
                               

 

 البرنامج الزمني ألشغال المؤتمر

 - فاسب فندق ماريوت -
 

 18/04/2019 :الخميس يوم
 

 

 

 لسة االفتتاحيةـالج    19.00ـ  00.16
 

 .يات بينات من الذكر الحكيمآ -    16.05ـ  16:00

 .عبد الرحيم عبابو األستاذ النقيب نقيب هيئة المحامين بفاسكلمة   -    16.25ـ  16:05

  .محمد أوجاركلمة وزير العدل السيد  -   16.45 ـ  16:25
        ب للمجلس األعلى المنتدكلمة الرئيس األول لمحكمة النقض، الرئيس  -  17.05ـ  16:45

 .مصطفى فارس السيدللسلطة القضائية 

  السيدرئيس النيابة العامة  الوكيل العام للملك لدى محكمة النقضكلمة  – 17.25ـ  17:05

 .ويامحمد عبد النب

  .عمر ودراالنقيب  األستاذ رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغربكلمة  – 17.45ـ  17:25

 :حفل تكريمـ   18.05ـ  17:45

  عبد هللا الحمومي.األستاذ النقيب 
  المكاوي. بنعيسىاألستاذ النقيب 
  محمد بلهاشمي التسولي.األستاذ النقيب 
  خديجة العلمي.األستاذة 

  عبد المجيد غميجة.الدكتور المرحوم 
 

 .اإلبداع جوائزتوزيع ـ     18.15ـ  18:05

 .حفل شاي -   18.45ـ  18:15

 (. بفاس يناير 11) قاعة  حفل عشاء -    23.00ـ  21.00
 

 19/04/2019 :الجمعة يوم
 

 .تكوين لجن الصياغة -  09.30 ـ 09.00

 :أشغال اللجن -  11.00ـ  09.30
 

 .لجنة الشؤون المهنية وقانون المهنة 

 .لجنة  الشؤون القضائية والقانونية وإصالح منظومة العدالة 
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 .لجنة المرأة 

 .لجنة الشؤون االجتماعية 

 .حفل شاي -  11.30ـ  11.00

 .مواصلة أشغال اللجن -   13.00ـ  11.30

 حر. غذاء -   16.00ـ  13.00
 

 :أشغال اللجن -  18.30ـ  16.00
 

 .لجنة الشؤون المهنية وقانون المهنة 

 .لجنة  الشؤون القضائية والقانونية وإصالح منظومة العدالة 

 .لجنة المرأة 
 لجنة القضايا الوطنية والقومية والدولية. 

 .حفل شاي -  18.30ـ  18.00

 .مواصلة أشغال اللجن  -  20.30ـ  18.30
 

 (. بفاس يناير 11) قاعة  حفل عشاء -  00.00ـ  22.00
 

 20/04/2019 :السبت يوم
 

 

 .اجتماع لجن الصياغة -  13.00ـ  09.00
 

 :لجن المؤتمرأشغال  -  12.00ـ  09.00
 

 

 .لجنة الشؤون المهنية وقانون المهنة 

  العدالة.لجنة  الشؤون القضائية والقانونية وإصالح منظومة 
 .لجنة الحقوق والحريات 
 

 اجتماع مكتب الجمعية للتنسيق بين المقررات والتوصيات -   18.30ـ 15.00
 

 .الجلسة الختامية -  21.00ـ  19.00

 

 (. بفاس يناير 11) قاعة  حفل العشاء الختامي -  00.00ـ  22.00
 

    األنشطة الرياضية الموازية باقي الجمعية لدوري كرة القدم و جوائزتوزيع. 
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 األنشــطــة الــمــــوازيــة للـمــؤتـــمــــر
 

 

 18/04/2019يوم الخميس: 
 

00.11  : 

 .الشطرنج بنادي المحامين بفاس بطريق صفرو 
 

 :  00.14ـ  00.12
 

  بالملعب الكبير لفاسمتر للمحامين  5000سباق. 

  لفاسبالملعب الكبير  متر للمحاميات 3000سباق. 

 
 20/04/2019يوم السبت: 

 
 

ورشة  شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة اإلعدام حول     - 13.00ـ  09.00

  عقوبة اإلعدام.
 

 نهاية البطولة المهنية لكرة القدم بالملعب الكبير بفاس. مقابلة -  : 10.00
 

 

  زيارة سياحية للمدينة القديمة. -                  10.00

 زيارة لحامة موالي يعقوب. -                        
 

 : االنطالقة من فندق ماريوت، التسجيل بعين المكان.مالحظة

 اللجنة المرافقة: اللجنة المكلفة بالتنقالت.  

 : كاتبة هيئة المحامين بفاس السيدة فاطمة الزهراءالمكلفة بالتسجيل

 06.62.08.69.10: رقم الهاتف
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