
*الجدول الزمني لبعض الندوات واللقاءات واملحاضرات

ن المك ع  ض الم ريخ الت
 FLSH BENMSIK عيل  ر الت صد الشريع في ط ضرة)مق ني (مح ر أحمد الريس طير الدكت ت 8-9-10/03/2018

ان ل الدين تط كلي أص سع ي الم ء الج مي ع ض البحث الع 9-10/03/2018

هيئ المحامين بالدار البيضاء ني ن دالال المستجدا الق مرأة  لمي ل الي الع 8-9-11/03/2018

مركز االصطياف لقضاة أكادير طني ة  م: ند ة الع ي الحي ئي لتخ س جن أ سي 09.03.2018

الصناع الرباط غرف التجارة  لي  ن م ن 2018المستجدا الضريبي في ق 09.03.2018

د العالي للقضاء،عل الساع  14H30المع اقع ال ن  ن ئي بين الق ض القض ن الم م 09.03.2018

FSJES AISBAA لمغر لي ب س الم السي ع  رب الن مق 09.03.2018

FSJES AGADIR ين العقد  حسن الني في مرح تك 09.03.2018

FSJES AGADIR La réflexivité au cœur de lexercice Doctoral 10.03.2018

FSJES MOHAMEDIA
un seminaire sur la methodologie de recherche, gestion bibliographique, redaction, communication & 
publication scientifique, analyse de donnee et tests d’hypotheses 10.03.2018

FSJES SETTAT La diplomatie économique et la promotion économique du maroc à l'étranger 10.03.2018

الرشيدي ل لي األ تق الد نزاع الشغل: الم ري  ،التج ري ، العق ، الضريبي زع االداري المن 10-11/03/2018

FSJES MOHAMEDIA ن حق االنس ل الديمقراطي  طني في مج ل خط العمل ال ء ح يذ- لق ب التن متط ر االعداد  مس 12.03.2018

 FLSH KENITRA لمغر  ق الذهني ب ل ذ االع ي االط التحدي-رع اقع  -ال 13.03.2018

م الدار البيضاء 15h-بدار المحامي شارع المقا ل ة ح قي: ند ط االت س ال ن التحكي  ن ع ق مشر 13.03.2018

FSJES SETTAT صال ممكن ؟ لمغر أ تم مي ب عل العم ال المجتمع المدني  13-14-15/03/2018

د العالي للقضاء،عل الساع  9H30المع رس المرأة لخط العدال مم 14.03.2018

 14h FSJES SETTAT جرة الم ي المرأة االجئ  حم 15.03.2018

  15h- طنجTECHNOPARK بمقر ع اطن ال ترسيخ الم ركي  الديمقراطي التش 16.03.2018

Abdelmoughit TABTi

ي واالجتماعي:  عبد المغيث تابتي و القانوني واالقتصا ي الع و المالي والضريبي بك تبر البحث في الع ك الدكتوراه، م .سطا- باحث بس



م الدار البيضاء 15h-بدار المحامي شارع المقا ن المسطرة المدني ن ع ق دة مشر م العدال....أ مستجدا- مس أ إصالح منظ ؟....؟ 16.03.2018

فندق فرح الدار البيضاء لي تحكي الد لي ل تمر الد ر: الم ئي لالستثم قض ني  ن ن ق التحكي ضم 16-17-18/03/2018

كلي متعددة التخصصا تازة سي السي ني  ن ل الع الق ح في مج فن إعداد أطر 17.03.2018

FSJES SETTAT ء الرقمي ض طر ال األي التحسيسي لمخ 19-20-21-22-23/03/2018

 FLSH AGADIR لجن المغربي مي ب ط الع خزائن المخط 22.03.2018

FSJES MEKNESS بق فن المرافع ني من مس النسخ الث 23.03.2018

FSJES AGADIR ي ؟ ن مستقب ع الترابي أ ره الجم ء الترابي  الذك 23-24/03/2018

 FLSH AGADIR séminaire Doctoral 26-27-28/03/2018

14hمراكش -فضاء الناد الجامعي القاضي عياض ء رب العنف ضد النس قراءة في مح 29.03.2018

FSJES MEKNESS ان لي تح عن ة د لمغر: ند ركي ب لي تش نح س م 30.03.2018

FSJES SUISSI مي المغربي بعد  ظي العم مي60مستقبل ال ظي العم سي  الع ل ر النظ األس 28.03.2018 سن من صد

ENSA KENITRA POUR UNE MEILLEURE PRODUCTION SCIENTIFIQUE:lever la barrière et tenter l'aventure 28.03.2018

FP TAROUDANT 12Eme J médicales de Taroudant : DEMENTIA AT THE CROSSROADS OF GERIATRIC PATHOLOGY 30-31/03/2018

MARRAKECH عدال لي ل تمر مراكش الد اعد سير العدال: م احترا ق ضين  ن حق المتق ئي بين ضم ط القض استقالل الس 03-04/04/2018

 FLSH RABAT راه ب الدكت ل لط تق الث ر: الم اصل الحض جسر الت ل  ح ع الع ت غ ان ال 2-3-4-5-6/04/2018

FSJES MEKNESS RSE ET CAPITAL IMMATÉRIEL : ENTRE VIABILITÉ FINANCIÈRE ET PORTÉE SOCIALE 17.04.2018

FSJES MEKNESS ربي اإلفريقي ر المغر في العالق األ د: د اإلقتص سي  ر السي المس 19.04.2018

FSJES MEKNESS ي المعطي الشخصي ن حم ره العصر الرقمي  20.04.2018

FSJES MEKNESS 2 ÈME COLLOQUE NATIONAL SUR LES TECHNIQUES ECONOMIQUES DÉCISIONNELLES 26.04.2018

Abdelmoughit TABTi

ي واالجتماعي:  عبد المغيث تابتي و القانوني واالقتصا ي الع و المالي والضريبي بك تبر البحث في الع ك الدكتوراه، م .سطا- باحث بس

http://www.fsjes-umi.ac.ma/index.php/activites-scientifiques/agenda-des-activites/item/188-2017-12-12-07-34-07
http://www.fsjes-umi.ac.ma/index.php/activites-scientifiques/agenda-des-activites/item/209-rse-et-capital-immateriel-entre-viabilite-financiere-et-portee-sociale
http://www.fsjes-umi.ac.ma/index.php/activites-scientifiques/agenda-des-activites/item/224-2018-02-19-16-42-38
http://www.fsjes-umi.ac.ma/index.php/activites-scientifiques/agenda-des-activites/item/222-2018-02-19-16-16-14
http://www.fsjes-umi.ac.ma/index.php/activites-scientifiques/agenda-des-activites/item/184-2-eme-colloque-national-sur-les-techniques-economiques-decisionnelles


FSJES MEKNESS ني البرلم مي  العمل الحك 27.04.2018

رزازا كلي متعددة التخصصا  National PhD Students Days 2018: Research in The Era of Smart wold 04-05/05/2018

 FLSH AIT MELLOUL لمغر التنمي الترابي ب م  ، الحك ي تحدي التنزيل: الج ر التص لي بين إشك 04-05/05/2018

FSJES AGADIR ربي ن في المنطق المغ ن الق ل الح  ء د لي بن التحدي: اشك اقع  ال 11-12/05/2018

FSJES AGADIR ع ض ل م لي ح مي الد تمر الع التميز:الم دة  ر الج ل في إط سس األعم م م  سس الع ارد البشري في الم تنمي الم ه الحديث في إدارة  5/05/2018-4 االتج

FSJES AGADIR Le Transport et la logistique à l’ère de la digitalisation The Transportation and Logistics in the Era of Digitalization 10-11/04/2018

FSJES MARRAKECH دة الضريبي ء االدار في الم ر القض د 27-28/04/2018

FSJES AGADIR ن تنمي األسرة ره ني  النظ التع 27-28/04/2018

فتيل أكادير فندق ص ني  ئط االليكتر س تحدي مخت-االره عبر ال -نمط جديد  28.04.2018

FSJES MEKNESS LES POLITIQUES PUBLIQUES : REGARDS SUR LE PASSÉ ET L’AVENIR 21.06.2018

FSJES MARRAKECH ل  لي ح ة د ل ـ جن: ند ر في سي عالق شم بيئ اإلستثم دي  سي اإلقتص م الدب 22-23/11/2018

Abdelmoughit TABTi

ي واالجتماعي:  عبد المغيث تابتي و القانوني واالقتصا ي الع و المالي والضريبي بك تبر البحث في الع ك الدكتوراه، م .سطا- باحث بس

. قت الئح ئي ليس م ن   *

ريخ   2018/03/08بت

http://www.fsjes-umi.ac.ma/index.php/activites-scientifiques/agenda-des-activites/item/223-2018-02-19-16-21-35
http://www.fsjes-umi.ac.ma/index.php/activites-scientifiques/agenda-des-activites/item/210-les-politiques-publiques-regards-sur-le-passe-et-l-avenir

