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OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectifs Généraux de la Formation :

-

-

تعميق البحث في القانون المدني وقانون األعمال والمقاوالت على مستوى التشريع الوطني والدولـي .
ربط التكـــوين بحاجيـــات المعاهد والمؤسســـات التجارية والمقـــاوالت  ،والمؤسســـات القانونية والقضائيـة والمنظمـــات
الحكومية
تأهيل الطالب من أجل مواصلة البحث والتكوين واستكمال دراساته العليا في تخصص القانون المدني وقانون األعمال
تأهيل الطالب لولوج الوظائف والمهام المناسبة للتخصص المطلوب .
رفد كليات الحقــوق في الجامعــات المغربية والمعاهد والمؤسســات ذات االهتمــام بالتخصص بكفــاءات أكاديمية قــادرة على
التدريس فيها مستقبال.
أن يكون الطالب قادرًا على تطوير كفاءته العلمية في تخصص القانون المدني واألعمال.
تلبية حاجة الســوق من كفــاءات علمية متمــيزة تختص في مجــال المعــامالت المالية المدنية والتجارية (القــانون المــدني
وقانون األعمال).
أن يكون الطالب قادرًا على البحث العلمي األصيل.
أن يكون الطالب قادرًا على تقديم االستشارات القانونية السليمة والدقيقة.
ال تأهي ً
أن يكون الطالب مؤه ً
ال عاليًا للعمل في القضاء.
COMPETENCES VISEES ET DEBOUCHES

ُيعد تزويد الطالب بمهارة الكتابة القانونية هدفًا أساسيًا من أهداف البرنامج الدراسي للتكــوين  ،وقد أولى المتــدخلون
.1
في التكوين هذه المهارة اهتمامًا كبيرًا  ،ويمكن تحديد المعايير التي تــبين تــوافر مهــارة الكتابة القانونية لــدى الطــالب
والمستوى المطلوب فيها و تقييمها كالتالي :
ً
ً
 أن يستخرج الطالب بدقة النقاط المطلوب معالجتها قانونًا من واقعة أو قضـية تعــرض عليه شــفاهة أو كتابــة لها
ارتباط بمجال التخصص .
 أن يحدد الطالب بدقة المبادئ القانونية والقواعد القانونية التي تنطبق على كل نقطة من نقاط الواقعة أو القضــية
المعروضة عليه.
 أن يعرض الطالب وقائع الموضوع المطروح عليه في مذكرة مصاغة بطريقة منطقية واضحة  ،وبلغة سليمة
 أن يصوغ الطالب مذكرة موجزة يلخص فيها نتائج تحقيق ،ويحدد الرأي القانوني في ضوء هذه النتائج.
 أن يكون الطالب قادرًا على صياغة عقود
 وهذه المهارات ترتبط بضرورة ِّاتباع أسلوب تعليمي في المحاضرات يلزم الطالب بالمشاركة المستمرة بــالتعبير
المكتوب والتعبير الشفهي عن أفكار قانونية محـددة بلغة سـليمة وصـياغة قانونية منضـبطة ،وأن يتـابع األسـتاذ
تقييم أداء الطلبة في هذا المجال وتصويبه لهم ؛ وضرورة اتجـاه االمتحانــات إلى إظهــار مسـتوى الطلبة في هـذه
المهارة (مهارة الكتابة القانونية).
أن يكون الطالب قادرًا على تحليل وفهم النصوص التشريعية.
.2
أن يضبط الطالب المصطلحات المتداولة في القانون المدني وقانون األعمال بشكل أكثر دقة وعمق .
.3
أن يستوعب الطالب بتعمق األفكار والنظريات والمفاهيم والقضايا التي تثار في التخصص المطلوب  :القانون المــدني
.4
وقانون األعمال  ،وذلك على مستويات مختلفة  :التشريع والفقه والقضاء .
أن يحصل الطـــالب ملكة التحليل والنقد والمقارنة والـــترجيح لألفكـــار القانونية والفقهية في التخصص المطلـــوب :
.5
القانون المدني وقانون األعمال .
أن يحصل الطالب مهارة تحليل القرارات واألحكام القضائية والتعليق عليها في التخصص المطلوب  :القــانون المـدني
.6
وقانون األعمال
أن يتمكن الطالب من تقنيات المعلوميات ومنهجية البحث القانوني وإعداد المشاريع العلمية .
.7
أن يكون الطالب قادرًا على فهم وتحليل عقود التجارة الدولية واالتفاقات االقتصادية الدولية وتقنيات التحكيم.
.8
ً
أن يكون الطالب قادرا على فهم آليات الفضاء القانوني اإللكتروني .
.9
أن يكون الطالب قادرًا على صياغة عقود تأسيس الشركات التجارية
.10
 تكوين الطالب و تأهيله إلعداد دراسات ميدانية وبحــوث أكاديمية قانونية في مجــاالت التخصص المــذكور  ،حــتى تســتفيد
منها القطاعات المختلفة المهتمة بهذه المجاالت .
 ربط تكوين الطالب بالجهود التي تبذلها المنظمات العالمية والهيئات الحكومية وغــير الحكومية للنهــوض بقطــاع التجــارة
واألعمال والمقاوالت .
PUBLIC CIBLE ET CONDITIONS D’ADMISSION
Public cible :

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

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

دراسة الملف

)… توضيح معايير االنتقاء  :الميزات ،عدد السنوات الدراسية ،نقط المواد األساسية ،إلخ(
 دراسة الملف العلمي للطالب مع االستئناس بالمعايير التي صادق عليها مجلس الجامعة (ملحق)
اختبار كتابي

 اختبار كتابي في مجال تخصص الماستر.
مقابلة

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


PARTENAIRES
مركز الدراسات السوسيواقتصادية
المرصد المتوسطي للتنمية والمواطنة
البنك المغربي للتجارة الخارجية
هيئة المحامين بطنجة
المركز المغربي للدراسات التشريعية
المركز المغربي للتحكيم ومنازعات األعمال
المجلة المغربية للتحكيم العربي والدولي

DESCRIPTION DU STAGE OU/ET DU PROJET PROFESSIONNEL
-

تrrدريب الطrrالب على اسrrتعمال منrrاهج البحث العلمي في إعrrداد بحث نظrrري أو ميrrداني في جrrانب من الجrrوانب المتعلقrrة
بالتخصص في القانون المدني و األعمال .
التركيز على التكوين النظري  ،مع دعمه بالجانب التطبيقي والممارسة العملية في شكل تداريب .
تكييف التكوين مع خصوصيات الماسrrتر المقrrترح من خالل تعميrrق البحث في النصrrوص التشrrريعية والتنظيميrrة  ،وخلrrق
تكامل مع مضامين البرنامج الدراسي والبحث والمناهج  ،مراعاة لمتطلبات مجال التشغيل والعمل .
اعتمrrاد التrrداريب كوسrrيلة في توجيrrه البحث العلمي بالمؤسسrrة  ،من خالل تمكين الطrrالب من اكتسrrاب تجrrارب مرتبطrrة
بقضايا التنمية  ،وطنيا ودوليا في مجال القانون المدني واألعمال.
االنفتاح على المحيط الخارجي الذي له عالقة بميدان التخصص .
التمرس على البحث وتعلم تقنياته ومنهجيته
تكوين القدرة على تجميع المعطيات والبيانات الخاصة بظاهرة معينة ذات االرتباط بمجال التخصص .
إغناء الرصيد المعرفي المرتبط بمواد التخصص
التأهيل إلنجاز بحث نهاية الدراسة
يرتبط القانون الخاص بالمعامالت المالية بين األفراد سواء أكانت مدنية أم تجارية ،وهو تخصص يجذب الحقوقــيين الــذين
يسعون إلى العمل في الشركات التجارية وفي مكاتب المحامين في مؤسســات الدولة ذات الصــلة بالجــانب االقتصــادي وفي

مجال القضاء  ،لذلك يتصور أن يتخذ التدريب الميداني أشكاال مختلفة :
-

أوال  :سيكون نشاط الطلبة متوجهًا بصورة أساسية لتنمية مهارة الكتابة القانونية وتحقيق كل المهــارات المتعلقة بالكتابة
القانونية  ،حيث ســيواجه كل طــالب حالة قانونية حقيقية تقــدم له بصــورة شــفهية في حضــور بقية زمالئه في الماســتر،
ويكون مطلوبًا منه أن يلخص هذه الحالة ،ويحدد الوقائع المــراد معالجتها قانونيـًا فيهــا ،وأن يبحث عن المبــادئ والقواعد
القانونية الــتي تنطبق عليها من أجل أن يعد الورقة القانونية الــتي يطلبها منه أســتاذ المــادة  ،ويقــوم األســتاذ بتقــييم عمل
الطــالب  ،ثم يكلف الطــالب بحــاالت أخــرى تأخذ دورات مماثلة حيث يفــترض أن يتم كل طــالب إعــداد كل أنــواع األوراق
القانونية في حاالت قانونية مختلفة في التخصص المطلــوب (القــانون المــدني واألعمــال) خالل الفصل الدراسي  ،ويجــري
تقويم أداء الطالب في هذا المساق طوال الفصل الدراسي وتصويب أدائه بواسطة أستاذ المادة.

-

ثانيا  :أن يتابع الطالب جلسات قضائية بالمحكمة االبتدائية واالســتئناف والمحكمة التجارية لتتبع بعض الوقــائع  ،ومعاينة
القضايا وطريقة المعالجة (سرد الوقائع  ،التكييف القانوني  ،صيغة الحكم  ، ) ..وكتابة تقرير مفصل بذلك.
ثالثا  :أن يتابع الطالب أعمال الندوات واللقاءات العلمية واأليام الدراسية والموائد المستديرة التي تعــالج موضــوعات ذات
االرتباط بمواد التخصص  ،وكتابة تقارير حولها  ،تقدم إلى األستاذ المؤطر .

-

رابعا  :حضــور دروس وجلســات تــدريب بالمدرسة الوطنية للتجــارة والتســيير حــول المقاولة وكيفية إعــداد المشــاريع ،
وكتابة تقرير حولها  ،يقدم إلى األستاذ المؤطر .

-

مالحظة  :ستؤخذ هذه التقارير بعين االعتبار في عملية التقييم .

-

CONTACT
الجباري أحمد

Coordonnateur de la Filière :

05.39.39.39.32 / 18

Tel.:

Email : Jbari_fdt@outlook.fr

PROGRAMME
Coordonnateur

Volume
)horaire (h

Semestre Module

Eléments de module

50

قانونـ الشركات المعمق

50

القانونـ المدني المعمق ()1
القضاء المدني و التجاري
التجارةـ اإللكترونية
الملكية الفكرية
الترجمة القانونية و تحليل
النصوص

راجع عادل
مرزوق أيت الحاج
عبد اللطيف البغيل
موالي الحبيب غالب
العيدوني وداد

50

بولعايش عبد االله

50

راجع عادل
خالدـ بوقيش
أشركي عبد اهلل
بوحوص هشام
أحمد الجباريـ

50

صعوبات المقاولة

50

القانونـ االجتماعي للمقاولة
أنظمة التأمين
القانونـ الجنائي لألعمال
القانونـ المدني المعمق ()2
مناهج البحث القانوني ومصــادره
وتقنياته

50

القــــــانونـ المــــــدني المقــــــارنـ
(النظريات العامة)
الملكية العقارية والتنفيذ العقاريـ
عقــــــــود المعاوضــــــــات المالية
واإلذعان
القانونـ الضريبي
تشريعات االستهالك والمنافسة
الوساطة والتحكيم

S3

التدريب أو الرسالة

S4

نور الدين أشحشاح

عبد الخالقـ أحمدون

50
50

50
50
50
50

أحمدون عبد الخالقـ

50
50

ناهري حميد
جواد الملهوف
جواد الملهوف

50
50
50

أحمد الجباريـ

300
عبد الخالقـ أحمدون

S1

S2

