
تنسيق الدورة التكوينية 

ي اليوسفالقري محمـد . ذ-عبد الرحيم شميعة . ذ-زريويلمحمـد . ذ-البكاياملعزوز . ذ

مكناستنظم كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ب

بتنسيق مع 

شعبة القانون الخاص

مباراة امللحقين الجتيازاملترشحيندورة تكوينية لفائدة 
(46)القضائيين الفوج 

:أيـــــــــــــام

2022أكتوبر  19و18, 17االثنين والثالثاء واألربعاء 

برحاب الكلية
**********************



االفتتاحيةالجلسة
(9:00)على الساعة التاسعة صباحا 

سبهيالحسن : األستاذ كلمة السيد رئيس الجامعة،

بوعيادعبد الغني : األستاذ كلمة السيد عميد الكلية،

البكاياملعزوز : األستاذ كلمة اللجنة املنظمة،

2022أكتوبر  17االثنين 

البكاياألستاذ املعزوز : منسق الجلسة 

(11h00إلى 9h30من )التكوينية األولى في القانون املدنيالجلسة
محمد. ذ-البوبكري عبد القادر . ذ-دقوقيعبد العالي . ذ-البكاياملعزوز . ذ: تأطيرمن 

سلمى الصغير .ذة–البراق عبدو محمد . ذ-العروص ي

املسؤولية العقدية

عقود اإلذعان

حسن النية في العقودمبدأ

 العقديدور القاض ي في تحقيق التوازن

البطالن واإلبطال

 التقصيريةاملسؤولية

دقوقياألستاذ عبد العالي : منسق الجلسة 

(13h15إلى 11h15من )والحقوق العينيةالتكوينية الثانية في التحفيظ العقاري الجلسة
العليوي هشام . ذ-عصام زين الدين. ذ-البوبكري عبد القادر . ذ-دقوقيعبد العالي . ذ: تأطيرمن 

 التقييداتمنازعات
منازعات الحقوق العينية

مسطرة التحفيظ العاديةمنازعات
منازعات املساطر الخاصة

اليوسفيالقري األستاذ محمـد : منسق الجلسة 

(17h00إلى 15h00من )التكوينية الثالثة في املسطرة املدنيةالجلسة
الدرقاوي عبد السالم . ذ–البكاياملعزوز . ذ-اليوسفيالقري محمـد . ذ: تأطيرمن 

كريمات عبد العالي. ذ-

القضاء الرئاس ي
 أنواع الدعاوى
الحجوزات



2022أكتوبر  18الثالثاء 

اجويللادريساألستاذ : منسق الجلسة 

(11h00إلى 9h00من )التكوينية الرابعة في مدونة األسرة الجلسة
حدومعسو. ذ-محـمد املهدي . ذ-زريويلمحمد . ذ-اجويللادريس. ذ: من تأطير 

العسري محمد . ذ-

النظام املالي بين الزوجين
الوصية وامليراث

الخطبة والعدول عنها
الزواج والطالق
آثار الطالق

األستاذ عبد الرحيم شميعة: منسق الجلسة 

(13h15إلى 11h15من )التكوينية الخامسة في القانون التجاري الجلسة
بنعبوعبد القادر .ذ-التيس إمان. ذة-عبد الرحيم شميعة . ذ: تأطيرمن 

التاجر والتزاماته
الشركات التجارية أنواعها وشروطها

 األصل التجاري
مساطر صعوبات املقاولة

زريويلاألستاذ محمـد : منسق الجلسة  

(16h00إلى 15h00من )التكوينية السادسة في وحدة الترجمة الجلسة
هشام حموني. ذ-زريويلمحمد . ذ:  تأطيرمن 

تقنيات ومنهجية مادة الترجمة

2022أكتوبر  19األربعاء  

األستاذ  نور الدين العمراني: منسق الجلسة 

(11h00إلى 9h00من )التكوينية السابعة في القانون الجنائيالجلسة
الغازي أيتفاطمة . ذة-العروص يمحمد . ذ-نور الدين العمراني . ذ: تأطيرمن 

عبد اإلله املتوكل. ذ-

أسباب انقضاء العقوبات واإلعفاء منها
املحاولة في القانون الجنائي املغربي
شرعية الجرائم والعقوبات

يةمنهجية التعامل مع أسئلة املادة الجنائ
اآلجال في املادة الجنائية
األسباب املبررة التي تمحو الجريمة

أحدافاألستاذ محمد : منسق الجلسة 

(13h15إلى 11h15من )التكوينية الثامنة في املسطرة الجنائية الجلسة
أوكانطومصطفى . ذ-حساينعبود . ذ–أحدافمحمد . ذ: من تأطير 

 سقوط الدعوى العمومية
 وسائل اإلثبات

ضمانات املشتبه من خالل مرحلة البحث التمهيدي
هيديوصالحيات النيابة العامة خالل البحث التمسلطات



اللجنة العلمية

املصطفى معمر . ذ-بوعيادعبد الغني . ذ-سبهيالحسن . ذ

شميعةعبد الرحيم . ذ-زريويلمحمد . ذ-البكاياملعزوز . ذ

نور الدين العمراني. ذ-اليوسفي القري محمد . ذ-أحدافمحمد . ذ

العروص يمحمد . ذ-اجويللادريس. ذ-خالد الغازي . ذ

عصام زين الدين . ذ-محمد املهدي . ذ-دقوقيعبد العالي . ذ

الغازي أيتفاطمة . ذة-هشام حموني .  ذ-البوبكري عبد القادر . ذ

عبد املجيد مليكي . ذ-عبد اإلله املتوكل . ذ-التيس إمان.  ذة

العليوي هشام . ذ-أوكانطومصطفى . ذ-حساينعبود . ذ

بنعبوعبد القادر . ذ-العسري محمد . ذ-حدومعسو. ذ

عبد العالي كريمات. ذ-سلمى الصغير . ذة

الدرقاوي عبد السالم . ذ–البراق عبدو محمد . ذ

2022أكتوبر  19األربعاء  

األستاذ  خالد الغازي : منسق الجلسة 

(16h00إلى 15h00من )التكوينية التاسعة في القانون اإلداري الجلسة
عبد املجيد مليكي. ذ–خالد الغازي . ذ: من تأطير 

عامةمنازعات نزع امللكية ألجل املنفعة ال
منازعات العقود اإلدارية

القانون الدستوري
سلطات القاض ي اإلداري في دعوى اإللغاء
بشكليات التقاض ي في دعوى اإللغاء بسب

تجاوز السلطة


