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 السرية الذاتية

 كمـال بلحركـة االسم الكامل: ▪

 املغرب تـارودانت ـ   مبدينة 27/02/1972تاريخ ومكان االزدياد: ▪

ـ  بكلية العلوم القانونية والقتصادية واالجتماعيةالتعليم العالي، أستاذ  :اإلطار  ▪

 املغرب جامعة ابن زهرـ أكاديرـ 

 . وأصولهدكتوراه يف الفقه  :املؤهل العلمي   ▪

 (212)528232820:  الفاكس ▪

 uiz.ac.ma@k.belherkate : األكادميي الربيد اإللكرتوني ▪

 www.belherkate.ma: األكادميي  املوقع  اإللكرتوني ▪

 العلمية الشهادات : والأ

شعبة    .مشرف جدابميزة:  ،  األحكام الشرعية وأدلتهامادة:    ،الفقه وأصوله الدكتوراه يف  -1
الإسلامية، الإنسانية،    الدراسات  والعلوم  الآداب  الل  ه  كلية  عبد  بن  محمد  سيدي  الممل كة  بجامعة  فاس، 

املدينة من القواعد ومن فرائد من النظائر  شرح اليواقيت الثمينة فيما انتمى لعاملموضوع:    فيالمغربية.  

دراسة   ه (1214)ت  البجعدي الرباطي للعالمة حممد بن أبي القاسم السجلماسي، مع الفوائد 
 .2006سنة  .وتحقيق

ولاقتصادية اخلاصالقانون   :تخصص،  شهادة التاهيل اجلامعي -2 القانونية  العلوم  كلية  من   ،
 . 2012، يناير الممل كة المغربيةبوالاجتماعية   أكادير  جامعة ابن زهر  

مستحسن  تدريس الرتبية اإلسالميةتخصص:  :  شهادة األهلية الرتبوية للتعليم الثانوي -3 بميزة   .
 ,  1998، سنة فاس، الممل كة المغربية( من المدرسة العليا للأساتذة.  1998 )الرتبة الأولى فوج

: بميزة الفقه وأصوله وأصول الدين، تخصص: الدراسات العلياالنجاح  يف السنة الثانية من  شهادة  -4
 .1997من دار الحديث الحسنية للدراسات العليا، بالرباط، الممل كة المغربية. سنة   مستحسن.

: بميزة الفقه وأصوله وأصول الدين، تخصص:  الدراسات العليايف السنة األوىل من  النجاح شهادة  -5
 .1996بالرباط، الممل كة المغربية. سنة  للدراسات العليا، من دار الحديث الحسنية  مستحسن.

mailto:kamalbelha@gmail.com
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 بميزة مقبول.   ،شعبة الدراسات الإسلامية،  علوم القرآن والسنةتخصص  :  شهادة استكمال الدروس -6
 . 1996سنة  .جامعة محمد الخامس بالرباطوالعلوم الإنسانية، من كلية الآداب 

، من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة  ابن بميزة مستحسن  :اإلجازة يف الدراسات اإلسالمية -7
 .1995سنة  زهر بأكادير .

شعبة    ،شهادة اجلامعية للدراسات األدبيةال -8 مستحسن،    ،الدراسات اإلسالميةمن  بكلية بميزة: 
 . 1993سنة  ،الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن زهر بأكادير

ية ابن سليمان الروداني  (  تكوين إجنليزي)تخصص:    الباكالورياشهادة  -9 بتارودانت،   –من ثانو
 .1991بميزة مستحسن. سنة 

 املهام اإلدارية والرتبوية والعلمية ثانيا:

ستتتتاذ التعليم العتالي .1 ادية والاجتماعية بأكادير   :أ ، جامعة ابن زهر  –بكلية العلوم القانونية والاقتص
 المغرب.

حتل العلم .2 بتالب يتد املكلا  ئتا العم عتاون:نتا ارس    2014من   ي والت م العلوم   .2019إلى  ة  بكلي
 المغرب. – جامعة ابن زهر –القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير 

صتتاحبة اجلامعيةـتتتتنائا العميد املكلا بال .3 بكلية   .2014إلى  2009 من :والوحدات األفقية م
 المغرب. – جامعة ابن زهر –العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير 

بكلية العلوم القانونية  ، 2026   2022لفترة الاعتماد الأكاديمي:    :مدير خمترب القانون واجملتمع .4
 المغرب. – جامعة ابن زهر –والاقتصادية والاجتماعية بأكادير 

ستترت .5 ستتم ما ستترة يف القانون من تنبرمنذ   ":املغربي واملقارنني "األ بكلية   .2022 يوليوز إلى 2014 ش
 المغرب. – جامعة ابن زهر –العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير 

ستلا القانون باللغة العربية .6 ستم م ادية   (.2011إلى  2009من  ): من بكلية العلوم القانونية والاقتص
 ، المغرب. جامعة ابن زهر –والاجتماعية بأكادير 
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في برنامج ابن ،  التابع لوزارة التعليم العالي  CNRST والتق بتاملركز الوط  للبحتل العلمي حمكم  .7
 (.2018)والاجتماعية انيةسالإن العلوم مجال في العلمي خلدون لدعم للبحث

ستتتتاذ التعليم الثتانوي التت هيلي .8 صتت : (،  2007إلى  1996)من  أ ستتالميتةخت بنيابة  ، الرتبيتة اإل
بية تارودانت    ية للتر  والتكوين سوس ماسة درعة.الأكاديمية الجهو

 املنشورة الكتا:  ثالثا

(،  1178للعلامة القاضي أبي القاسم العْميري التادلي المكناسي)ت حكم العمل والفتوى بغري املشهور: .1
 أكادير.   –، مطبعة سومي برانت 2022تقديم وتحقيق كمال بلحركة. الطبعة الأولى 

 سومي برانت   أكادير، المغرب. .2022الطبعة الأولى ، املواريل والوصايا يف مدونة األسرة املغربية .2

  ، فيما انتمى لعامل املدينة من القواعد ومن فرائد من النظائر مع الفوائد شرح اليواقيت الثمينة .3
البجعدي سيدي  للعلامة   السجلماسي  القاسم  أبي  بن  الثانيةالرباطي  محمد  الطبعة  وتحقيق.  دراسة   ،  :

 سومي برانت   أكادير، المغرب. ،2022

الأولى    . عند الفقهاء والقضاة املغاربةالكد والسعاية حم  .4 برانت  .2020الطبعة  أكادير.   -سومي 
 و)طبعة رقمية منشورة في موقع أمازون( 

ية. الطبعة    من(،  1239)تحممد بن عبد السالم الناصري سيدي احملدث .5 ية الناصر الرقمية أعلام الزاو
 )منشورة في موقع أمازون(  .2020الأولى 

(: حياته 1070)تسيدي علي بن عبد الوحد األنصاري السجلماسي السلوي ثم اجلزائري العالمة .6
 )منشورة في موقع أمازون(  .2020الأولى الرقمية وآثاره، الطبعة 

 . 2018الطبعة الرابعة  ،لدراسة الشريعة اإلسالمية مقدمات .7

وآثاره،  1214)ت  الرباطي حممد بن أبي القاسم السجلماسي البجعدي العالمة .8 حياته  الطبعة (: 
 )منشورة في موقع أمازون(  . 2020الثالثة 
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  فيما انتمى لعامل املدينة من القواعد ومن فرائد من النظائر مع الفوائد شرح اليواقيت الثمينة .9
عن دار ابن  2014 البجعدي، دراسة وتحقيق. الطبعة الأولى للعلامة محمد بن أبي القاسم السجلماسي 

 حزم بيروت لبنان. 

الثانية:    يف التوثيم العدلي حماضرات .10 الطبعة  البوشواري(،  محمد  الأستاذ  مع  مشترك  ،  2009)عمل 
يع، الدار البيضاء المغرب.  مطبعة صومكرام للنشر والتوز

البوشواري(  توثيم العقوديف  حماضرات .11 محمد  الأستاذ  مع  مشترك  الطبعة  )عمل  ، 2008:  الأولى، 
 أكادير  المغرب. ،الحي الصناعي تاسيلا  مطبعة أشرف 

 ، مطبعة تارودانت، المغرب .  2004الطبعة الأولى ، املواريلباك  .12

 البحوث احملكمة املنشورة يف اجملالت وأشغال املؤمترات والندوات:  رابعا

  يناير: ،  14  : مجلة الشؤون القانونية والقضائية، العدد:  القيم األخالقية يف التشريع األسري املغربي .1
القيم"نظمها مختبر   أصل(.  16  –  1، )ص:.2023 "الأسرة ومنظومة  الدولية:  الندوة  البحث مشاركة في 

القانون والمجتمع من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر، ومركز دراسة الأديان 
   . بمدينة أكادير  الممل كة المغربية 2016ماي  25عبر الحضارات من جامعة جورج تاون، واشنطن.يوم  

مجلة :  ريات الفقهية عند علماء الغرب اإلسالمي: مناذج من نوازل األحوال الشخصيةـاملاج .2
يعة والقانون  (56   11)ص : ،  2023/ يناير 1 :العدد. الشر

التاريخ بعد سبع سنوات من املمارسة: دراسة حتليلية وثائقية لنماذج من  ثابتاحملرر  .3

: الاستمداد الفقهي والعمل القضائي" بكلية الحقوق العينية"أصول مدونة  منشور بأشغال ندوة:    .احملررات
يعة، جامعة ابن زهر أكادير. المنشورة في دجنبر   (  202   189)ص: . 2022الشر

الخليل    :القوانني العربية والتجربة املغربيةاالحتضان يف ضوء بعض  .4 آسية  مع  مشترك  بحث 
 (31    1)ص : . 2022/ أكتوبر 13العدد . مجلة الشؤون القانونية والقضائية الحدري.

سعيد    :دور االتفاقيات الدولية يف تطوير قواعد مدونة التجارة البحرية .5 د  مع  مشترك  بحث 
ية المغربي بعد مائة عام :    2كتاب القانون والمجتمع  . منشور في المؤلف الجماعي :  العيطوني قانون التجارة البحر
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، العدد   إصدار مختبر القانون والمجتمع   جامعة ابن زهر  .  من صدوره: التحديات الداخلية والظرفية الدولية
 (.138   119. )ص: 2020الثاني/ 

 366املرأة يف مس ليت الغراوين: تعقيا  وتعليم على املادة  هل أنصا املشرع األسري املغربي .6
:  مجلة الشؤون القانونية والقضائية . منشور ببحث مشترك مع د سعيد العيطوني  :من مدونة األسرة املغربية

 (.14     1)ص: . 2020/ يوليوز  7العدد 

بحث   :لى االتفاقيات الدوليةاملرأة يف القانون األسري: بني التحرر من قيود املالكية واالنفتاح ع .7
مجلة    (238     229  :)صالمجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية،  . منشور بسعيد العيطوني.مشترك مع د

ية محكمة  .   2020سنة   7/8مزدوج العدد . النصف سنو

  المجلة المغربية للحكامة القانونية والقضائية، منشور ب:  خصوصيات نظام املواريل يف القانون املغربي .8
ية محكمة   البحث نسخة عربية لمشاركتي المحررة (.  69     55. )ص    2018سنة  /    1العدد:  .  مجلة نصف سنو

الأيام الأولى للقانون البرتغالي المغربي المقارن حول قانون الأسرة، بمدينة  باللغة الفرنسية في الندوة الدولية:  
 . 2013ماي  24بورتماو بالبرتغال يوم 

المنبر  ،  د.عمر ناجيمشترك مع  بحث  :  إشكاالت التحديد اإلداري ألراضي اجلموع .9 منشور بمجلة 
  . 2018سنة   15العدد: ، (238   229)ص ، القانوني

ذ.سعيد    :العامالت الزراعيات بني هشاشة الشغل واالقصاء االجتماعي .10 مع   مشترك  بحث 
 268)ص:  بحوث في قضايا المجتمع والقانون: 1كتاب القانون والمجتمع  المؤلف الجماعي: في منشور   العيطوني

 .  2018سنة  1العدد ،   2018، إصدار مختبر القانون والمجتمع   جامعة ابن زهر. (288  

  : " املستدامة"أراضي اجلماعات الساللية: بني مطلا احلماية واحلكامة ورهان التنمية  .11
     13العدد المزدوج:  ،    (127     198)ص:  ، منشور بمجلة المنبر القانوني،  د. خالد طالبيبحث مشترك مع  

 ،   2018سنة  14

أشغال  مصنفات املالكية فيما جرى به العمل .12 في  منشور  تاريخه  :  السوسي:  العمل  ندوة 
العبادي ،  وقضاياه الحسن  العلامة  لفضيلة  يما  جتكر بأكادير    يعة  الشر بكلية  يين،  القرو . 2007سنة    امعة 

 (120   105. )ص:  2018المنشورة سنة: و
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أشغال  مصنفات املالكية فيما جرى به العمل .13 في  منشور  تاريخه  :  السوسي:  العمل  ندوة 
العبادي ،  وقضاياه الحسن  العلامة  لفضيلة  يما  يينتكر القرو جامعة  بأكادير    يعة  الشر بكلية  . 2007سنة    ، 

 (120   105)ص: .  2018المنشورة سنة: و

14. La spécificité du régime successoral en droit marocain    , JURISMAT     , Revista  
Jurídica   , Numero Especial (2014)  

الأيام الأولى للقانون البرتغالي المغربي المقارن حول قانون الندوة الدولية:    عدد خاص نشرت فيه أشغال  
  .2013ماي  24، بمدينة بورتماو بالبرتغال يوم الأسرة

في  ،  اعتماد املوارد الرقمية يف تدريس الفرائض: درس أحوال مرياث اجلد أمنوذجا .15 منشور 
ياض، بالممل كة العربية السعودية،  الملتقى العالمي للمبدعين في التدريس الجامعي  أشغال ، جامعة الإمام بالر

 . 2013مارس13

: منشور بمجلة المذهب المال كي، العدد املدرسة املالكية يف القواعد والنظائر الفقهيةمصنفات  .16
يف:  (. 90   75)ص:  .2006-1427الثاني/ خر

غري املنشورة والعروض  الشفهية: البحوث  رابعا  

في  بحث  "  واملنهجصوصيات اخلدريس املدخل لدراسة الشريعة بكليات احلقوق: ت .1 قدم 
يعة الإسلاميةالدراسي "اليوم   في كليات الحقوق بالمغرب:    منهجيات تدريس مادة مدخل لدراسة الشر

يوم الثلاثاء    ، بكلية الحقوق   أيت ملول، جامعة ابن زهر. المغرب.المقتضيات المعرفية والإبداع البيداغوجي
 . 2021دجنبر  28

الدراسي  :  الرقابة على تسجيل الوثائم العدلية .2 اليوم  في  والمحررات  مداخلة  العقود  تسجيل 
والمجتمع بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير يومي الإثنين    القانون نظمه مختبر    العدلية،

 .2021دجنبر  14 – 13والثلاثاء 

تابث التاريخ:   المحرر  بحث مقدم في ندوة:  قراءة تقييمية لنماذج من احملررات  تابثة التاريخ .3
ير:   ندوة نظمها مختبر القانون والمجتمع وهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف باكادير  تقييم التجربة وآفاق التطو

 .2021ماي  6كادير، يوم الخميس أوكلميم والعيون، بالمركب الإداري لهيئة المحامين ب
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ندوة "علم  : بحث مقدم في  368  ملادةتعقيا وتعليم على اختيار مدونة األسرة املغربية يف ا .4
الفرائض والحقوق الإرثية: بين الفقه والقانون" التي نظمها مختبر الفقه والعمل القضائي، بكلية العلوم القانونية  

 .2019ماي  4كادير، جامعة ابن زهر. يوم السبت أوالاقتصادية والاجتماعية ب 

الندوة الوطنية:   عرض:  القانوني وإكراهات الواقعكفالة األطفال باملغرب بني الن   .5 في 
يل". المنظمة بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي، بشراكة مع   "كفالة الأطفال المهملين: إشكالات التنز

يل  24وزارة العدل، ومركز القاضي عياض للدراسات والأبحاث الشرعية والقانونية. يوم   2019أبر

في ندوة "ظاهرة    عرض"  .ن ظاهرة االستيالء على عقار الغريمسؤولية املوثقني يف احلد م .6
الأجانب عقارات  على  بمدينة كلميم .الاستيلاء  الشباب  المحامين  منتدى  نظمها  يل    21و20يومي  ،  "  أبر

2018. 
قضايا الأسرة في المذهب    بحث في ندوة  "الصلح األسري: مقرتحات من أجل التقنني وامل سسة .7

يعة بالسمارة، جامعة ابن زهر، بمدينة السمارة  المغربيالمال كي والقانون    18و  13يومي  ، نظمتها كلية الشر
يل   . 2017أبر

بحث مشترك مع الأستاذين: إسماعيل  "  مقرتحات لتعديل بعض مواد قانون احلالة املدنية .8
مشروع  "أبو ياسين وإدريس الحياني مقدم في المائدة المستديرة مع منتخبي جهة سوس ماسة حول تقديم:  

المدنية بالحالة  التسجيل  تعميم  والمجتمع،"  توصيات  القانون  من طرف مختبر  لحماية   المنظمة  أمان  ومؤسسة 
 . 2017مارس25الطفولة. بفندق اوميكا بأكادير يوم 

بحث   اإلحالة على الفقه املالكي يف مدونة األسرة املغربية: املاجريات األسرة أمنوذجا" .9
ية"مقدم في الندوة الدولية:   يل الفقه المال كي في القضايا الأسر . بالكلية  2017ماي    4و   3:  يومي"  آليات تنز

 المتعددة التخصصات بآسفي، جامعة القاضي عياض، الممل كة المغربية .

في    :األمن التعاقدي: ثغرات التشريع وعيوب املمارسة التوثيقية باملغرب .10 ندوة عرض 
والعمليةالعقار  " القانونية  الإشكالات  يومي"  والتنمية:  المحامين  منتدى  من طرف  يل  17     16المنظمة  أبر

 بمدينة كلميم. 2016

التواصلي حول    اليومعرض قدم في    :  "الرعاية األسرية: حم للطفل  ومسؤولية جمتمع" .11
بمناسبة اليوم العالمي   2016ماي  17 :المنظم من طرف قرى الأطفال المسعفين يوم الرعاية الاجتماعية 

 للأسرة. بمدينة أكادير. 
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في  :  إشكاليات الوثائم األسرية يف التشريع والعمل القضائي املغربي .12 اليوم عرض 
 19" المنظم بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر  التوثيق الأسري الدراسي: "

 .2016ماي 

حول:    :األسر املستقبلة: معايري االختيار وآليات التتبع .13 الدولية  الندوة  في  مقدم  بحث 
،  SOSVILLAGESالمسعفين  " التي نظمها مختبر القانون والمجتمع ومنظمة قرى الأطفال  الأسرالمستقبلة"

يطانية، يوم   ، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، 2016أكتوبر  24ومؤسسة أطفال المغرب البر
 جامعة ابن زهر ، بأكادير. الممل كة المغربية.

اليوم "  إشكاالت التسجيل يف احلالة املدنية" .14 في  ياسين  أبو  إسماعيل  د.  مع  مشترك  بحث 
المنظمة من طرف مختبر القانون والمجتمع، "  ية: إشكالاته القانونية والعمليةالتسجيل في الحالة المدن"الدراسي:  

مؤسسة أمان لحماية الطفولة. بكلية العلوم القانونية ووهيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون،  
 .2016دجنبر  30والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر، بأكادير يوم 

أخلاقيات البحوث الندوة الدولية:  بحث مقدم في  :  األسرة احلاضنة: مقاربة سوسيو قانونية .15
القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن  ، بكلية العلوم  العلمية الميدانية في مجال الأسرة والطفولة  

 . بمدينة أكادير الممل كة المغربية . 2015نونبر  30زهر 

في  :  "ضوابط الدراسات األسرية يف اجملتمع املغربي .16 "عرض  الوطنية  والعدالةأالمرالندوة  " ة 
المنظمة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر بأكادير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة،  

 .2015مارس  8يوم 
قدم:  الوثيقة العدلية باملغرب: نش تها وضوابط حتريرها .17 الأيام    بحث  الدولية:  الندوة  في 

"، بكلية العلوم القانونية  "الممارسة التوثيقية بالمغرب والبرتغالالثانية للقانون البرتغالي المغربي المقارن حول  
 . بالممل كة المغربية 2014ماي  04   03 والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر. يوم

الراهنةمقدم في ندوة "  عرض:  حقوق املرأة: بني الفقه والتقنني .18 " نظمتها المرأة والتحولات 
 . 2014مارس  16كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 

  عرض :  املغربيةالبحل العلمي يف املالية اإلسالمية واعتبار خصوصيات املدرسة الفقهية  .19
  5" يوميالمالية الإسلامية رافعة واعدة للتنميةمقدم في المؤتمر الدولى حول موضوع المالية الإسلامية بعنوان "

بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر. بمدينة أكادير الممل كة .  2014دجنبر6و
 المغربية.
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 : الدراسات العلمية وامليدانية خامسا

 قرى األطفال املسعفني باملغرب": "دراسة تقييمة لربنامج األسر املستقبلة املعتمد من مجعية .1
( لتقييم  SOSVILLAGESبين جامعة ابن زهر ومؤسسة )شراكة  دراسة تقييمية أنجزت بموجب اتفاقية  

الجديدة،   مراكش،  أكادير،  مدن:  من  بكل  المستقبلة"  "الأسر  بوعزةبرنامجها  )منسق  إمزورن".  و  ،دار 
 . 2017/2018في موسمفي الموسم الجامعي :  المشروع(

الطفولة مشروع تعميم التسجيل يف احلالة املدنية" .2 لحماية  أمان  مؤسسة  إعداد  من  دراسة   "
يطانية:    جامعة ابن زهر.    -، بشراكة مع مختبر القانون والمجتمع   MoroccanChildren's Trustوالجمعية البر

برنامج   ) وبدعم  أوسطية  الشرق  الأمريكية  الباحثين  MEPIالمبادرة  والأساتذة  الطلبة  يق  فر )رئيس   ،)
 . 2017إلى  2015من سنة  بالمشروع(

دراسة أنجزت بدعم من    :"األطفال يف وضعية صعبة حول فكرة األسر احلاضنة استشارة   .3
يع البحث العلمي. وبشراكة مع مؤسسة أطفال المغرب    2015جامعة ابن زهر في إطار برنامج سنة   لدعم مشار

يطانية، وجمعية آمان لحماية الطفولة بتارودانت. )الصفة: حامل المشروع(   البر

 الدروس الرقمية :  سابعا

 www.belherkate.ma:  الدروس الرقيمة املنشورة يف موقعي اإللكرتوني  ❖

 "الفرائض والوصايا" يفرقمية دروس  .1

 "  العدليالتوثيم "يفرقمية دروس  .2

 .مدخل لدراسة الشريعة اإلسالميةيف رقمية دروس  .3

 ."، احنالل ميثاق الزوجيةوتوثيقه الزواجعقد قانون األسرة املغربي: اخلطبة، " يف رقمية دروس .4

 " . منهجية العمل اجلامعي" يفرقمية دروس  .5

 . وسائل االئتمان: الكمبيالةيف"رقمية  دروس .6

 املواد املدرسة مبختلا املسالكـ  : ❖

 املواد املسلكـ السلكـ

ز
ا
ج
إل
ا

 ة 
 

 مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية 1 مسلا  القانون 
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 والوصايا املواريل 2 باللغة العربية

 فقه املعامالت 3

 قانون األسرة 4

  العدلي التوثيم 5

 منهجية العمل اجلامعي 6

 ات والعقودالعامة لاللتزامالنظرية  7

 وسائل االئتمان واألداء 8

رت
س
ا
مل
ا

 

 التوثيم 9 املنازعات واملهن القضائية

 تقنيات حترير العقود 11 املقاولة و القانون

 التوثيم العدلي 12 القانون املدني

 األسرة يف القانونني املغربي 

 واملقارن

 التوثيم األسري 13

 والوصاياالفرائض  14

 القانون األسري املقارن 15

 األهلية والنيابة الشرعية 17

الورشات العلمية والتكوينية وحضور  ت طري:  ثامنا  

 الدورات التكوينية:الورشات ت طري  - أ

والمجتمع،  : ، وتدبري زمن االمتحانالتقويمطرق  .1 القانون  مختبر  نظمها  توجيهية  العلوم بورشة  كلية 
، بالمدرج ال كبير بالكلية، لفائدة طلبة السنة الأولى بمسلك القانون   القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير،

 .  2022 نوونبر 15يوم 

مختبر : أخذ النقط وتدوين رؤوس األقالم :( 4) مهارات التعليم اجلامعي .2 نظمها  توجيهية  ورشة 
لفائدة طلبة السنة الأولى بمسلك   كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، بالقانون والمجتمع،  

 .  2022 نونبر    3يوم ، بالمدرج ال كبير بالكلية، القانون

كلية بورشة توجيهية نظمها مختبر القانون والمجتمع،  : مهارة االستماع :(3)  اجلامعي التعليممهارات  .3
، بالمدرج ال كبير لفائدة طلبة السنة الأولى بمسلك القانون  العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير،

 . 2022 نونبر  3يوم بالكلية، 
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ورشة توجيهية نظمها مختبر القانون والمجتمع، : واملكتبة  الكتابة :(2)  اجلامعي التعليممهارات  .4
، بالمدرج لفائدة طلبة السنة الأولى بمسلك القانون  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير،ب

 .  2022 نونبر   1يوم ال كبير بالكلية، 

القانون والمجتمع، التلخي  ،القراءة  :(1)  اجلامعي التعليم مهارات .5 : ورشة توجيهية نظمها مختبر 
، بالمدرج لفائدة طلبة السنة الأولى بمسلك القانون  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير،ب

 .  2022 نونبر   1يوم ال كبير بالكلية، 

في الدورة التكوينية لفائدة المرشحين   :"QCMقواعد اإلجابة على األسئلة متعددة االختيارات " .6
لمباراة الملحقين القضائين، التي نظمتها كليتا الحقوق بأكادير وأيت ملول بجامعة ابن زهر، بشراكة مع هيئة 

، بكلية الحقوق بأكادير 2022أكتوبر    24إلى    18  :المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون من
 . ومقر هيئة المحامين

لية العلوم بك : ورشة توجيهية نظمها مختبر القانون والمجتمع،  والتقوميات مبسلا القانون الدراسةنظام  .7
، بالمدرج ال كبير بالكلية، لفائدة طلبة السنة الأولى بمسلك القانون   القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير،

 .  2022أكتوبر  12يوم 

والاقتصادية  تسجيل الرسوم العدلية .8 القانونية  العلوم  بكلية  والمجتمع  القانون  مختبر  نظمها   :
 . 2021فبراير  4و  3والاجتماعية بأكادير يومي 

ية لمباراة مراحل الوثيقة العدلية .9 : في الدورة التكوينية لفائدة الطلبة المقبولين لاجتياز المقابلة الشفو
القانون والمجتمع العدالة. نظمها مختبر  القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير    ولوج خطة  العلوم  بكلية 

 .2018يوليوز  13و 12يومي الأربعاء والخميس 

ية لمباراة ولوج في  :  املواريل والوصايا .10 الدورة التكوينية لفائدة الطلبة المقبولين لاجتياز المقابلة الشفو
بكلية   والمجتمع  القانون  مختبر  نظمها  العدالة.  يومي  خطة  بأكادير  والاجتماعية  والاقتصادية  القانونية  العلوم 

 .2018يوليوز  13و 12الأربعاء والخميس 
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ية لمباراة في  :  بيانات الوثيقة العدلية .11 الدورة التكوينية لفائدة الطلبة المقبولين لاجتياز المقابلة الشفو
القا العلوم  القانون والمجتمع بكلية  العدالة. نظمها مختبر  نونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير  ولوج خطة 

 .2018يوليوز  13و 12يومي الأربعاء والخميس 

في الدورة التكوينية لفائدة الطلبة المقبولين لاجتياز المباراة الكتابية ولوج  : األهلية والنيابة الشرعية .12
والاقتصاديالعدالةخطة   القانونية  العلوم  بكلية  والمجتمع  القانون  مختبر  نظمها  يومي  .  بأكادير  والاجتماعية  ة 

 . 2018ماي   3و2الأربعاء والخميس 

.  43في الدورة التكوينية لفائدة الناجحين في المباراة الكتابية للملحقين القضائيين فوج  :  قانون األسرة .13
والمجتمع بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير يومي الإثنين والثلاثاء    القانوننظمها مختبر  

يل  17   16  . 2018أبر

الخريجين الناجحين في المباراة الكتابية لولوج الوكالة في الدورة التكوينية لفائدة  :  الفرائض والوصايا .14
للمحاف يالوطن والاقتصادية  ظة  القانونية  العلوم  بكلية  والمجتمع  القانون  مختبر  نظمها  ية.  العقار الأملاك  على  ة 

 . 2017فبراير  11و 10و 9بأكادير أيام: الخميس والجمعة والسبت:  والاجتماعية

في  التاريخاحملرر ثابت   بيانات .15 بمدينة    :يف حترير العقود  (4)الرابعة  الدورة التكوينية: 
أكادير، أطرها مختبر القانون والمجتمع بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر، لفائدة  

يومي والعيون  بأكادير  الاستئناف  محكمتي  لدى  المحامين  لوزارة  بمركز    2016  نونبر 26 25هيئة  الاصطياف 
 العدل بمدينة أكادير، المغرب.

في  تدريا على حترير العقود .16 بمدينة    :يف حترير العقود  (4)الرابعة  الدورة التكوينية: 
أكادير، أطرها مختبر القانون والمجتمع بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر، لفائدة  

لدى   المحامين  يوميهيئة  والعيون  بأكادير  الاستئناف  لوزارة    2016  نونبر 26 25محكمتي  الاصطياف  بمركز 
 العدل بمدينة أكادير، المغرب.

بمدينة كلميم،  :  يف حترير العقود  (3)الثالثة  الدورة التكوينيةفي  :  احملرر ثابت التاريخ  بيانات .17
والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر، لفائدة هيئة أطرها مختبر القانون والمجتمع بكلية العلوم القانونية  
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يومي والعيون  بأكادير  الاستئناف  محكمتي  لدى  بمدينة كلميم،   2016فبراير13و12المحامين  الجامعي  بالمركز 
 المغرب. 

:  يف حترير العقود  (3)الثالثة  الدورة التكوينيةفي  :  قراءة تقييمية لنماذج من احملررات .18
كلميم، أطرها مختبر القانون والمجتمع بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر،  بمدينة 

بالمركز الجامعي بمدينة    2016فبراير13و12لفائدة هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون يومي
 كلميم، المغرب.

مقدمة لفائدة طلبة مركز دراسات الدكتوراه، بمركز دراسة    ورشة،  أخالقيات التدريس اجلامعي .19
 . 2016ماي  6يوم الجمعة   الدكتوراه، بجامعة ابن زهر، المغرب.

في  احملرر ثابت التاريخ  بيانات .20   بمدينة :  يف حترير العقود  (2)الثانية   الدورة التكوينية: 
تارودانت، أطرها مختبر القانون والمجتمع بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر، 

ب الاستئناف  محكمتي  لدى  المحامين  هيئة  يوميألفائدة  والعيون  المتعددة   2015يونيو   6و5:كادير  بالكلية 
 التخصصات بمدينة تارودانت، المغرب. 

:  يف حترير العقود  (2)الثانية   الدورة التكوينيةب: في  حملرراتقراءة تقييمية لنماذج من ا .21
تارودانت، أطرها مختبر القانون والمجتمع بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن    بمدينة

بالكلية المتعددة   2015يونيو  6و5كادير والعيون يومي   أزهر، لفائدة هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف ب
 التخصصات بمدينة تارودانت، المغرب. 

بمدينة تزنيت،   :يف حترير العقود  (1)األوىل   الدورة التكوينية: في  يخاحملرر ثابت التار  بيانات .22
أطرها مختبر القانون والمجتمع بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر، لفائدة هيئة 

بالمحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت،   2015ماي    10و    09والعيون يومي  بأكاديرالمحامين لدى محكمتي الاستئناف  
 المغرب. 

في  احملرراتقراءة تقييمية لنماذج من  .23   :يف حترير العقود  (1)األوىل   الدورة التكوينية: 
بمدينة تزنيت، أطرها مختبر القانون والمجتمع بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر، 
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بالمحكمة الابتدائية    2015ماي    10و  09والعيون يومي  بأكاديرلفائدة هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف  
 بمدينة تزنيت، المغرب.

المترشحين لاجتياز الامتحان الشفوي لولوج مهنة    التكوينية المنظمة لفائدة  الدورةفي  "  مدونة األسرة" .24
تماعية، جامعة  نظمها مختبر القانون والمجتمع بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاج،  2015دورة  ،  المحاماة

 ابن زهر، بشراكة من هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون. 

ية للملحقين  ":  املواريل والوصايا .25 في الدورة التكوينية المنظمة لفائدة المترشحين لاجتياز المباراة الشفو
القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة  ، نظمها مختبر القانون والمجتمع بكلية العلوم  41القضائيين الفوج  

 بمدينة أكادير، المغرب.2015نونبر 08و07ابن زهر يومي

التقويم في    ،جتربة التقويم اآللي جبامعة ابن زهر: منوذج مواد مسلكـ القانون .26 ورشات 
  20  ابن زهر بأكادير وجامعة القاضي عياض بمراكش، يوم   جامعةوالتصحيح الآلي المنظمة بشراكة بين  

يل   . بكلية الطب والصيدلة بمدينة مراكش، المغرب. 2013أبر

، في إطار "برنامج تكوين و تأطير أئمة وخطباء جهة كاطالونيا" من تنظيم  املعامالت املالية املعاصرة .27
 برشلونة مع المجلس الإسلامي الثقافي بكاطالونيا. بمدينة    بتنسيبقإدارة الشؤون الدينية للحكومة الكاطالانية  

 .  2011فبراير  10–07بإسبانيا أيام:

 حضور  الدورات التدريبية والتكوينية : ❖

ورشة دراسية أطرها د/عبد الإله أمين، أستاذ باحث بكلية البحل يف قضايا األسرة والطفولة:  .1
مختبر القانون والمجتمع بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير يوم   نظمهاالحقوق بأكادير.  

 . 2022يناير  8السبت 

تكوينية    "تقنيات البحل امليداني .2 والمجتمعورشات  القانون  مختبر  القانونية   نظمها  العلوم  بكلية 
 SOS  المغرب  -منظمة قرى الأطفال المسعفين  بشراكة مع    والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر

Villages  ، بأكادير، المغرب.  بكلية الحقوق  2016نونبر   23- 22يومي 
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و  ورشات  "األيام الدراسية والتكوينية حول األسر املستقبلة .3 مختبر تكوينية  دراسية  نظمها 
منظمة قرى بشراكة مع    بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر   القانون والمجتمع 

يطانية  و،   SOS Villages  المغرب  -الأطفال المسعفين    MOROCCAN CHILDREN’Sالمؤسسة البر
TRUSTE ، المغرب.بأكادير،  بكلية الحقوق   2016 أكتبور  23، 22، 21، 20أيام 

4. " رشات و  "مناهج وأخالقيات البحوث العلمية امليدانية يف جمال األسرة والطفولةحول: 
بشراكة   بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر  ا مختبر القانون والمجتمعنظمه  تكوينية
يطانية  مع  ال أمان لحماية الطفولة ،  ، ومؤسسة  MOROCCAN CHILDREN’S TRUSTEمؤسسة البر
 .(، بالمركب الجامعي الجديد، ابن زهر بأكادير، المغرب.2015دجنبر  28إلى  7، ومن نونبر30أيام: )

بشراكة بين   (CLE)  برنامج تكوين األساتذة املصاحبني يف إطار برنامج تدريس ثقافة املقاولة” .5
( المنظم بجامعة CVM( و برنامج الفضاء الرقمي المغربي )BIT).جامعة ابن زهر و المكتب الدولي للشغل  

 . 2012يناير12-11-10-9ابن زهر بأكادير  أيام :

العلمية التكوينية حول    الورشة الأولى:  أدوات التمويل يف البنوك اإلسالمية" .6 الدورة  من أعمال 
المنظمة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بشراكة مع كلية القانون     ،أعمال البنوك الإسلامية

 . بأكادير، المغرب. 2011دجنبر27 – 26م جامعة الإمارات العربية المتحدة . أيا

الثانيةالورش ":  منهاج و طرق تدريس فقه املعامالت" .7 حول   ة  التكوينية  العلمية  الدورة  من أعمال 
المنظمة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بشراكة مع كلية القانون   ،أعمال البنوك الإسلامية

 . بأكادير، المغرب. 2011دجنبر27 – 26بجامعة الإمارات العربية المتحدة. أيام: 

منظمة بجامعة العلوم الإسلامية وبالمعهد العالمي للفكر دورة تدريبية  "  منهجية التكامل املعريف .8
 .2011مارس  10إلى  6الإسلامي. بمدينة عمان   الأردن من 

( جامعة ابن زهر PROGRAMME COSELEARN)  ورشات التعليم اإللكرتوني  وعن بعد .9
 .2010-06- 24أكادير
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بية الوطنية والتعليم  من  تكوين مستمر  :  تنزيل املناهج احلديثة يف تدريس اللغات" .10 تنظيم وزارة التر
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