
 شعبة القانون العام بالكلية متعددة التخصصات تازة 

 و ماستر استراتيجية صنع القرار 

ينظمان يوما دراسيا تكوينيا لفائدة طلبة ماستر استراتيجية 

 صنع القرار 

 وطلبة شعبة القانون العام

 "صناعة األحكام والقرارات القضائية: مق اربات منهجية ونماذج عملية" 

 د. عبد المجيد بوكير

أستاذ باحث ورئيس شعبة 
القانون العام بالكلية 

 متعددة التخصصات تازة.

 ذ. مصطفى بن شريف

محامي بهيئة وجدة    
عضو مكتب جمعية هيئات 

 المحامين بالمغرب. 

 د. وديع الهامل

أستاذ باحث بالكلية متعددة 
 التخصصات تازة.

 د. عبد العالي الفياللي

أستاذ باحث ومنسق اإلجازة 
المهنية القانون والفاعل في 

التنمية بالكلية متعددة 
 التخصصات الرشيدية.

 ذ. خالد الحارثي

 عضو نادي القضاة بالمغرب. 

 ذ. عبد السالم العلمي

 عضو نادي القضاة بالمغرب.

 ذ. هشام المومني

المحافظ على األمالك  
 العقارية ببركان.

 يؤطرها السادة األساتذة :

 إعداد وتنسيق : 

 د. وديع الهامل ֎                

 8288ماي  82السبت 

 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا

 بمدرج الندوات بالكلية متعددة التخصصات تازة 

 :يف موضوع 



  اجللسة الإفتتاحية:

 رئيس الجلسة :  ذ وديع الهامل أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات تازة 

 ،كلمة السيد عميد الكلية متعددة التخصصات تازة 

 ،كلمة السيد رئيس شعبة القانون العام بتازة 

 ،كلمة السيد منسق ماستر استراتيجية صنع القرار بتازة 

 .كلمة اللجنة التنظيمية 

 اجللسة الأوىل: 

 رئيس الجلسة:  ذ دمحم الوزاني أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة 

 املقرر : سمير أشركي 

 مداخلة ألاستاذ خالد الحارثي: عضو نادي القضاة باملغرب 

 مداخلة ألاستاذ مصطفى بن شريف: محامي بهيئة وجدة و عضو مكتب جمعية هيئات املحامين باملغرب 

  مداخلة ألاستاذ عبد العالي الفياللي: أستاذ باحث ومنسق إلاجازة املهنية القانون والفاعل في التنمية

 بالكلية متعددة التخصصات بالراشدية

  اجللسة الثانية: 

 رئيس الجلسة: ألاستاذ مصعب تيجاني أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات تازة 

 املقرر: عبد الكريم أيناو 

  مداخلة ألاستاذ عبد املجيد بوكير أستاذ باحث ورئيس شعبة القانون العام بالكلية متعددة التخصصات

 تازة

 مداخلة ألاستاذ عبد السالم علمي عضو نادي القضاة باملغرب 

 مداخلة ألاستاذ  وديع الهامل أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات تازة 

 مداخلة ألاستاذ  هشام مومني املحافظ على ألامالك العقارية ببركان 

 برنامج الندوة



 إعداد وتنسيق : 

 عبد القادر لشقر . ذ ֎

 عبد المجيد بوكير . ذ ֎

 زبيدة النكاز . ذة ֎

 ذة. فضمة توفيق  ֎

 اللجنة التنظيمية: 

 سلمان بونعمان. ذ ֎

 حسن أشهبار. ذ ֎

 عبد الكريم ايناو. ذ ֎

 سمير أشركي. ذ ֎

 وشعو  كريم. ذ ֎

 . عادل فهميذ ֎

 اللجنة العلمية: 

 . وديع الهاملذ ֎

 دمحم الوزاني . ذ ֎

 جمال الدين أمين. ذ ֎

 عبد الرحمن أسامة. ذ ֎

 . عبد العالي الفيالليذ ֎

 وديع الهامل . ذ ֎

 مصعب التيجاني. ذ ֎

 خالد يايموت. ذ ֎

 ذة. إلهام بخوشي ֎

 دمحم الشريف بنخي. ذ ֎

 


