كلية العلوم القانونية
والتقتصاديةوالتجتماعية طنجة

Etablissement :

 etالعلوم الجنائية والدراسات

الماستر Diplôme :
النمنية Filière :d

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectifs Généraux de la Formation :

إن الحاجة إلى ماستر متخصص في المادة الجنائية أصبح ضرورة ملحة بالنظر
إلى حجم الرهانات المنية التي تطرحها الجريمة على الصعيد الوطنيوالدولي
والمزمة التي تعرفها العدالة الجنائية في المغرب ،الشيء
الذي يفرض علينا التكفير في إيجاد حلول وفتح أفاق للسياسة الجنائية
المغربية.
هذا الهدف يتطلب منا تكوين وتأطير للطلبة الحاصلين على الجامزة المتخرجين
من المسالك المعتمدة بالكلية في القانون الخاص أو من مؤسسات جامعية أخرى،
لتكتساب المعارف والمهارات اللمزمة للتصدي لخطر الجريمة سواء على المستوى
النظري أو العملي.
بالضافة إلى تأهيل طلبة هذا الماستر لولوج قطاع الوظيفة العمومية والدارات
ذات الصلة بالعدالة الجنائية والمهن القانونية والقضائية :المعهد العالي للقضاء،
المحاماة ،الشرطة ،الدرك ،موظفوا الجمارك ،موظفوا إدارة السجون ،رجال
السلطة...
والمساهمة في إعداد وتكوين الطلبة المتفوقين في هذا الماستر لولوج سلك
الدتكتوراه في نفس التخصص.
ونود أن يكون هذا الماستر يجمع بين مقاربتين متكاملتين:
أول  :المعرفة النظرية العلمية التكاديمية من خلل الستعانة بنخبة من
الساتذة الجامعين المتخصصين في هذا المجال.
ثانيا :التجربة العملية من خلل انفتاحه هذا الماستر على مختلف
مكونات أجهزة العدالة الجنائية والمنية بالمغرب ،وتكذلك النفتاح على تكل
الفاعلين الحقوقيينوالقتصاديين والمجتمع المدني وتكل المهتمين بالمجال
الحقوقي والمني بالمغرب.
وتكذالك التعاون والتنسيق مع فرق ومجموعات ومختبرات البحث ،ومع الكليات
والجامعات المغربية والجنبية ،وتكل المؤسسات العمومية والخصوصية لتحقيق
أهداف الماستر.

COMPETENCES VISEES ET DEBOUCHES

تكييوين وتييأطير للطلبيية المتخرجييين ميين المسييالك المعتمييدة ميين مختلييف تكليييات
الحقوق والمعاهد العليا ذات الصلة ،لتكتساب المعارف والمهارات اللمزمة للتصييدي
لخطر الجريمة سواء على المستوى النظري أو العملي.
تكوين وإعداد تكفاءات ذات ملكات فكرية معمقة في مجال البحث والتحقيق
والبثبات الجنائي ،والطلع على النظمة الجنائية المعاصرة والتطورات التي تعرفها
الجريمة المنظمة و الجريمة المعلوماتية وجرائم العمال ،وآليات التعاون المني
والقضائي الدولي ،ورصد الظاهرة الجرامية في المغرب سواء من حيث الكم أو
النوع ،وتكيفية معالجة المعطيات والحصائية المرتبطة بالجريمة ،وإتكتساب مهارات
تحرير المحاضروتقنيات صياغة الحكام القضائية وإعداد البحوث الجامعية ،على
النحو الذي يمكن خريجي هذا الماستر من المساهمة في إيجاد حلول عملية
للظاهرة الجرامية من خلل البحوث والعمال التطبيقية والدراسات التي سيتم
.إنجامزها من طرف الطلبة الباحثين المتخرجين من سلك الماستر

تكوين وإعداد باحثين وأطر عليا متخصصة في المادة الجنائية مع
تأمين جودة في تكوينهم على النحو الذي يمكنهم من اللتحاق بسوق
الشغل )القضاء ،المحاماة ،المن الوطني ،والدرك الملكي ،إدارة
الجمارك ،موظفوا إدارة السجون ومراتكز الصلح والتهذيب ،الستشارة
والخبرة القانونية(..
تكما يفتح هذا الماستر أفاق أمام الطلبة الباحثين لمواصلة مسار
.البحث والتكوين التكاديمي في المادة الجنائية والمنية بسلك الدتكتوراه
PUBLIC CIBLE ET CONDITIONS D’ADMISSION
Public cible :

– يفتح تكوين ماستر العلوم الجنائية والدراسات المنية في وجه :
– حاملي شهادةالجامزةفي القانون الخاص
– حاملي الشهادة المعترف بمعادلتها لشهادة لجامزة في
القانون الخاص
Pré-requis pédagogiques :

– يشترط من أجل التسجيل في ماستر العلوم الجنائية والدراسات
المنيةاستفاء الوحدات المرتبطة بالتكوين :القانون الجنائي العام،
القانون الجنائي الخاص ،علم الجرام ،المسطرة الجنائية.
Procédures de sélection en conformité avec les décisions du conseil d’université :

 دراسة الملف
توضيح معايير النتقاء  :الميزات ،عدد السنوات الدراسية ،نقط المواد(
)… الساسية ،إلخ
يتم أول انتقاءالمرشحين بناء على دراسة ملفاتهم العلمية من طرف
لجنة الماستر ،التي تتألف من المنسق البيداغوجي للمسلك ،ومنسقي
باقي الوحدات ،حيث ترتيب هذه الملفات بالنظر إلى عدد الميزات

المحصل عليها والدورات التي تم فيها الحصول هذه الميزات ،وعدد
السنوات التي استغرقها الحصول على الجامزة ،والنقط المحصل عليها
.في الوحدات التكوين الساسي في سلك الجامزة
 اختبار كتابي
 نمقابلة
PARTENAIRES
جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية
تكلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية-جامعة محمد الخامس-السويسي-الرباط
تكلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية-جامعة سيدي محمد بن عبد الله  -فاس
تكلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية-جامعة القاضي عياض  -مراتكش
جامعة جومزيف فورييه غرونوبل 1
Université Joseph Fourier Grenoble 1
جامعة تكلود برنارد ليون  - 1فرنسا
Université Claude Bernard Lyon 1 - France
تكلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية-جامعة المولى إسماعيلمكناس
المعهد الوطني للفنون والحرف -باريس
le conservatoire national des arts et métiers de Paris
تكلية العلوم الجتماعية والسياسة والقتصادية – جامعة بروتكسيل
Faculté des Sciences Sociales, Politiques et Economiques - l'Université libre
de Bruxelles
جامعة تكاديز  -إسبانيا
la universidad de cadiz
هيئة المحامين بطنجة
مكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة
ودادية موظفي ومزارة العدل
المكتب الجهوي للسلمة الصحية للمنتوجات الغذائية
جمعية المحامين الشباب بطنجة
بورصة الدار البيضاء la bourse de Casablanca
الوتكالة الخاصة طنجة المتوسط
l'agence spéciale Tanger méditerranée
غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولية تطوان
مجلس جهة طنجة -تطوان-الحسيمة
مندوبية ومزارة الصحة بعمالة طنجة-أصيلة
Connectingroup international
وتكالة الحوض المائي اللوتكوس
DESCRIPTION DU STAGE OU/ET DU PROJET PROFESSIONNEL
تبرمز أهمية التدريب أو الرسالة في:
 توظيييف المعييارف النظرييية والعلمييية الييتي اتكتسييبها الطييالب خلل الفصييل الول والثييانيوالثالث من سلك الماستر في تداريب ميدانية وتطبيقات عملية من طرف متخصصين فييي العلييوم
الجنائية والمنية ،تكسب الطالب مهارات فييي الجييوانب العملييية والتطبيقييية ذات الصييلة بتخصييص
الماستر ،مما يوفر للطالب أرضية خصبة للولوج سوق الشغل المرتبط بالتخصص.
تكما تبرمز أهمية إعداد رسالة البحث لنيل الماسييتر فييي إتكتسيياب الطييالب مهييارات وتكييوين علمييي
منهجي في إعداد وإنجامز رسالته الجامعية بجودة علمية عالييية ،ممييا يؤهييل الطييالب إلييى المرحليية
القادمة في مجال بحث الدتكتوراه.

CONTACT
Coordonnateur de la Filière : هشام بوحوص
Tel.: 0661325057
Email : bouhousse2013@hotmail.com

PROGRAMME
Coordonnateur

Volume
)horaire (h

Eléments de module

Semestre Module

د .عبد الله بولعيش

س 50

القانون الجنائي المعمق

د .هشام بوحوص
د .محمد الغربي
د .جواد الملهوف

س 50
س 50
س 50

د .عبد اللطيف بغيل

س 50

د .حميد النهري

س 50

السياسة الجنائية
المخاطر المنية المعاصرة
علم الجرام والعقاب
التحقيق الجنائي ومسرح
الجريمة
مناهج وتقنيات البحث
العلمي

دة .سعاد حميدي

س 50

د .هشام بوحوص

س 50

د .مرمزوق أيت الحاج

س 50

د .عبد الله أشرتكي أفقير

س 50

د .أحمد الجباري
د .عبد الخالق أحمدون

س 50
س 50

د .عادل راجع

س 50

د .هشام بوحوص

س 50

دة .وداد العيدوني

س 50

دة .جميلة العماري

س 50

د .نور الدين أشحشاح

س 50

د .إدريس جردان

س 50

قانون المسطرة الجنائية
المعمق
المؤسسات المنية
بالمغرب
القضاء الجنائي
التعاون المني والقضائي
الدولي
علم الضحية
المن القانوني والقضائي

S1

S2

القانون الجنائي للعمال
قانون السجون وبدائل
العقاب
الشكال الحديثة للجريمة
الطب الشرعي والوسائل
الحديثة لكشف الجريمة
المحكمة الجنائية الدولية
حقوق النسان والحريات
العامة

S3

هشام بوحوص
عبد اللطيف بغيل
مرمزوق أيت الحاج
عبد الله أشرتكي أفقير
عبد الخالق أحمدون
أحمد الجباري

300

التدريب أو الرسالة

S4

