل اإلمام أبي القاسم البرزلي
(ت  841ه).
االعتراضات الواردة على االستدالل بالدليل
من الكتاب من خالل  " :تهذيب المسالك
لإلمام الفندالوي " (ت  543ه)".
فقه أحكام المياه في العرف السوسي و
القانون المغربي.
تخريج األصول على الفروع عند فقهاء
المدرسة المالكية العراقية  :جمعا و دراسة .
فلسفة الفقه في الكتابات المعاصرة  .دراسة
تحليلية نقدية.
تحقيق المناط من خالل بعض فتاوي الشيخ
الصادق الغرياني.
” التعليل بالمصالح و أثره في بناء األحكام
عند العز بن عبد السالم ".
كتاب " مفتاح الوصول إلى بناء الفروع
على األصول للعالمة الشريف التلمساني
(إشكاالت علمية و مقاربة فقهية
منهجية)".
" القواعد المقاصدية المتعلقة بالرخص
الشرعية دراسة تأصيلية تطبيقية ".

محمد هامي

سعيد أعريش

محمد العبدلوي

علي أبلعيد

عبد الرحيم أيت
الحسين
عرفي بصطو

يونس نعيم إيسي

إبراهيم أيت سعيد

زهرة شكري

2

"الفكر المقاصدي وأثره في توجيه نوازل
المالكية".
" القواعد و الضوابط الفقهية و تطبيقاتها
عند اإلمام أبي محمد عبد العزيز إبراهيم بن
بزيزة التونسي (ت  662ه) من خالل كتابه
روضة المستبين في شرح كتاب التلقين –
جمعا و دراسة."-
" حدود التعليل بالفقه المالكي في اجتهادات
القضاء األسري – دراسة نظرية و
تطبيقية –"
" التعليل الفقهي ألحكام الحج  ،و أثره في
توجيه الخالف بين المالكية و الحنفية ،من
خالل تهذيب المسالك  ،لإلمام الفندالوي
(543ه)".
قوادح االستدالل باألصل المنقول عند ابن
رشد الحفيد من خالل كتاب ( بداية المجتهد
و نهاية المقتصد ).
الكليات الفقهية الضابطة لفقه المعامالت
عند المالكية من خالل كتاب الذخيرة
لإلمام القرافي  ،جمعا و دراسة.
اإلجماع و أثره في التقعيد األصولي عند
إمام الحرمين الجويني (  478ه ) من
خالل كتاب " البرهان في أصول الفقه "
جمعا و دراسة ".
" البيان اللغوي و أثره في توجيه الحكم
الشرعي عند اإلمام ابن الفرس من خالل
كتابه أحكام القرآن – سورة البقرة أنموذجا
–".
قواعد االجتهاد عند القرطبي من خالل "
المفهم" على أبواب العبادات جمعا و دراسة
( القواعد األصولية نموذجا ).

" تخريج الفروع على الفروع عند الفقهاء و
تطبيقاته المعاصرة".
" فقه األولويات من خالل مراحل الدعوة
النبوية ودوره في ترشيد الصحوة
اإلسالمية".
" ما ألحق باألصول و ال يخرج عليه من
خالل كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج
ألبي الوليد الباجي".

عصام العسري
محمد أكزاو

عبد اللطيف منير

عناوين رسائل طالبات وطلبة:

ماسرت قواعد االجتهاد والتنزيل
اسم الطالب/ة الباحث/ة :
رشيد عمرا
مريم الحيان
أحمد تلموست
أحمد بوفنزي
علي بودي
كمال المباركي
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عـنوان الرسالة
" االستدراكات األصولية البن رشيق من
خالل كتابه لباب المحصول على مستصفى
الغزالي".
" الصناعة األصولية في النوازل السوسية".
"تحقيق المناط في أحكام النوازل الفقهية من
خالل كتاب المعيار المعرب للونشريسي –
نماذج من فقه المعامالت."-
" دليل العموم و تطبيقاته عند اإلمام ابن
حزم في كتابه المحلى".
" مالمح أصول الفقه عند الصحابة رضوان
هللا عليهم " .
" تخريج الفروع على الفروع و أثره في
االجتهاد عند المالكية".

نادية هري

عبد الرحيم ظريف

محمد أوفاري
عبد الحميد أيت
إيسكن
محمد إليلو
محمد نيت أكني
عبد اللطيف أوبال
محمد أبال

أحمد أبرجيكي
عبد هللا ابن الحاج
لحسن رضوان
لطيفة الموادين
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" تخريج الفروع على الفروع من خالل
كتاب عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم
المدينة البن شاس – جمع و دراسة"-
" الكوكب الساطع و العقد المنظوم في بيان
النفيين باعتبار المنطوق و المفهوم لمحمد
بن حمدون بناني الفاسي المعروف
بالمحوجب (ت 1140ه ) دراسة و تحقيق
".
" الفتوى بمقتضى مناط الحكم عند التنزيل
– نوازل العباسي نموذجا."-
" أسباب االختالف عند األصوليين من
خالل تقريب الوصول إلى علم األصول
البن جزي الغرناطي – دراسة وصفية
تحليلية –".
" االجتهاد بتحقيق المناط في النوازل
الطبية من خالل قرارات المجامع الفقهية ".
" النظر التجديدي القديم و المعاصر في
الدرس األصولي وصف و تحليل و نقد".
" التوجيه الفقهي عند مالكية الغرب
اإلسالمي  :دراسة نظرية تطبيقية".
الجمع بين األدلة عند المالكية من خالل
المسالك البن العربي.
"الخالف المستقر  ،مفهومه و فواعده و أثره
في االجتهاد اإلنشائي".
" التوقف األصولي عند الغزالي من خالل
المستصفى".
" إحداث القول الثالث عند األصوليين دراسة
نظرية تطبيقية ".
" األصول االجتهادية عند السيدة عائشة
رضي هللا عنها".

فاطة الزهراء أعطار

محمد بنصامت

عصام ميسور
سعيدة الدخش

" التأمين التكافلي و التأمين التقليدي دراسة
مقارنة".
" االستدراكات األصولية على تنقيح
الفصول من خالل كتاب رفع النقاب
للإلمام أبي علي الرجراجي من أول
الكتاب إلى آخر باب المجمل و المبين –
جمع و دراسة".
" دراسة و تحقيق كتاب االجماعيات للشيخ
محمد المامي".
" دور الزكاة في تحقيق األمن المالي على
مستوى المؤسسات المالية اإلسالمية –
مصرف الغارمين أنموذجا ".

عناوين رسائل طالبات وطلبة:

ماسرت قواعد االجتهاد والتنزيل
اسم الطالب/ة الباحث/ة :
موالي محمد
الواصفي

محمد اد علي حيا
عبد الرحمان أبو
الحق
ياسين الرويح
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عـنوان الرسالة
" مدارس تفسير النصوص الشرعية –
النشأة و االمتداد."-
" الترجيح بالمقاصد في فتاوي المغاربة
المعاصرين قضايا و نماذج".
" االجتهاد المصلحي في الفقه المالكي بين
التنظير و التطبيق ".
" اإلفتاء بما جرى بع العمل من خالل
المعيار المعرب للونشرسي  ،المعاوضات
و التبرعات أنموذجا".

الحسن الفرواح
أيوب سويدة
رشيد الناصري
أيوب الدفاني
محمد بن داود
حسن أزروال
عبد القادر مازغ

منير بوسكري

محند أزيكي

علي المشاورى
الحسن وداها
عمر أوبريك
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" مستند القاضي ابن العربي فيما خالف
فيه اإلمام مالكا من خالل كتابه " المسالك "
نماذج مختارة من فقه المعامالت".
" القواعد و الضوابط الفقهية المؤثرة في
أحكام التجارة اإللكترونية".
" قاعدة " ال ضرر و ال ضرار " و
تطبيقاتها في المنازعات العقارية ".
" االجتهاد بتحقيق المناط عند الدكتور
يوسف القرضاوي دراسة في المنهج و
التطبيق ".
" التخريج الفقهي عند المالكية من خالل
مختصر خليل باب الطهارة أنموذجا ".
" فقه التنزيل عند المالكية من خالل
التراث النوازلي بالغرب اإلسالمي ".
" المصطلح المقاصدي عند االمام العز بن
عبد السالم " .
" التعليل الفقهي عند أبي العباس أحمد بن
محمد العباسي السماللي (ت  1152ه)
من خالل نوازله – دراسة نظرية و نماذج
تطبيقية."-
" نوازل ابن مرزوق الحفيد (ت 842ه )
من خالل المعيار جمع و توثيق".
" التعليل الفقهي عند المالكية من خالل
البيان و التحصيل  ،أحكام القضاء نموذجا
".
" الحكم الوضعي عند األصوليين و أثره في
اختالف الفقهاء ".
القواعد و الضوابط الفقهية المنظمة لعقود
التبرع و تطبيقاتها عند المالكية " عقد الهبة
نموذجا ".

عبد الحميد أشقران
رضوان لزعار
خالد بويبلوزن
الحسان أوكني
سعيد أشفري
حسن الدهوبي

" قوادح الدليل بين علمي األصول و الجدل
و أثرها في الفروع ".
" االجتهاد المقاصدي عند العالمة الحجوي
الثعالبي الفاسي ".
" القواعد الفقهية الضابطة للضرر و
تطبيقاتها في نوازل المياه  ،فتاوى ابن رشد
أنموذجا " .
" اختيارات محمد بن يحيى بن لبابة الفقهية
دراسة فقهية مقارنة ".
" النقد األصولي عند اإلمام السرخسي من
خالل كتابه تمهيد الفصول في األصول".
" النوازل المعاصرة في فقه المسجد  ،جمعا
و دراسة ".

عناوين رسائل طالبات وطلبة:

ماسرت قواعد االجتهاد والتنزيل
اسم الطالب/ة الباحث/ة :
محماد المسفوي
عبد الجليل العباسي
إبراهيم بويكمز
حمزة أنجار
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عـنوان الرسالة
" فقه األولويات عند الشيخ محمد رشيد
رضا جمعا و دراسة".
" الخطأ في تصور النوازل الفقهية
المعاصرة أسبابه و آثاره  ،فتاوى كورونا
نموذجا ".
" ما جرى به العمل من خالل النوازل
السوسية  -فقه المعامالت أنموذجا"-
" قواعد االستدالل من خالل أعمال العالمة
محمد التاويل ".

" القواعد الفقهية من خالل أحكام القرآن
البن العربي  ،سورة البقرة نموذجا (جمعا و
الحسين سراج الدين
دراسة)".
" توجيه األقوال و أثره في بناء األحكام عند
المالكية من خالل شرح ابن عبد السالم
محمد رقيق
الهواري على مختصر ابن الحاجب ،
جمع و دراسة – كتاب البيوع."-
" التأصيل لما جرى به العمل في المذهب
عبد الهادي
المالكي".
المحجوبي
" فتاوى الهيئة العلمية بالمغرب – ترتيب و
محمد فنادي
دراسة ".
" تقييد المباح  :ضوابطه الشرعية و
حياة زارا
تطبيقاته المعاصرة بالمغرب ".
" مسالك االعتراض على الدليل عند االمام
الفندالوي من خالل كتاب تهذيب المسالك
المصطفى العمراني
في نصرة مذهب مالك  -نماذج مختارة –".
" مفهوم العرف في القرآن الكريم دراسة
الحسن ايت الحسن
مصطلحية فقهية ".
" وقائع األعيان في مجال األسرة -جمع و
خديجة الديري
دراسة."-
" فتاوى العالمة أبي عبد هللا بن عرفة من
خالل نوازل البرزلي – جمعا و دراسة و
هشام بوستة
توثيقا."-
" التخريج الفقهي عند إبن القاسم من خالل
إصالح الطالبي
المدونة ".
" التخريج الفقهي عند المالكية – شرح
عبد الواحد التغماوي
التلقين للمازري نموذجا –".
" االجتهاد بتحقيق المناط من خالل قرارات
فتيحة العيسوك
المجلس األوروبي لإلفتاء ما بين سنتي  1417ه
 1431/ه " .
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فتيحة بولعيش

محمد ناجيب
سميرة طاليبي

عثمان أيت برحيم
زكرياء بنبال

مصطفى رزقي
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" األحكام مبنية على غلبة الظن و تطبيقاتها
في مجال األسرة  :إثبات النسب و نفيه
أنموذجا ".
" شرح جمع الجوامع للشيخ محمد التاويل
المالكي أركان القياس (األصل – حكم
األصل -الفرع) توثيق و ضبط ".
" شرح جمع الجوامع للشيخ محمد التاويل
المالكي (شروط العلة) ضبط و توثيق".
" أثر المقاصد في ضبط الخالف الفقهي –
دراسة نظرية تطبيقية –".
" أثر القواعد الفقهية في دراسة النوازل
الطبية في ضبط الخالف الفقهي – نوازل
كورونا نموذجا."-
" منهج ابن رشد الجد في الجمع بين
النصوص من خالل كتاب المقدمات
الممهدات".

عناوين رسائل طالبات وطلبة:

ماستر التوثيق والعقار في الفقه المالكي والتشريع المغربي
اسم الطالب/ة الباحث/ة :

عـنوان الرسالة

أحمد ديك
خالد العمري
عبد العزيز باحسين
حليمة أكشو
رقية بلكوس
مريم الحريري
هاجر غنا

إثبات سوء النية في التصرفات العقارية
اعتصار الهبة في الفقه المالكي والتشريع المغربي
مراعاة شروط الواقفين بين التقيد بها وتحقيق مقاصد الوقف
تنفيذ األحكام القضائية في المادة العقارية فقها وقانونا
حماية العقارات الحبسية في الفقه المالكي والتشريع المغربي
آجال الشفعة في ضوء الفقه المالكي والتشريع المغربي
محررات المحامي وأثرها على األمن التعاقدي فقها وقانونا
الضمانات المخولة لحماية المتقاسمين في الفقه المالكي
والتشريع والعمل القضائي المغربي
هبة العقار في الفقه المالكي والتشريع المغربي
مبدأ حسن النية في ظهير التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق
العينية
توثيق التصرفات العقارية في الفقه اإلسالمي ومدونة الحقوق
العينية ـ الهبة والمغارسة نموذجان ـ
تعدد األنظمة العقارية بالمغرب وأثره في التنمية واألمن
التعاقدي
الحماية الفقهية والقانونية للملكية العقارية
اإليجار المنتهي بالتمليك في الفقه اإلسالمي والتشريع
المغربي
شهادة اللفيف وأثرها على األمن العقاري ،دراسة في ضوء
الفقه المالكي و االجتهاد القضائي المغربي
االثبات في المادة العقارية ،دراسة في الفقه المالكي والتشريع
المغربي
ما جرى به العمل في أحكام العقار بالمغرب قضايا ونماذج
أحكام العمرى في الفقه المالكي و التشريع المغربي
خصوصية القواعد اإلجرائية في المنازعات الوقفية فقها
وقانونا وقضاء
دور القضاء االستعجالي في حماية الملكية العقارية
بيع ملك الغير في الفقه المالكي والتشريع المغربي واالجتهاد
القضائي

خديجة بوالقائد
فاطمة أيت علي
نورة بوركعة
عبد هللا مربو
مريم زانع
نعيمة كوني
عزيزة أزطيط
محمد االدريسي
مليكة لمقال
بوجمعة باري
محماد أيت العسري
فدوى مستفيض
فاطمة الزهراء الحيار
عبد الواحد موساوي
1

عناوين رسائل طالبات وطلبة:
ماستر التوثيق والعقار في الفقه المالكي والتشريع المغربي
اسم الطالب/ة الباحث/ة :
جمال بوسعيد
نورالدين المودن
عبد الحميد باعال
مبارك االس
أحمد الجراري
رشيد انوس
حمزة برعا
حفصة أيت حساين
عدنان صديق
ابراهيم الغازي
مليكة بشكاض
إيمان جافير
حسن أيت زكار
سكينة لشهب
حفيظ لكراني
محمد الفاقر
2

عـنوان الرسالة
إنهاء الشياع في الفقه المالكي والتشريع المغربي – بيع الصفقة
نموذجا
القسمة القضائية العقارية وآثارها القانونية في الفقه المالكي
والتشريع المغربي
الصياغة التشريعية المعيبة وتجلياتها في قانون التحفيظ
العقاري ومدونة الحقوق العينية
الخبرة القضائية ودورها في حل المنازعات العقارية فقها
وقانونا وقضاء
االلزام بالوعد وآثاره في استقرار المعامالت المالية في الفقه
المالكي والتشريع المغربي
حقوق الشركاء في الملكية العقارية الشائعة ،حق الشفعة
نموذجا ،دراسة على ضوء الفقه المالكي و التشريع المغربي
دمج أراضي الجماعات الساللية في التنمية ،التفويت والتمليك
نموذجا
الحماية الشرعية والقانونية لمستهلك العقار
التقييد االحتياطي في القانون المغربي
بيع األبنية على المخطط الهندسي ،دراسة مقارنة بين أحكام
الفقه اإلسالمي والتشريع المغربي
االرتفاقات العامة في الفقه اإلسالمي والتشريع المغربي
المقاصد الشرعية العقارية بين الفقه والقانون رقم 70.41
استثمار فقه المقاصد في القانون العقاري المغربي  ،مدونة
الحقوق العينية نموذجا  ،دراسة نظرية تطبيقية
قواعد الترجيح بين البينات ودورها في إثبات استحقاق ملكية
العقار غير المحفظ ،دراسة في ضوء الفقه المالكي ومدونة
الحقوق العينية والعمل القضائي
التحكيم في المنازعات العقارية في الفقه المالكي والتشريع
المغربي واالجتهاد القضائي
الدعاوي العقارية في الفقه المالكي والتشريع المغربي – دعوى
إتمام البيع العقاري نموذجا

عناوين رسائل طالبات وطلبة:
ماستر التوثيق والعقار في الفقه المالكي والتشريع المغربي
اسم الطالب/ة الباحث/ة :
ياسين العسري
حسناء امحمد
عمر أسكور
عمر احميد
محمد المراح
أسماء المناني
مساوي الحنفي
نجاة مروس
زينب أديب
محمد الحبيب اعيش
لمية الدروي
الحسن سهلة
إيدر وباشا
كريمة الكدرور
ابراهيم العسري
حليمة الدايم هللا
محمد ازماون
كبير داكير
نجاة العيادي
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عـنوان الرسالة
عبء االثبات في دعاوي استحقاق العقار في الفقه المالكي
والتشريع المغربي
انقضاء الرهن الرسمي وإشكاالته العملية – البيع الجبري نموذجا
أحكام المغارسة في الفقه المالكي والتشريع المغربي
الرقابة القضائية على المحررات العدلية وأثرها على األمن
التعاقدي
الحوز في التبرعات العقارية – عقدي الهبة والرهن نموذجين
حق االمتياز في الفقه المالكي والتشريع المغربي
القيمة التجارية للعقار في الفقه والتشريع الجنائي المغربي
أثر قواعد الفقه المالكي على قرارات محكم النقض ودورها في
تحقيق األمن العقاري
أحكام البناء في ملك الغير فقها وقانونا وقضاء
خصوصيات االثبات في منازعات الشفعة ،دراسة في ضوء الفقه
المالكي والتشريع المغربي والعمل القضائي
عقد الوكالة ودوره في حماية الملكية العقارية
دور القرائن في تفسير العقود العقارية في الفقه المالكي
والتشريع المغربي
الوكالة في التصرفات العقارية دراسة على ضوء الفقه المالكي
والتشريع المغربي
الملكية الشائعة وانقضاؤها بالقسمة على ضوء العمل القضائي
قيود تداول الحقوق العينية العقارية وجزاءات مخالفتها  -دراسة
تحليلية معززة بالعمل االداري واالجتهاد القضائي .
قواعد الحيازة وتطبيقاتها في النوازل الفقهية والعمل القضائي-
دراسة في ضوء الفقه المالكي
القيود الواردة على الملكية في الفقه المالكي والتشريع المغربي
آجال حيازة عقار غير محفظ في الفقه المالكي والتشريع المغربي
االئتمان االيجاري العقاري فقها وقضاء

عناوين رسائل طالبات وطلبة:
ماستر التوثيق والعقار في الفقه المالكي والتشريع المغربي
اسم الطالب/ة الباحث/ة :

عـنوان الرسالة

فاطمة أحصال

االشكاالت العملية للتقييد االحتياطي في المجال العقاري
عيوب الرضا في التصرفات العقارية وأثرها على األمن العقاري
في المذهب المالكي والتشريع المغربي
مسؤولية مهنيي التوثيق وأثرها على االمن العقاري في الفقه
االسالمي والتشريع المغربي واالجتهاد القضائي
حماية مرتفقي خدمات التوثيق من خالل القانون  90.43المنظم
لمهنة التوثيق
أحكام الملك العام المائي وقواعد تدبيره فقها وقضاء وقانونا
الدعاوي العقارية في الفقه المالكي والتشريع المغربي  -دعوى
االستحقاق نموذجا -
حماية القاصر في التصرفات العقارية في الفقه المالكي
والتشريع المغربي  -البيع والهبة نموذجان
الحجز والبيع الجبري للعقار في الفقه المالكي والتشريع
المغربي
كراء األمالك الحبسية في ظل احكام الفقه المالكي ومدونة
االوقاف والعمل القضائي
ضوابط اإلحالة على الفقه المالكي في المادة العقارية
إثبات مرض الموت في الفقه المالكي والقضاء المغربي
قواعد الملكية المشتركة للعقارات المبنية في الفقه المالكي
والتشريع المغربي والعمل القضائي
ضمان العيب الخفي في بيع العقار في الفقه المالكي والتشريع
المغربي
المرابحة العقارية في الفقه المالكي والتشريع المغربي
رفع مضار الجوار في الفقه االسالمي والتشريع المغربي
حق االنتفاع في الفقه المالكي والتشريع المغربي
دور الرقابة القضائية على قرارات المحافظ العقاري ومسؤوليته
في تحقيق االمن العقاري
واجب النصح في المهن التوثيقية ودوره في تحقيق االمن
العقاري
اإلشكاالت العملية المترتبة عن الرهن الرسمي العقاري

رجاء بويبلوزن
الحسن عباد
نادية بوكتيب
فاطمة سباع
محمد بياض
مصطفى الديوان
عبد الحفيظ بنداود
ياسين وافي
الحسين ابو قدير
حبيبة امسعود
مريم العسري
السعدية اعتوك
نعيمة حموش
عبد هللا العمري
عبد الكريم ادابرايم
زينب عابدي
خديجة التكاني
فاطمة النوحي
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عناوين رسائل طالبات وطلبة:
ماسرت املذهب املالكي واملالية اإلسالمية املعاصرة
اسم الطالب/ة الباحث/ة :
رضوان سروري
سلمى البوهالي
عبد العزيز الحسيني
هشام بنون
يوسف الفتحي
محمد ايت علي ارحو
الطيب الشوقي
حفيظ بولمان
جامع جندري
عبد الرحيم المنصوري
محمد وعتو
ابراهيم بورجا
زهرة الباش
سعيد الوردي
ياسين الشلح
عبد الحميد عيسى
الحسين واحمان
لحسن بحدوش
هشام ايت الرايس
ابراهيم بوحسيني
ابراهيم ابركة
عبد الصمد بيوضة

1

عـنوان الرسالة
صكوك االستثمار في ضوء االجتهاد المعاصر والقوانين
مطل المدين في االجتهاد الفقهي المعاصر دراسة تأصيلية مقارنة
العقود المركبة وأثرها في تنمية االستثمار – المرابحة لآلمر
بالشراء نموذجا
منتجات الهندسة المالية اإلسالمية ودورها في تطوير سوق
األوراق المالية
فرضية تعظيم المنافع في االقتصاد االسالمي
تحفة األصحاب والرفقة ببعض مسائل بيع الصفقة لمحمد بن
أحمد ميارة –دراسة وتحقيق
التمذهب الفقهي ومدى الحاجة إليه في الفتاوى المالية المعاصرة،
دراسة تأصيلية تطبيق
بيع المرابحة لآلمر بالشراء في األبناك التشاركية :دراسة في
التأصيل واشكالية التنزيل
التأمين التكافلي في الفقه اإلسالمي والتشريع المغربي
االختيارات الفقهية في مدونة األوقاف المغربية ،دراسة تأصيلية
المنهج النقدي عند القاضي عياض أبوبكر بن العربي من خالل "
أحكام القرآن" آيات المعامالت نموذجا
سلم الترقية على شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني البراهيم قداد
الفالني ،من باب البيوع الى باب احكام الدماء ،تقديم وتحقيق
االجازة في البنوك التشاركية :دراسة في التقنين بين التأصيل
واكراهات التنزيل
بيع المبيع قبل قبضه عند المالكية وأثره في االجتهاد المعاصر،
دراسة فقهية تأصيلية
دور الهيآت الشرعية في ضبط الفتاوى المالية وترشيد عمل
المصاريف االسالمية
الصكوك الوقفية بين اشكالية االصدار والتصرف واالتفاق االدماج
في المالية التشارك
قواعد المعامالت من خالل النوازل الصغرى وتطبيقاتها من
المصارف
التحايل اللفظي وأثره في العقود المصرفية
حاشية الفيشي على شرحي السنهوري و اللقاني للمختصر من
باب القضاء الى احكام الدماء ،تقديم و تحقيق
بيعة اهل المدينة عند المالكية وأثرها في المعامالت المعاصرة "
التوريد والمقاولة

نموذجا "

التمويل بالسلم في البنوك االسالمية التشاركية :مخاطره وطرق
التحوط به
االجتهاد المعاصر في المعامالت المالية :التسويق الشبكي نموذجا

عناوين رسائل طالبات وطلبة:
ماسرت املذهب املالكي واملالية اإلسالمية املعاصرة
اسم الطالب/ة الباحث/ة :
عبد المجيد أمزيل
المصطفى ازناك
رشيد هلكي
عبد الكريم العباسي
فاطمة الزهراء بوغدادي
خالد الشيويخ
محمد ايت حساين
مصطفى البكري
محمد واد الرحمة
يونس أزالل
سعيد ندكزا
لحسن اوسالم
الحسن مرشيد
مريم ايت عال
لحسن قصطالي
علي بوقدون
سعيد ابونمر
احمد شطاب
مصطفى اعزا ويهدي
عبد الحميد بولمان
سعيد وزاك
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عـنوان الرسالة
تمويل واستثمار الوقف المغربي باالعتماد على الصكوك
االسالمية
االجتهاد المصلحي في مدونة األوقاف المغربية
المصلحة وأثارها في المعامالت المالية المعاصرة بين اقتناء
السكن وببيع المرابحة لآلمر بالشراء والفوائد الربوية نموذجا
المنفعة في البيع وأثرها في العقود المالية عند المالكية
الصكوك االستثمارية مفهومها وآفاقها
األسباب العامة الموجبة لفساد العوض في فقه االمام مالك من
خالل عقد الجواهر البن شماس و بعض تطبيقاتها المعاصرة
مقصد التنمية في المعامالت المالية االسالمية بين التنظير الفقهي
و العمل التطبيقي في البنوك التشاركية
الربح وضوابط استحقاقه المرابحة لآلمر بالشراء انموذجا
االضطرار في المعامالت المالية ضوابطه وتطبيقاته
الشرط الجزائي وأثره في التمويالت التشاركية
الغرر في الفقه المالكي وتطبيقاته في المعامالت المالية المعاصرة
دور المذهب المالكي في تطوير الهندسة المالية االسالمية
حاشية الفيشي على شرحي سالم السنهوري وابراهيم اللفاني على
مختصر خليل من بداية حواشي المحارب الى نهاية حواشي
الفرائض
عقود االمانة في الفقه المالكي وتطبيقاتها المعاصرة الوديعة
نموذجا
التقعيد العلمي وأثره في ضبط أحكام التأمين التكافلي
قواعد فقه الوقف
دراسة اقوال االمام ابن القاسم من خالل كتب بيع السلم  3/2/1في
المدونة
حاشية الفيشي على شرحي السنهوري وابراهيم اللقاني على
مختصر خليل من باب االجارة الى نهاية باب اللقطة تقديم وتحقيق
رقابة البنك المركزي على البنوك التشاركية
فتاوى االحباس في التراث النوازلي السوسي جمع ودراسة
لنماذج مختارة
استخراج القواعد الفقهية من خالل كتاب المسالك البن العربي،
البيوع والهبة نموذجا

عناوين رسائل طالبات وطلبة:
ماسرت املذهب املالكي واملالية اإلسالمية املعاصرة
اسم الطالب/ة الباحث/ة :
عبد هللا مصفر
عبد العزيز جبري
ياسين ارد قالح
محمد مسكبتي
عبد العزيز اغيسي
عبد العزيز جبري
الحسين محميد
فيصل امشغل
ايت لحسن بن
عزيز
علي
محمد ابلهاض
سعدية شكيوي
عبد الرحمان ايت الحاج
رشيد الخلخالي
مينة السعودي
سعاد او هندا
سعاد لطفي
الطيب القاضي
عبد الغني حلي
الحسن الهاللي
الحسن المعتصم
حفصة غزال
سعيد الهريم
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عـنوان الرسالة
حاشية يوسف بن محمد الفيشي األزهري ،باب أحكام الدماء
والقصاص الى نهاية باب السرقة
ادارة المخاطر االئتمائية في البنوك التشاركية دراسة نظرية
تطبيقية
التقعيد العلمي وأثره ،في ضبط احكام المعامالت المالية من خالل
اعمال محمد التاويل
النقد الفقهي في الشرح الكبير على مختصر الشيخ خليل بحاشية
الدسوقي ،المعامالت نموذجا
فقه االسناد وأثره في استثمار نصوص االقتصاد لدى المالكية
ادارة المخاطر االئتمانية في البنوك التشاركية ،دراسة نظرية
تطبيقية
التعويض عن الضرر في المعامالت المالية االسالمية
الوعد الملزم وأثره في بيع المرابحة ،دراسة فقهية و قانونية
العربون وتطبيقاته المعاصرة دراسة في الفقه االسالمي والتشريع
المغربي
مقصد العدل و تجلياته في التامين التكافلي
الشرط الجزائي في المعامالت المالية المعاصرة المرابحة نموذجا
قاعدة الخراج بالضمان وتطبيقاتها المعاصرة في البنوك
التشاركية ،بيع المرابحة لآلمر بالشراء نموذجا
الوقف العام والتصرفات الواردة عليه في الفقه والقانون المغربي
الضرورات تبيح المحظورات وتطبيقاتها في المعامالت المالية
المعاصرة االقتراض كتوفير السكن نموذجا
الحاجة والتمويل االهلي بأسلوب " درات او القرعة دراسة في
المفهوم والتأصيل الشرعي
الهندسة المالية االسالمية ودورها في تطوير عقود التمويل
التجربة المغربية نموذجا
نزع الملكية وتطبيقاتها المعاصرة دراسة في الفقه المالكي
والتشريع المغربي
ضابط هامش الربح في الفقه االسالمي والتشريع المعاصر دراسة
تطبيقية معاصرة
القواعد الفقهية الناظمة للتأمين التكافلي في ضوء المذهب
المالكي و التشريع المغربي  :دراسة تأصيلية تنزيلية
قاعدة للزمن حصة من الثمن دراسة تأصيلية تطبيقية
المصلحة المرسلة في عقد التامين التكافلي
أثر الجوائح على االلتزامات التعاقدية في الفقه المالكي والقانون
المغربي

عناوين رسائل طالبات وطلبة:
ماسرت املذهب املالكي واملالية اإلسالمية املعاصرة
اسم الطالب/ة الباحث/ة :
يوسف بولحيا
عمر ايت اومغار
عبد هللا صابر
عبد الحفيظ بوزرب
رشيد حميمو
محمد احساسي
محمد بوالنيت
محمد ابومليك
محمد كعباد
محمد الوعيض
اسماء بومليك
سعاد بلحو يدك
الزهراء شاهين
فتيحة مويسات
محند ايدير
رجاء لحياني
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عـنوان الرسالة
تغير قيمة النقود وأثره على اداء الديون في الفقه المالكي دراسة
تطبيقية في القضايا المعاصرة
اعتبار المآل في المعامالت عند المالكية وتطبيقاته في المالية
االسالمية
اللزوم في العقود المالية االسالمية عقد الشراكة نموذجا دراسة
فقهية تطبيقية
مراعاة المآل عند الفقهاء وأثره في الخالف حول العقود المالية
االسالمية المعاصرة
فقه الربا عند ابن عباس
آليات حماية المشترك اثناء تكوين عقد التأمين التكافلي ،دراسة
في ضوء الفقه االسالمي والتشريع المغربي
االجتهاد المآلي في المالية اإلسالمية عند المالكية
تفردات المالكية في العقود الفالحية وأثرها في بناء التشريع
المغربي
عقود االستثمار الفالحي في المالية االسالمية وآفاقها التنموية
البنوك التشاركية أنموذجا
بيع الطعام في الفقه المالكي وتطبيقاته المعاصرة دراسة في
المفهوم والتأصيل
الهندسة المالية االسالمية ودورها في تطوير المنتجات المالية
االسالمية
شرح فقه الرسالة لمحمد بن قاسم جسوس  ،باب الوصايا و
المدبر و المكاتب و العتق و الولد و الوالء  ،باب الفرائض
االلتزام بالتبرع في التأمين التكافلي وأهم االشكاالت الفقهية
الواردة عليه
الوعد والمواعدة في المالية االسالمية المعاصرة ،دراسة وصفية
تحليلية لالجتهادات الفقهية واالختيارات القانونية
الضمان في الفقه االسالمي وتطبيقاته في المالية االسالمية
المعاصرة المضاربة نموذجا
حماية رأس المال في العقود المالية التشاركية

عناوين رسائل طالبات وطلبة:
ماسرت فقه املعامالت وقضااي العصر
اسم الطالب/ة الباحث/ة :
سيد محمد حمدى ايداه
يونس الدرويش
موالي الحسن نبيل
إبراهيم بن سعيد
محمد رضوان
محمد ابركة
محمد ولفيض
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عـنوان الرسالة
نوازل العالمة الحاج الحسن اغبدي الشنقيطي ( ت  1123هـ )
ترجيحات اإلمام ابن يونس من خالل مختصر الشيخ خليل " دراسة مقارنة "
دور المصارف اإلسالمية في تحقيق االستقرار االقتصادي
كتاب البهجة في شرح التحفة لإلمام التسولي ( ت  1258هـ ) من كتاب البيوع
إلى نهاية الحوالة ،تقديم وتحقيق
كتاب البهجة في شرح التحفة لإلمام التسولي ( ت  1258هـ ) من فصل بيع
الخيار إلى نهاية الغبن ،تقديم وتحقيق
كتاب البهجة في شرح التحفة لإلمام التسولي ( ت  1258هـ ) من فصل كراء
األراضي إلى نهاية باب الشركة ،تقديم وتحقيق
كتاب البهجة في شرح التحفة لإلمام التسولي ( ت  1258هـ ) من فصل الشفعة
إلى نهاية باب الكراء ،تقديم وتحقيق

حسن باري

الكليات الفقهية الخاصة بالتبرعات عند اإلمام مالك وتطبيقاتها الفقهية من خالل
المدونة

فاطمة الزهراء مدرر
عبد هللا امرير

دور الرقابة الشرعية في تطوير الهندسة المالية اإلسالمية
اختصار نوازل البرزلي ألبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي ( ت  914هـ )
من كتاب النكاح إلى آخر الكتاب ـ تقديم وتحقيق

الحسن ايت سيدي علي

كتاب البهجة في شرح التحفة لإلمام علي بن عبد السالم التسولي
( ت  1258هـ ) من القراض إلى نهاية الحوز ـ تقديم وتحقيق

عبد الحافيظ بكاو

االجتهاد الذرائعي في مسائل البيوع عند المالكية وتطبيقاتها المعاصرة

حسن ادبنموح

االجتهاد المصلحي في النوازل المصرفية من خالل المذهب المالكي ،صيغ
التمويل التبادلي والتشاركي أنموذجا

محمد بعكريم

العقود المالية المركبة بين الحيل الربوية والمخارج الشرعية ـ دراسة تأصيلية
تطبيقية

أبو بكر بوهي

مراجعة عقد التوريد ،دراسة فقهية وقانونية

ياسين حيجوبي

استظهارات اإلمام ابن رشد في قسم المعامالت من خالل مختصر الشيخ خليل،
دراسة فقهية مقارنة

محمد اهموس

كتاب البهجة في شرح التحفة لإلمام التسولي ( ت  1258هـ ) من اإلقرار إلى
نهاية السرقة ـ تقديم وتحقيق

عناوين رسائل طالبات وطلبة:
ماسرت فقه املعامالت وقضااي العصر
اسم الطالب/ة الباحث/ة :

عـنوان الرسالة

احمد اد عبد المومن

كتاب البهجة في شرح التحفة لإلمام التسولي ( ت  1258هـ ) من فصل
االستحقاق إلى نهاية الوصية ـ تقديم وتحقيق

يوسف اولحاج

مسائل اإلجارة المبنية على العرف في الفقه المالكي وقانون االلتزامات والعقود
المغربي ،دراسة مقارنة

عبد هللا ايت المختار

التخريج الفقهي وتطبيقاته في المعامالت المالية ،اإلجارة المنتهية بالتمليك
أنموذجا

عبد القادر بوصو

مجموع فتاوي ونوازل الشيخ أحمد بمب ،جمع ودراسة وتصنيف وتحقيق
وتعليق

نجاة باحسان

مخاطر االستثمار وأهمية التحوطات البديلة عن الضمان

محمد محمود أسيادي

االجتهاد التنزيلي عند فقهاء المالكية ودوره في صناعة فتاوي المعامالت
المالية المعاصرة

لبات ولد فضيلي التروزي

الودائع المصرفية بين النظرية والتطبيق ،موريتانيا نموذجا

إبراهيم جرار

محمد سعد بوه

قالئد اللجين على نحور ألفاظ قرة العين للفقيه محند ولد المختار
( ت  1260هـ ) قسم المعامالت ـ دراسة وتحقيق

بلقاسم حجو

المنازعات المالية الخاصة ببعض العقود العوضية ،أحكامها في الفقه المالكي
وتطبيقاتها في المصارف اإلسالمية

سفيان ايت مسعود
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الضمان في الفقه المالكي وتطبيقاته المعاصرة

فتح الجليل في حل ألفاظ جواهر درر خليل للتتائي ( ت  942هـ ) ،من فصل
الغصب إلى فصل الشفعة ـ تقديم وتحقيق

عناوين رسائل طالبات وطلبة:
ماسرت فقه املعامالت وقضااي العصر
اسم الطالب/ة الباحث/ة :

عـنوان الرسالة

حسن بلعسري

فتح الجليل في حل ألفاظ جواهر درر خليل للتتائي ( ت  942هـ ) ،من باب
إاإلقرار إلى نهاية باب العارية ـ تقديم وتحقيق

أيوب الزعيم
مصطفى أماخير

مينة ايت أفقير

فتح الجليل في حل ألفاظ جواهر درر خليل للتتائي ( ت  942هـ ) ،أبواب :
القسمة ،القراض ،المساقاة ـ تقديم وتحقيق
تغيير قيمة النقود وأثره على العالقات التعاقدية في المداينات اآلجلة ،القرض
والمرابحة المصرفية نموذجا

إسماعيل ند الحاج

فتح الجليل في حل ألفاظ جواهر درر خليل للتتائي ( ت  942هـ ) ،من باب
الشركة إلى نهاية باب الوكالة ـ تقديم وتحقيق

عثمان العبادي

فتح الجليل في حل ألفاظ جواهر درر خليل للتتائي ( ت  942هـ ) ،من باب ...
إلى باب أحكام إحاطة الدين ـ تقديم وتحقيق

رشيد القرع

فتح الجليل في حل ألفاظ جواهر درر خليل للتتائي ( ت  942هـ ) ،من بداية باب
اإلجارة إلى نهاية باب الجعالة ـ تقديم وتحقيق

لحسن المتوكل

كتاب البهجة في شرح التحفة لإلمام علي بن عبد السالم التسولي
( ت  1258هـ ) من باب الطالق إلى فصل في المراجعة ـ تقديم وتحقيق

بشرى دقوني

مخالفة ابن رشد الحفيد للمذهب المالكي من خالل كتابه " بداية المجتهد ونهاية
المقتصد " من بداية كتاب البيوع إلى نهاية كتاب الهبات ،جمع ودراسة

عبد هللا ادجنان

التأصيل لما قال فيه الشيخ خليل تأويالت أو تأويل ،جمع ودراسة ،قسم
المعامالت نموذجا

عبد الحق الجود

فتح الجليل في حل ألفاظ جواهر درر خليل للتتائي ( ت  942هـ ) ،من باب
أسباب الحجر إلى نهاية باب الضمان ،تقديم وتحقيق

عبدهللا بوشروض
لطيفة البوبكري
عبد الرحيم قفيح
يوسف الشاوي
محمد عمار
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فتح الجليل في حل ألفاظ جواهر درر خليل للتتائي ( ت  942هـ ) ،أبواب  :إحياء
األرض الموات ،الوقف ،الهبة ،اللقطة ـ تقديم وتحقيق

تعقيبات الدردير على مختصر خليل من خالل الشرح الكبير ،من بداية البيوع إلى
آخر باب السلم ،دراسة وتحليل
إعادة إنتاج المشتقات التقليدية بعقود شرعية وأثرها في استقرار السوق المالية
اإلسالمية
الضمان في العقود المالية المعاصرة ،المنتجات المالية التشاركية نموذجا
االستثناء من القواعد الفقهية وأثره على المعامالت المالية ،فقه المعامالت
الراجح فيما قال فيه خليل " :قوالن أو أقوال " ،كتاب البيوع نموذجا

عناوين رسائل طالبات وطلبة:
ماسرت فقه املعامالت وقضااي العصر
اسم الطالب/ة الباحث/ة :
حامد تفريت
عارف فضيلة

هشام ايت سي علي

أحكام التعامل بالفلوس والعمالت التي نابت عنها في اإلسالم
الرقابة الشرعية بين المصارف اإلسالمية المغربية واالندونيسية ،دراسة
مقارنة
هيئات المطابقة في التشريع المغربي ومقومات الحكامة

امحمد ورزوق

المنتجات التشاركية المالية في ضوء منشور والي بنك المغرب رقم  1و 17
صادر في  27يناير  ،2017المشاركة والمضاربة ،دراسة فقهية وقانونية

علي حبيبي

كتاب البهجة في شرح التحفة لإلمام علي بن عبد السالم التسولي
( ت  1258هـ ) من فصل في المراجعة إلى آخر باب الحضانة ـ تقديم وتحقيق

محمد السميلي

الودائع االستثمارية في البنوك التشاركية ،أوجه التلقي بين أحكام الشريعة
اإلسالمية ومقاصدها ومقتضيات القانون المغربي

ادريس مرزاق
نادية اصفار
صارة معتمد
كلثوم كواكرض
عبد الرحيم بلفقير
علي امزال
إسماعيل بنهار

سعيد ادوعراب

أثر اختالف الفقهاء في ضمان المبيع
طرق استثمار الوقف من خالل مدونة األوقاف المغربية
عقد االستجرار ،توصيفه ،إشكاالته ،وتطبيقاته المعاصرة
خصم وتحليل األوراق التجارية في البنوك
تكييف وتعليل أحكام عقد التوريد
العالمة الحسن بن الطيفور الساموكني التزنيتي وآثاره العلمية ،جمع ودراسة
التنظير الفقهي للعوض على العمل في المعامالت المالية ،دراسة مقاصدية
شرح المية الزقاق للفقيه محمد بن عبد السالم بناني من فصل جامع لمسائل
مختلفة إلى فصل في مسائل من أحكام القضاء
والشهادة ـ تقديم وتحقيق

عبد الحميد الحمدي

شرح أرجوزة المغارسة وأحكامها لعلي األجمصوري ( ت  1066هـ ) ـ دراسة
وتحقيق

السعيد ايت عبو

علل البيوع المطلقة من خالل بداية المجتهد ونهاية المقتصد البن رشد ( ت
 595هـ) علل الفساد العامة جمعا ودراسة

فاطيمة مستقيم
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عـنوان الرسالة

أحكام نقل عبء اإلثبات في العمل المصرفي اإلسالمي ـ دراسة مقارنة

عناوين رسائل طالبات وطلبة:
ماسرت فقه املعامالت وقضااي العصر
اسم الطالب/ة الباحث/ة :
أسماء افعدسن
علي بوالنعناع
هشام لخلق

سعيد الوادراسي

محمد العسري
زكرياء مقار
عبد العزيز صالحي
غزالن العيادي

رشيد وعزان

دور الصكوك اإلسالمية في المحافظة على استقرار األسواق المالية
تعليل أحكام المعامالت المالية في المذهب المالكي ،أحكام البيع نموذجا
المقنع والشرح الجامع لألرجوزة المسماة بهداية المسكين لمن أرادها من أهل
الدين المحتوية على مسائل ابن جماعة ألبي القاسم بن نجو المالكي ،تقديم
وتحقيق ،من بداية الكتاب إلى نهاية الباب الرابع
المقنع والشرح الجامع لألرجوزة المسماة بهداية المسكين لمن أرادها من أهل
الدين المحتوية على مسائل ابن جماعة ألبي القاسم
بن نجو المالكي ،تقديم وتحقيق ،من باب جامع
مسائل مختلفة إلى نهاية الكتاب
المقنع والشرح الجامع لألرجوزة المسماة بهداية المسكين لمن أرادها من أهل
الدين المحتوية على مسائل ابن جماعة ألبي القاسم
بن نجو المالكي ،تقديم وتحقيق ،من  ...إلى ...
المقنع والشرح الجامع لألرجوزة المسماة بهداية المسكين لمن أرادها من أهل
الدين المحتوية على مسائل ابن جماعة ألبي القاسم بن نجو المالكي ،تقديم
وتحقيق ،من الباب الحادي عشر إلى آخر الباب الخامس عشر
منهج المالكية المعاصرين في معالجة القضايا المالية المستجدة
الوقف في مدونة األوقاف المغربية ،دراسة مصطلحية
حلى المعاصم لبنت فكر ابن عاصم ألبي عبد هللا محمد التاودي بن سودة
( ت  1209هـ ) من باب البيوع إلى آخر فصل القراض ،دراسة وتحقيق.

مصطفى بوحسين

الرجوع في العطية المالية في الفقه المالكي والتشريع المغربي
مخاطر منتجات البنوك اإلسالمية وإدارتها في االجتهاد الفقهي ،منتج السلم
أنموذجا

مصطفى تاسكومت

حلى المعاصم لبنت فكر ابن عاصم ألبي عبد هللا محمد التاودي بن سودة
( ت  1209هـ ) من باب التبرعات إلى نهاية باب العتق ،تقديم وتحقيق.

إبراهيم بوادي

بديعة منان

مقاصد التصرفات المالية عند الطاهر بن عاشور من خالل " التحرير والتنوير"

رقية الغريب

أحكام التلف في المعامالت المالية

رشيد ادمسعود

الحماية القانونية للمستهلك من خالل توثيق التصرفات العقارية

حمزة بن داحو

5

عـنوان الرسالة

تعليل أحكام المعامالت المالية من خالل تفسير المنار

عناوين رسائل طالبات وطلبة:
ماسرت فقه املعامالت وقضااي العصر
اسم الطالب/ة الباحث/ة :
إبراهيم البنوج

سعيد الطالب
محمد معدان

احمد ادوشن

حلى المعاصم لبنت فكر ابن عاصم ،تقديم وتحقيق
حلى المعاصم لبنت فكر ابن عاصم للعالمة أبي عبد هللا محمد التاودي بن سودة
( ت  1209هـ ) من باب الرشد واالوصياء إلى آخر الكتاب ـ تقديم وتحقيق
ترشيد السلوك اإلنتاجي في االقتصاد اإلسالمي ودوره في تحقيق التنمية
المستدامة
المعامالت المالية اإلسالمية في المنظومة التعليمية المغربية ،واقع تدريسها
وآفاق إدماجها في المناهج الدراسية ،التعليم
االبتدائي والثانوي واإلعدادي والتأهيلي نموذجا.

محمد يوزناد

أدوات التحوط المصرفي في المعامالت المالية المعاصرة ،المرابحة ،المشاركة
نموذجا

خالد الزيتوني

اختيارات اإلمام الباجي في البيوع من خالل كتابه المنتقى في شرح موطأ مالك،
جمعا ودراسة

عمر اكرين

عبد الفتاح بنعيم

المرونة والتيسير في المذهب المالكي وأثرهما في فقه البيوع
مالمح الصناعة الفقهية في جانب المعامالت المالية من خالل
المحرر الوجيز البن عطية

محمد زراك

اختيارات ابن العربي في المعامالت المالية من خالل كتابه  :المسالك

عمر الرزيقي

اختيارات اإلمام اللخمي في كتاب التبصرة ،باب الصدقة والهبة نموذجا ،جمع
ودراسة

حياة بودوار
عبد الرحمان المعطي
الحسين جدار

مقصد حفظ المال من خالل شروط العقد
اعتبار المآل عند المالكية من خالل البيوع اآلجلة
حاشية الفيشي على السنهوري واللقاني على مختصر خليل ،من بداية البيع إلى
المرابحة ـ تقديم وتحقيق

العربي الحيان

حاشية الفيشي على السنهوري واللقاني على مختصر خليل ،من باب الطالق إلى
باب البيوع ـ تقديم وتحقيق

علي الرامي

حاشية الفيشي على السنهوري واللقاني على مختصر خليل ،من باب الحجر
وأحكامه ومتعلقاته إلى باب أحكام العارية ـ تقديم وتحقيق

الحسين بوهو
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الخدمات المصرفية في المصارف اإلسالمية ،خطاباات الضمان نموذجا

عناوين رسائل طالبات وطلبة:
ماسرت فقه املعامالت وقضااي العصر
اسم الطالب/ة الباحث/ة :

عـنوان الرسالة

خديجة تيكوك

عقد االستصناع ،المقتضيات التشريعية والتطبيقات العملية

محمد فاهم

القراض في المذهب المالكي ،دراسة فقهية تأصيلية برؤية معاصرة

جمال مصباح

األحكام المالية األسرية في مدونة األسرة والفقه اإلسالمي ،آثار العدول عن
الخطبة والذمة المالية للزوجة نموذجا

حفيظ العماري

أثر العرف في عقود التبرعات في الفقه المالكي والتشريع المعاصر

سفيان غنامي

نوازل المعامالت من خالل كتاب الرحلة الصغرى للعالمة محمد بن عبد السالم
الناصري

معاد بنعرينة
أسماء بنو

أميمة بيقندارن
وفاء فقيري
عبد هللا خطاب
يوسف المهراوي
محمد ادريوش
محمد اتبوريت

عمر المودن
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البعد التنموي لمؤسسة الزكاة وآفاق تطبيقها في المغرب
المسؤولية االجتماعية للمصارف اإلسالمية وسبل تفعيلها ـ الوقف نموذجا
المسؤولية االجتماعية وطرق تحقيقها داخل البنوك التشاركية وفق مقاصد
الشريعة اإلسالمية
القواعد الفقهية المتعلقة بتصحيح التصرفات المالية وتطبيقاتها المعاصرة
تركيب العقود وأثره في صياغة األحكام ـ دراسة مقاصدية
هامش الجدية في عقود التمويل المصرفي ـ دراسة تأصيلية وتطبيقية
المشاركة في عوامل اإلنتاج وأثرها في هندسة منتجات المالية االسالمية
قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة وتطبيقاتها في المعامالت المالية المعاصرة
العقود المالية المركبة وأثرها في المالية اإلسالمية ،عقدي المرابحة لآلمر
بالشراء واإلجارة المنتهية بالتمليك أنموذجا

عناوين رسائل طالبات وطلبة:
ماسرت فقه املعامالت وقضااي العصر
اسم الطالب/ة الباحث/ة :
حمزة بلماحي

تفردات المذهب المالكي في المبادالت والمشاركات ودورها في تجويد الصيرفة
االسالمية

محمد البودالي

النظر إلى المآل وأثره في المعامالت المالية عند المالكية من خالل كتاب الذخيرة
لإلمام القرافي

حفيظة كران

نوازل العالمة أحمد بن سليمان الرسموكي ( ت  1133هـ ) ـ جمع وتحقيق
وتقديم

إسماعيل مسعودي
مصطفى الزروال

االحتياط وتطبيقاته في المعامالت المالية
حاشية يوسف على شرحي سالم السنهوري وإبراهيم اللقاني على مختصر
خليل ،من باب الغصب إلى نهاية باب المساقاة

عبد هللا شاكر

اختيارات محمد بن يحيى بن لبابة الفقهية من خالل كتاب البيان والتحصيل البن
رشد ،المعامالت نموذجا ،من كتاب الشهادات الثاني إلى كتاب المغارسة

محمد ايت وجا

اختيارات محمد بن يحيى بن لبابة الفقهية من خالل كتاب البيان والتحصيل البن
رشد ،من كتاب تضمين الصناع إلى كتاب الرواحل والدواب أنموذجا

رشيد ربوح

محمد ايت لحيان
سعيد حمي
احمد اكرني

محمد بنرايس
محند ايت وخصاص

عبد الرزاق حقي
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ترددات الشيخ خليل من خالل مختصره ،من أول باب البيوع إلى آخره
بيع واستبدال الملك الوقفي ـ دراسة فقهية قانونية مقارنة
اإلكراه وأثره على عقود التبرعات في الفقه المالكي والتشريع المغربي المعاصر
توجيه اإلمام الباجي للروايات الواردة في المعامالت من خالل المنتقى ،جمع
ودراسة  ،من بداية كتاب البيوع إلى العينة وما يشبهها أنموذجا
القواعد والضوابط الفقهية للبيع على الصفة ،دراسة تأصيلية تطبيقية
توجيه اإلمام الباجي للروايات واألقوال الواردة في المعامالت من خالل كتاب:
المنتقى ،من باب جامع البيوع إلى آخر كتاب
الشفعة ـ جمع ودراسة
أحكام الجوائح في الفقه المالكي والتشريع المغربي

