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  دعـــوة

ليته الجهوية الشرقية يتشرف المجلس الوطني لخبراء العدل بدعوتكم لحضور حفل تنصيب تمثي

التي ستنعقد تحت الرئاسة الشرفية للسيد الرئيس األول لمحكمة االستئناف بوجدة والسيد 

  يومه الوكيل العام للملك بها، وذلك

 باحاابتداء من الساعة التاسعة ص 2018دجنبر  14 الجمعة

 تحت شعار

 

 

 

 

 

 

 وجدةقصر العدالة بمدينة ب

  :كالتالي وحتى نتمكن من حسن استقبالكم، نطلب منكم التفضل بتأكيد حضوركم 

  05.36.68.23.55 – 05.37.70.45.14:  ةم التاليارقاألعلى 

   05.36.68.88.96بواسطة الفاكس على الرقم 

  www.cnej.maللمجلس رسمي قع البواسطة المو

  cnej.maroc@gmail.com بواسطة البريد اإللكتروني
 

  تأكيد الحضور ضروري لولوج الحفل: هام جدا 
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 "آلية فعالة لتخليق الخبرة: تحصين الخبير 
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 :حسب الربنامج التايل 
  ةـة الصباحيـالجلس

 استقبال املشارك� ◆   09:00 
 افتتاح الحفل بآيات بينات من الذكر الحكيم  ◆   09:30
 رحيب للسيد رئيس املجلس الوطني لخرباء العدلكلمة شكر وت  ◆   09:40
 ملحكمة االستئناف بوجدة كلمة السيد الرئيس األول ◆   09:50
 لدى محكمة االستئناف بوجدة كلمة السيد الوكيل العام للملك  ◆   10:10
 كلمة السيد نقيب هيئة املحامون بوجدة  ◆   10:30

  اسرتاحة شاي   10:50

  ورقة تقدPية للمجلس الوطني لخرباء العدل للخبO الدكتور عبد هللا فتوحي   ◆  11:10

  _ـلمٍ ـد هللا الـللخبO املهندس عب  ”www.cnej.ma“ ورقة تقدPية لبوابة املجلس الوطني لخرباء العدل ◆  11:30

  ةـاملهندس عبد الغني فاصل لخبOامراسيم تنصيب dثيلية املجلس بجهة الرشق مع كلمة للممثل الجهوي  ◆  11:50

  املناقشة  ◆  12:10

  انتهاء الفرتة الصباحية ◆  13:00

  ملسائية برئاسة األستاذ عدي وردا النائب األول ملحكمة االستئناف بوجدة ة اـالجلس

   للمستشار املكلف بالتحقيق ذ أحمد ميدة قايضـمنظور ال منتحص� الخبO : املداخلة األوىل  ◆  14:45

  لألستاذ طارق صربيمنظور النيابة العامة  منتحص� الخبO : املداخلة الثانية  ◆  15:05

  لألستاذ نبيل تقني هيئة وجدةمنظور املحامي  منتحص� الخبO : املداخلة الثالثة  ◆  15:25

  رواح  للخبO الدكتور إدريس جلس الوطني منظور امل منتحص� الخبO : املداخلة الرابعة  ◆  15:45

  اسرتاحة شاي   16:35

  املناقشة    ◆  17:00

18:00  ◆  vتالوة برقية والء وإخالص للسدة العالية با  
 

 الخبO الدكتور عبد هللا فتوحي      :املقرر 
    الخبO املهندس عبد الحميد السفياz لكريزي    


