
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجلست االفتتاحيت

 :صباحا التاسعت اعتسال
 مكناس - جامعة موالي إسماعٌل ممثلكلمة  -
 ممثل جماعة مكناسكلمة  -
 مكناس -كلمة عمٌد كلٌة العلوم القانونٌة و االقتصادٌة و االجتماعٌة  -

 الجلست العلميت : 

 :صباحا نصف الو التاسعت اعتسال

 كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة ،األستاذ دمحم عبده رئٌس الجلسة : -
 .مكناس -

 :  صباحا الساعت العاشرة
 

  - كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة ،زٌن الدٌن عصام األستاذ -
 .مكناس           

 بٌانات الضرٌبة على األراضً غٌر المبنٌة. تحٌٌن قاعدة 
 :  صباحا نصفالو  الساعت العاشرة

 

  - كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة األستاذ عبد القادر شاربة، -
 .مكناس           

 L’évaluation de l’efficacité des actions associatives 

subventionnées par la commune de Meknès et l’élaboration 

d’un système de gouvernance et du pilotage de leurs activités 

pour le service culturel, social et sportif. 

 الساعت الحاديت عشر صباحا:

  

  مناقشت

 

 الساعت الثانيت عشر و النصف زواال:

ختتام أشغال الٌوم الدراسً.ا  -   

 

 

 

 

 

 

سامعيل و جامعة مكناس     جامعة موالي إ 

  ايوما درإس يتنظامن 

 حول موضوع :

المعتمدة في إطار اتف اقية الشراكة    البحثنماذج مشاريع  
 بين جامعة موالي اسماعيل و جماعة مكناس.
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لكية إمعلوم إمقانونية و الاقتصادية و الاجامتعيةبرحاب   

مبكناس   

 برنامج الندوة



 

 

 الجلست االفتتاحيت

 :صباحا التاسعت اعتسال
 .مكناس – جامعة موالي إسماعٌل ممثلكلمة  -
 .ممثل جماعة مكناسكلمة  -
 .مكناس –كلٌة العلوم القانونٌة و االقتصادٌة و االجتماعٌة ممثل كلمة  -
 استراحة. -

 الجلست العلميت : 

القانونٌة واالقتصادٌة كلٌة العلوم  ،عبد المالك إحزرٌراألستاذ  رئٌس الجلسة : -
 .مكناس - واالجتماعٌة

 
 :  صباحا الساعت العاشرة

            - كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة ،األستاذ زٌن الدٌن عصام -
 .مكناس

 تحٌٌن قاعدة بٌانات الضرٌبة على األراضً غٌر المبنٌة. 
 

 :  صباحاو النصف  الساعت العاشرة

           - كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة القادر شاربة،األستاذ عبد  -
 .مكناس

 L’évaluation de l’efficacité des actions associatives 

subventionnées par la commune de Meknès et l’élaboration 

d’un système de gouvernance et du pilotage de leurs activités 

pour le service culturel, social et sportif. 

 

 : صباحا الساعت الحاديت عشرة

          مناقشت

 

 

 

 

 

 

 

الٌوم الدراسًبرنامج   


