ﻣﺎﺳﺘﺮ القﺎنون المدني والﺘحوﻻت اﻻقﺘصﺎدية

أهداف الﺘكوين

.
يهدف ماستر "القانون المدني والتحوﻻت اﻻقتصادية" من خﻼل الحقوق المعرفية التي يقترحها إلى:
إغناء الرص يد المعرفي للطالب من خﻼل تمكينه من التعمق في محتويات ومض امين القانون المدني كما يؤطرها قانون
ـ
اﻻلتزامات والعقود وكذلك القوانين المعدلة والمتممة له ،والقوانين اﻷخرى التي أفرزتها التحوﻻت اﻻقتص ادية واﻻجتماعية التي
عرفها العالم وﻻ زال ،والتي أثرت بشكل كبير وواضح على العديد من المبادئ القانونية الراسخة في التشريعات المدنية بما فيها
التشريع المغربي.
ـ تمكين الطالب من آليات الولوج لمهن متعددة في القطاعين العام ) الماليةّ ،المحافظة العقارية ،القضاء ،اﻷوقاف ،(..والخاص )
المقاولة ،التشغيل الذاتي ،(..وفي المهن الحرة )المحاماة ،التوثيق ،العدالة ،التحكيم والوساطة.(..
ـ تمكين الطالب من آليات المعالجة القانونية والعملية لمختلف المشاكل المرتبطة بالنصوص القانونية والعمل القضائي ذو الصلة
بمحاور المسلك.
ـ الرفع من كفاءة الطالب وترسيخ أدوات البحث العلمي لديه لتأهيله لمتابعة مساره العلمي على مستوى الدكتوراه.
ـ المساعدة على اكتساب آليات اﻻستشارة القانونية في المنازعات المرتبطة بمواد التكوين.
ـ العمل على تكريس ثقافة التسوية البديلة للنزاع بدل اللجوء إلى القضاء ،لما لذلك من فوائد عدة على مؤسسة القضاء ) تخفيف
العبء عن المحاكم( ،وعلى المتقاضين ) يجنبهم مصاريف التقاضي وضياع الجهد والوقت(.

المهارات المراد تحصيلها

-

سيمكن الماستر المقترح المستفيدين من:
ـ التعمق أكثر في مواد القانون المدني باعتباره حجر الزاوية في الدراسات القانونية خصوصا القانون الخاص.

-

-

ـ دراسة وتحليل أهم النصوص القانونية المرتبطة بالتغيرات اﻻقتصادية والوقوف على مدى تأثيرها على القواعد القانونية
العامة المؤطرة لعملية التعاقد.
ـ باعتبار ماستر" القانون المدني والتحوﻻت اﻻقتصادية" امتداد للتكوين الذي تلقاه الطلبة الحاصلين على اﻹجازة في
القانون الخاص ،فإنه موجه باﻷساس إلى تعميق معارف المستفيدين في مجال قانوني هام ) القانون المدني في عﻼقته
بالمتغيرات اﻻقتصادية( بهدف تكوين أطر ذات مؤهﻼت علمية تستجيب لحاجيات اﻹدارة المغربية ومتطلبات المهن
القانونية والقضائية وسوق الشغل عموما.
ـ اكتساب المؤهﻼت العلمية للتعامل مع النصوص القانونية واﻷحكام القضائية من خﻼل التعمق في مادة منهجية البحث
القانوني.
ـ تمكين المستفيدين من استئناف بحثهم العلمي في سلك الدكتوراه.

شﺮوط الولوج والمعﺎرف الﻼزﻣة

– الديبلومات المتطلبة:
– اﻹجازة في القانون الخاص أو ما يعادلها
– المعارف البيداغوجية الخا صة :يفتح هذا الم سلك أمام الحا صلين على اﻹجازة في القانون الخاص بعد أن يكون الطالب قد
تلقى تكوينا نظريا أوليا في مجموعة من المواد القانونية ذات الصلة بالقانون المدني والعمل القضائي تشكل أرضية للتعمق
والبحث في هذا المجال ،باﻹضافة إلى اكتساب معارف أخرى في مواد جديدة يحتويها المسلك.

الشﺮاكة والﺘعﺎون

الشراكة مع القطاع المهني واﻻجتماعي
المؤسسة
نقﺎبة هيئة المحﺎﻣين بﺘطوان

مجال نشاط المؤسسة
الندوات والﺘدريب

طبيعة وكيفية الشراكة
اتفﺎقية شﺮاكة وتعﺎون
)الملحق رقم (1

جمعية المحﺎﻣين الشبﺎب بﺘطوان

الندوات

المكﺘب الجهوي لنﺎدي قضﺎة المغﺮب بﺘطوان

الندوات

رﺳﺎلة دعم
)الملحق رقم (2
رﺳﺎلة دعم
)الملحق رقم (3

Veolia Services à l'Envirenement Maroc

الﺘدريب

اتفﺎق تعﺎون
)الملحق رقم (4

غﺮفة الﺘجﺎرة والصنﺎعة والخدﻣﺎت بﺘطوان

الندوات والﺘدريب

رﺳﺎلة دعم
)الملحق رقم (5

شﺮاكﺎت أخﺮى
المؤﺳسة

ﻣجﺎل نشﺎط المؤﺳسة

المﺮكز المغﺮبي للدراﺳﺎت واﻷبحﺎث القﺎنونية والقضﺎئية

الندوات والﺘدريب

ﻣﺮكز الدراﺳﺎت واﻷبحﺎث القﺎنونية حول المواطنة والحكﺎﻣة

الندوات والﺘدريب

طبيعة وكيفية الشﺮاكة
رﺳﺎلة دعم
)الملحق رقم(6

والﺘنمية
المﺮكز المغﺮبي للدراﺳﺎت واﻷبحﺎث اﻻﺳﺘﺮاتيجية في وﺳﺎئل

رﺳﺎلة دعم
)الملحق رقم (7

التدريب والندوات

اﻹعﻼم واﻻتصﺎل

اتفاقية شراكة وتعاون
)الملحق رقم (8

المﺮكز الوطني للدراﺳﺎت والعلوم القﺎنونية

التدريب والندوات

المﺮكز المغﺮبي للدراﺳﺎت القﺎنونية

التدريب والندوات

اتفاق شراكة
) الملحق رقم (9
اتفاق شراكة
)الملحق رقم (10

ﻣجلة القضﺎء المدني

الندوات

ﻣعهد الثقﺎفة الفﺮنسي

التدريب

اتفاق شراكة
الملحق رقم ) (11
اتفاقية شراكة
)الملحق رقم (12

المنسق البيداغوجي للمسلك
نزهة الخلدي
elkhaldinezha@hotmail.fr

الملف الوصفي للوحدات

المنسق البيداغوجي:

VH

عنوان الوحدة

نزهة الخلدي

50h

أحكام اﻻلتزام

أحمد الوجدي

50h

القانون العقاري المعمق

50h

القانون التجاري المعمق

بنحسﺎين ﻣحمد

قانون المسطرة المدنية

حسنﺎء القطني

50h

العقود المدنية الخاصة

ﻣحمد حميد الشواي

50h

منهجية البحث القانوني

توفيق السعيد

50h

أنظمة المسؤولية المدنية

نزهة الخلدي

50h

أنظمة التوثيق
نظام الوقف

أحمد الوجدي
50h

عقود اﻻستهﻼك

حسنﺎء القطنية

ﻣحمد
بنحسﺎين

عﻼقات الشغل

حليمة بودن

50h

المعلوميات

ﻣحمد حميد الشواي
حنﺎن البكوري
حنﺎن البكوري

ضمانات الوفاء باﻻلتزامات
50h

قوانين الكراء
اﻷمن القانوني والتنمية

نور الدين الفقيهي

50h

المعامﻼت اﻻلكترونية

كمﺎل المﺮصلي

50h

جباية العقود والعقار

نور الدين الفقيهي

50h

الوسائل البديلة لحل المنازعات
التدريب أو الرسالة

الملف الوصفي للتدريب
-

بالنسبة للماستر يعد التدريب أو الرسالة من أجل التهيئ للبحث إلزاميا خﻼل الفصل الرابع .غير أنه يمكن مباشرة
مواضيع التدريب أو الرسالة ابتداء من الفصل الثالث .ويمكن تهييئ التدريب أو الرسالة في بنية للبحث تابعة
للجامعة أو لمؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة أو أي مؤسسة ذات الصلة بمجال تكوين المسلك.

-

بالنسبة للماستر المتخصص يعد التدريب بالوسط المهني إلزاميا خﻼل الفصل الرابع .غير أنه يمكن مباشرة
مواضيع التدريب ابتداء من الفصل الثالث .ينجز التدريب بمقاولة خاصة أو شبه عمومية أو عمومية أو إدارة أو
جماعة محلية أو أي مؤسسة ذات الصلة بالمجال المهني للمسلك .وينصب التدريب على اﻻتصال المباشرللطالب
بالوسط السوسيو مهني واﻻطﻼع على كيفية تسيير هذا الوسط على المستويين التقني والبشري .ومن خﻼل
التدريب ،يتطرق الطالب إلى إشكالية خاصة بمؤسسة سوسيومهنية .ويؤطر التدريب بصفة مشتركة من لدن هذه
المؤسسة والمؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها الطالب.

يمثل الغﻼف الزمني للتدريب أو الرسالة  25%من الغﻼف الزمني اﻹجمالي للمسلك و يعادل  6وحدات ،أي فصل دراسي.
ويكون التدريب أو الرسالة موضوع تقرير ويعرضه أمام لجنة ويتم تنقيطه .وتضم لجنة مناقشة التدريب أو الرسالة ثﻼث
أعضاء على اﻷقل من المتدخلين بالمسلك من بينهم مؤطر التدريب.

