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أهداف التكوين
الدهداف العامة:

يهدف التكوين إلى الحصول على ماستر :المهن القانونية والقضائية " من أجل تمكين الطالب من الوقوف على
التطبيق العملي لمختلف المقتضيات القانونية ،وتأهيله لولوج سوق الشغل ،ومده بأدوات البحث العلمي الحديثة
بغية تحقيق الجودة وتحسين مردودية العمل في مجسسالت المهسسن القانونيسسة والقضسسائية للرقسسي بهسسا إلسسى مسسستوى
التنافس الدولي في تقديم أجود الخدمات للمواطنين.
وكذلك رفع مستوى التكوين لدى الممارسين في مجال المهسسن القضسسائية و خلسسق تعسساون بيسسن الكليسسة ومختلسسف
المؤسسات والهيئات العاملة بمحيطها من خلل توفير تكوين معمق في مجال المهن القانونية و القضائية.
و كذلك تمكين الطالب من مجالت البحث العلمي و على رأسها سلك الدكتوراه.
الدهداف الخاصة:
يهسسدف هسسذا التكسسوين إلسسى تمكيسسن المسسستفيد مسسن اكتسسساب الخسسبرات والممارسسسات المهنيسسة وفهسسم الكشكاليات
القانونية؛ وكيفية تعامل القضاء معها.
 تعميق الثقافة القانونية في المواد المدروسة ،وتزويسسد المعنييسسن المكسسونين بسسأدوات البحسسث العلمسسي فسسي مجسسالالقانون.
 تمكين المسجلين من مسايرة التطورات التي يعرفها العمل القضائي في شتى المواد القانونية الاحاطة بالقوانين المنظمة للمهن القضائية -تزويد الخزانة المغربية بأبحاث احول أنشطة المهن القانونية والقضائية.

 .1المهارات المراد تحصيلها و منافذ التكوين
من خلل البرنامج العام المقترح سيمكن الدبلوم المستفيدين من اكتساب قدرات و مهارات عالية في المجال
القانوني بأنواعه واختصاصاته ،بحيث يسعى التكوين بصفة عامة إلى:





زيادة معارف المستفيدين ومعلوماتهم في مجال القانون الخاص.
التعمق في العمل القضائي ذي الصلة بمختلف مواد القانون الخاص.
إكساب المستفيدين المهارات اللزمة لتطوير كفاءتهم الدارية في المؤسسات القضائية.
رفع مستوى أداء المستفيدين من خلل التدريبات العملية النوعية في مجال القانون.

تمكين الطالب من ولوج سلك الدكتوراه في المجالت المدروسة.

منافذ التكوين

يمكن هذا التكوين الطلبة المسجلين من اكتساب تكوين رفيع المستوى مصحوب بتداريب و أعمال ميدانية
تؤهلهم في نهاية المطاف إلى الندماج في مختلف أوراش سوق العمل في القطاعين العام و الخاص وطنيا و
جهويا .ولهذا التكوين انعكاسات مهمة ،احيث انه سيوفر لنا أطرا متمكنين من مختلف مواد القانون الخاص ،و
كذا الحصول على الشهادات العليا

شروط الولوج والمعارف اللمزمة
شروط القبول )تنص الضابطة  3على أن انتقاء المركشحين يتم بناء على
اختبار كتابي إضافة ل ي طريقة أخرى محددة في الملف الوصفي للمسلك(
– الدبلومات المتطلبة :الاجامزة في القانون الخاص أو ما يعادلها
– المعارف البيداغواجية الخاصة:
شروط اللتحاق :الجازة في القانون الخاص أو ما يعادلها.
المحصلت البيداغوجية :يرتكز هذا التكوين على المبادئ الولية التي تلقاها المستفيد خلل سنوات
الجازة,خاصة المواد ذات الصلة بالقانون الخاص.
– طرق النتقاء:
 دراسة الملف
)توضيح معايير النتقاء  :الميزات ،عدد السنوات الدراسية ،نقط المواد الساسية،
إلخ …(
يرتب المترشحون طبقا للمعايير المصادق عليها من طرف مجلس الجامعة،
تخصص ،ميزات ،عدد سنوات الحصول على الاجامزة.
يستدعى المترشحون المقبولون في النتقاء الولي في حدود  × 10في عدد
المقاعد وهو  50أي )(500 = 50 × 10
والمعدل يكون بنسبة  50%بالنسبة للملف  25% +بالنسبة للكتابي 25% +
بالنسبة للشفوي.
 اختبار كتابي  :اجميع المترشحين المقبولين في عملية النتقاء
الولي يستدعون للكتابي.
 مقابلة  :اجميع المترشحين المقبولين في عملية النتقاء الولي
يستدعون للشفوي.

طريقة أخرى )تحديدها( :

الشراكة والتعاون
 +نقابة دهيئة المحامين بطنجة
 +غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بولةية تطوان
 +شركة اماندةيس Veolia » .« Environnement
 +مندوبية أمل ك الدولة بتطوان

وصف التدرةيب أوالرسالة
تهدف هذه الواحدة إلى تمكين الطلبة عن طريق التدريب ،من الربط بين الجانبين النظري والتطبيقي ،وذلك
بواسطة ااحتكاكهم بالمهنيين الذين يمكنونهم من مجموعة من المعطيات المهنية.
التصال
منسق المسلك:
البريد اللكتروني:
الهاتف:

د .أحمد أبو العلء
prof.aboulaala@gmail.com
0660125672

وصف إجمالي للتكوةين
الفصول

الوحدات
قانون الشركات
الوراق التجارية

الفصل
الول

الفصل
الثاني

عدد
الساعات
س 50
س 50

قانون حماية المستهلك
صعوبات المقاولة

س 50
س 50

قانون المسطرة المدنية

س 50

منهجية البحث القانوني
القانون الاجتماعي

س 50
س 50

القانون الجنائي للعمال
العقود التجارية
المنامزعات الضريبية
المنامزعات العقارية
التقنيات الحديثة ومجال
العمال

س 50
س 50
س 50
س 50
س 50

الفصول

الفصل
الثالث

الفصل
الرابع

الوحدات

عدد الساعات

قانون التجارة اللكترونية
حقوق الملكية الصناعية
والتجارية
التحكيم التجاري
القانون البنكي

س 50
س 50
س 50
س 50

قانون التأمين

س 50

المحاسبة

س 50

التدرةيب أو الرسالة

س 300

