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 والمعامالتاألصول الشرعية للكونيات  لمختبر النهائيةالنتائج  

األستاذ  مشروع الدكتوراه اسم الطالب
 المشرف

النوازل الفقهية ألحمد بن المامون البلغيثي  يياسر الغراو 
 الفاسي، دراسة وتحقيق

 عبد اهلل معصر

برنامج الشوارد شرح الشامل البن عظوم، دراسة  اكريش امبارك
 وتحقيق

 سعيد المغناوي

بركة حكمت 
 خوتها

القانون البنكي  البنوك التشاركية بين مستجدات
كامة والفقه المالكي )مالحظة: في ضوء الح

 االقتصادية بالمغرب الراهن(

 ماجدة كريمي

محمد أوعلي 
 الناجمي

المعامالت المالية بين الفقه المالكي واألعراف 
 المغربية، دراسة مقارنة، األطلس المتوسط نموذجا

 سعيد المغناوي

 سعيد المغناوي زاد المسافر لإلمام الطرطوشي، دراسة وتحقيق عبد الصمد ريمي
موالي  محمد أيت

 إدريس
الطعام الربوي في الفقه المالكي وتطبيقاته 

 المعاصرة
 عبد اهلل معصر

مفهوم االقتداء في القرآن الكريم والسنة النبوية،  إسماعيل السباع
 تأصيل نظري وتطبيقات تربوية

 سعيد المغناوي

عز الدين 
 الفروني

فتاوى العالمة الجليل سيدي محمد بن حماد 
 دراسة وترتيبالصقلي، جمع و 

 سعيد المغناوي

عبد الجليل 
 الغندوري

التقعيد المقاصدي وأثره الفقهي عند مالكية الغرب 
 اإلسالمي، تأصيال وتنزيال

عبد العزيز 
 انميرات
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عبد الحق 
 الجمغيلي

الطعام الربوي في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته 
 المعاصرة

 عبد اهلل معصر

مفهوم المواطنة في ضوء وثيقة المدينة المنورة،  خالد حواص
 تأصيل إسالمي لحقوق اآلخر

عبد العزيز 
 انميرات

الخصائص المنهجية والمعرفية لعلم أصول الفقه  فاطمة أواعجيك
عند مالكية الغرب اإلسالمي وأثرها في البناء 
الفكري للحضارة اإلسالمية: القرنان السابع 

 جاوالثامن الهجريين أنموذ

عبد العزيز 
 انميرات

أعالم الزاوية العياشية ودورهم في اإلصالح الديني  رضوان العابدي
 والفكري والسياسي

 ماجدة كريمي

عبد اللطيف 
 موساوي

عقد المناولة في الفقه اإلسالمي دراسة تأصيلية 
 تطبيقية

 عبد اهلل معصر

عبد الخالق 
 البركة

بتغير الزمان في  تغير أحكام المعامالت المالية
 المذهب المالكي وتطبيقاتها المعاصرة

عبد العزيز 
 انميرات

االستنباط من الكليات الشرعية في تحقيق مناط  أناس الكبيري
ما استجد من المعامالت المالية، دراسة نظرية 

 وتطبيقية

 عبد اهلل معصر

 
 


