كلية العلوم القانونية والتقتصادية والتجتماعية بطنجة Etablissement :
الماستر Diplôme :
 Conseil et Encadrementالقانون المدني والعمال Filière :d
Supérieur
ASTER SPECIALISE Métiers du Conseil et
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectifs Généraux de la Formation :

-

تعميق البحث في القققانون المققدني وقققانون المعمققال والمقققاول ت معلققى مسققتوى
التشريع الوطني والدولقي .
ربط التكوين بحاجيا ت المعاهد والمؤسسا ت التجارية والمقققاول ت  ،والمؤسسققا ت
القانونية والقضائيقة والمنظما ت الحكومية
تأهيل الطالب من أجل مواصلة البحث والتكوين واستكمال دراساته العليققا فققي
تخصص القانون المدني وقانون المعمال
تأهيل الطالب لولوج الوظائف والمهام المناسبة للتخصص المطلوب .
رفد كليا ت الحقوق في الجامعا ت المغربية والمعاهد والمؤسسا ت ذا ت الهتمام
بالتخصص بكفاءا ت أكاديمية قادرة معلى التدريس فيها مستقبل.
أن يكون الطالب قادرا ا معلى تطوير كفاءته العلمية في تخصص القانون المققدني
والمعمال.
تلبية حاجة السققوق مققن كفققاءا ت معلميققة متميققزة تختققص فققي مجققال المعققامل ت
المالية المدنية والتجارية )القانون المدني وقانون المعمال(.
أن يكون الطالب قادرا ا معلى البحث العلمي الصيل.
أن يكون الطالب قادرا ا معلى تقديم الستشارا ت القانونية السليمة والدقيقة.
أن يكون الطالب مؤهل ا تأهيل ا معاليا ا للعمل في القضاء.

COMPETENCES VISEES ET DEBOUCHES
ييعد تزويد الطالب بمهارة الكتابة القانونية هدفا ا أساسيا ا من أهداف البرنامج
.1
الدراسي للتكوين  ،وقد أولى المتدخلون في التكوين هذه المهارة اهتمامققا ا
كبيرا ا  ،ويمكن تحديد المعايير التي تبين توافر مهارة الكتابققة القانونيققة لققدى
الطالب والمستوى المطلوب فيها و تقييمها كالتالي :
ا
 أن يستخرج الطالب بدقة النقاط المطلوب معالجتها قانونا من واقعة أو
ة لها ارتباط بمجال التخصص .
ة أو كتاب ا
قضية تعرض معليه شفاه ا
 أن يحدد الطالب بدقة المبادئ القانونية والقوامعد القانونية الققتي تنطبققق
معلى كل نقطة من نقاط الواقعة أو القضية المعروضة معليه.
 أن يعرض الطالب وقققائع الموضققوع المطققروح معليققه فققي مققذكرة مصققاغة
بطريقة منطقية واضحة  ،وبلغة سليمة
 أن يصوغ الطالب مذكرة موجزة يلخص فيها نتائققج تحقيققق ،ويحققدد الققرأي
القانوني في ضوء هذه النتائج.
 أن يكون الطالب قادرا ا معلى صياغة معقود
 وهذه المهارا ت ترتبط بضرورة ات تبققاع أسققلوب تعليمققي فققي المحاضققرا ت
يلزم الطالب بالمشاركة المستمرة بققالتعبير المكتققوب والتعققبير الشققفهي
معن أفكار قانونية محددة بلغة سليمة وصياغة قانونية منضبطة ،وأن يتابع
الستاذ تقييم أداء الطلبة في هذا المجال وتصويبه لهم ؛ وضرورة اتجققاه
المتحانا ت إلى إظهار مستوى الطلبة فققي هققذه المهققارة )مهققارة الكتابققة
القانونية(.
ا
 .2أن يكون الطالب قادرا معلى تحليل وفهم النصوص التشريعية.
 .3أن يضققبط الطققالب المصققطلحا ت المتداولققة فققي القققانون المققدني وقققانون
المعمال بشكل أكثر دقة ومعمق .
 .4أن يستومعب الطالب بتعمق الفكققار والنظريققا ت والمفققاهيم والقضققايا الققتي
تثار في التخصص المطلوب  :القانون المدني وقانون المعمال  ،وذلققك معلققى
مستويا ت مختلفة  :التشريع والفقه والقضاء .
 .5أن يحصل الطالب ملكة التحليل والنقد والمقارنة والترجيح للفكار القانونية
والفقهية في التخصص المطلوب  :القانون المدني وقانون المعمال .
 .6أن يحصل الطالب مهارة تحليل القرارا ت والحكام القضائية والتعليق معليهققا
في التخصص المطلوب  :القانون المدني وقانون المعمال
 .7أن يتمكن الطالب من تقنيا ت المعلوميا ت ومنهجية البحث القققانوني وإمعققداد
المشاريع العلمية .
ا
 .8أن يكون الطالب قادرا معلى فهم وتحليل معقود التجارة الدوليققة والتفاقققا ت
القتصادية الدولية وتقنيا ت التحكيم.
 .9أن يكون الطالب قادرا ا معلى فهم آليا ت الفضاء القانوني اللكتروني .
 .10أن يكون الطالب قادرا ا معلى صياغة معقود تأسيس الشركا ت التجارية
 تكوين الطالب و تققأهيله لمعققداد دراسققا ت ميدانيققة وبحققوث أكاديميققة قانونيققة فققي
مجال ت التخصص المذكور  ،حتى تستفيد منها القطامعا ت المختلفة المهتمة بهققذه
المجال ت .
 ربط تكوين الطالب بالجهود التي تبذلها المنظمققا ت العالميققة والهيئققا ت الحكوميققة
وغير الحكومية للنهوض بقطاع التجارة والمعمال والمقاول ت .
PUBLIC CIBLE ET CONDITIONS D’ADMISSION
Public cible :

التجازة في القانون الخاص مرفقة بكشف للنقط عن الفصول الدراسية الستة من التجازة
Pré-requis pédagogiques :

استيفاء الفصول الدراسية بالستحقاق وليس بمداولة خاصة)النقاذ(
Procédures de sélection en conformité avec les décisions du conseil d’université :

دراسة الملف

توضيح معايير التنتقاء  :الميزات ،عدد السنوات الدراسية ،تنقط المواد الساسية( ،
)… إلخ
 دراسة الملف العلمي للطالب مع الستئناس بالمعايير التي صادق عليها مجلس الجامعة )ملحق(
اختبار كتابي

 اختبار كتابي في مجال تخصص الماستر.
مقابلة

 إتجراء مقابلة علمية شفوية مع الطالب لتقييم رصيده المعرفي في مجال تخصص الماستر .
طريقة أخرى )تحديدها(  :التمكن من إحدى اللغات التجنبية الحية


PARTENAIRES
مركز الدراسا ت السوسيواقتصادية
المرصد المتوسطي للتنمية والمواطنة
البنك المغربي للتجارة الخارجية
هيئة المحامين بطنجة
المركز المغربي للدراسا ت التشريعية
المركز المغربي للتحكيم ومنازمعا ت المعمال
المجلة المغربية للتحكيم العربي والدولي

DESCRIPTION DU STAGE OU/ET DU PROJET PROFESSIONNEL
-

-

تدريب الطالب على استعمال مناهج البحقث العلمقي فقي إعقداد بحقث نظقري أو ميقداني فقي تجقانب مقن الجقوانب المتعلققة
بالتخصص في القانون المدني و العمال .
التركيز على التكوين النظري  ،مع دعمه بالجانب التطبيقي والممارسة العملية في شكل تداريب .
تكييف التكوين مع خصوصيات الماستر المقترح من خلل تعميققق البحقث فقي النصقوص التشقريعية والتنظيميقة  ،وخلققق
تكامل مع مضامين البرنامج الدراسي والبحث والمناهج  ،مراعاة لمتطلبات مجال التشغيل والعمل .
اعتماد التداريب كوسيلة في توتجيه البحققث العلمققي بالمؤسسققة  ،مققن خلل تمكيققن الطققالب مققن اكتسققاب تجققارب مرتبطققة
بقضايا التنمية  ،وطنيا ودوليا في مجال القانون المدني والعمال.
النفتاح معلى المحيط الخارجي الذي له معلقة بميدان التخصص .
التمرس معلى البحث وتعلم تقنياته ومنهجيته
تكوين القققدرة معلققى تجميققع المعطيققا ت والبيانققا ت الخاصققة بظققاهرة معينققة ذا ت
الرتباط بمجال التخصص .
إغناء الرصيد المعرفي المرتبط بمواد التخصص
التأهيل لنجاز بحث نهاية الدراسة
يرتبط القانون الخاص بالمعقامل ت الماليقة بيقن الفققراد سققواء أكقانت مدنيققة أم
تجارية ،وهو تخصص يجذب الحقوقيين الذين يسعون إلى العمل فققي الشققركا ت
التجاريققة وفققي مكققاتب المحققامين فققي مؤسسققا ت الدولققة ذا ت الصققلة بالجققانب
القتصادي وفي مجال القضاء  ،لذلك يتصور أن يتخذ التدريب الميققداني أشققكال
مختلفة :
أول  :سققيكون نشققاط الطلبققة متوجهققا ا بصققورة أساسققية لتنميققة مهققارة الكتابققة

القانونية وتحقيق كل المهارا ت المتعلقة بالكتابة القانونية  ،حيث سيواجه كققل
طالب حالة قانونية حقيقية تقدم له بصورة شفهية في حضور بقية زملئه فققي
الماسققتر ،ويكققون مطلوبققا ا منققه أن يلخققص هققذه الحالققة ،ويحققدد الوقققائع المققراد
معالجتها قانونيا ا فيها ،وأن يبحث معن المبادئ والقوامعد القانونيققة الققتي تنطبققق
معليها من أجل أن يعد الورقة القانونية التي يطلبها منه أسققتاذ المققادة  ،ويقققوم
الستاذ بتقييم معمققل الطققالب  ،ثققم يكلققف الطققالب بحققال ت أخققرى تأخققذ دورا ت
مماثلة حيث يفترض أن يتم كل طقالب إمعقداد كقل أنقواع الوراق القانونيقة فقي
حال ت قانونية مختلفققة فققي التخصققص المطلققوب )القققانون المققدني والمعمققال(
خلل الفصل الدراسي  ،ويجققري تقققويم أداء الطققالب فققي هققذا المسققاق طققوال
الفصل الدراسي وتصويب أدائه بواسطة أستاذ المادة.
-

ثانيققا  :أن يتققابع الطققالب جلسققا ت قضققائية بالمحكمققة البتدائيققة والسققتئناف
والمحكمة التجارية لتتبققع بعققض الوقققائع  ،ومعاينققة القضققايا وطريقققة المعالجققة
)سرد الوقائع  ،التكييققف القققانوني  ،صققيغة الحكققم  ، ( ..وكتابققة تقريققر مفصققل
بذلك.
ثالثا  :أن يتققابع الطققالب أمعمققال النققدوا ت واللقققاءا ت العلميققة واليققام الدراسققية
والموائققد المسققتديرة الققتي تعالققج موضققومعا ت ذا ت الرتبققاط بمققواد التخصققص ،
وكتابة تقارير حولها  ،تقدم إلى الستاذ المؤطر .

-

رابعا  :حضور دروس وجلسا ت تدريب بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير حول
المقاولة وكيفية إمعققداد المشققاريع  ،وكتابققة تقريققر حولهققا  ،يقققدم إلققى السققتاذ
المؤطر .

-

-

ملحظة  :ستؤخذ هذه التقارير بعين المعتبار في معملية التقييم .

CONTACT
الجباري أحمد

Coordonnateur de la Filière :

0661073348

Tel.:

Email : Jbari_fdt@outlook.fr

PROGRAMME
Coordonnateur

Volume
)horaire (h

Eléments de module

Semestre Module
ققققققانون الشقققققركا ت
المعمق
الققققققانون المقققققدني
المعمق )(1
القضققققاء المققققدني و
التجاري
التجارة اللكترونية
الملكية الفكرية
الترجمققة القانونيققة و
تحليل النصوص

راجع معادل

50

مرزوق أيت الحاج

50

معبد اللطيف البغيل

50

مولي الحبيب غالب
العيدوني وداد

50
50

بولعايش معبد الله

50

راجع معادل

50

صعوبا ت المقاولة

50

الققققانون الجتمقققامعي
للمقاولة
أنظمة التأمين
الققققققانون الجنقققققائي
للمعمال
الققققققانون المقققققدني
المعمق )(2
مناهقققققققج البحقققققققث
الققققانوني ومصقققادره
وتقنياته

50

الققققققانون المقققققدني
المققققارن )النظريقققا ت
العامة(
الملكيقققققة العقاريقققققة
والتنفيذ العقاري
معقققققود المعاوضققققا ت
المالية والذمعان
القانون الضريبي
تشققريعا ت السققتهل ك
والمنافسة
الوساطة والتحكيم

خالد بوقيش
أشركي معبد الله
بوحوص هشام
أحمد الجباري

50
50
50
50

نور الدين أشحشاح

معبد الخالق أحمدون
أحمدون معبد الخالق
أحمد الجباري
ناهري حميد
جواد الملهوف
جواد الملهوف

50
50
50
50
50

S1

S2

S3

300
معبد الخالق أحمدون

التدريب أو
الرسالة

S4

