Etablissement : كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بطنجة
Diplôme : الماستر
Filière :  ماستر المهن القانونية والقضائيةet Encadrement
Supérieur
ASTER SPECIALISE Métiers du Conseil et

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectifs Généraux de la Formation :

 تفعيل أهداف الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومقتضيات القانون  00المتعلق بتمكين الطالب من
االختيار .بين تخصصات .متنوعة تخدم الحقل المعرفي .منها تحصص المهن القانونية والقضائية.
 المساهمة في سد النقص على مستوى .التكوين المرتبط بتخصص المهن القانونية والقضائية من
خالل تكوينهم في ميدان يكون الكثير من المتخرجين منه في حاجة إليه لكونه يجمع ما بين المهن
القانونية وكذا المهن القضائية.
 التحضير .لمتابعة التكوين على مستوى .الدكتوراه.
 تعميق البحث في المهن القانونية والقضائية ،وكذا القوانين المسطرية األخرى .


ربط التكوين بحاجيات المعهد العالي للقضاء والمنظمات ,الحكومية والمؤسسات التجارية والمهنية.



جعل الطالب قادرا على مسايرة البحث العلمي وتطوير ,كفاءاته العلمية.
COMPETENCES VISEES ET DEBOUCHES



 التكوين:يتكون سلك ماستر المهن القانونية والقضائية من أربعة فصول بعد االجازة

 فصلين للدراسات األساسية ذات الصلة بطبيعة الماستر.
 فصلين آخرين متخصصين للتعمق بالنسبة للماستر وللتكوينات المهنية بالنسبة للماستر
المتخصص.


يتكون كل من الفصل األول والثاني والثالث من  6وحدات



يساهم التكوين في سلك ماستر المهن القانونية والقضائية في توفير نوعان من الدبلوم :
الماستر والماستر المتخصص.



يهدف التكوين في سلك الماستر:

 إعداد أطر كفأة ذات مستوى عال من التأهيل.
 توفير تكوين معمق عال المستوى في تخصص المهن القانونيةوالقضائية.
 تدريب وتهيئ الطلبة ألنشطة البحث .
 تقوية أدوات ومناهج العمل.


الماستر المتخصص:
:إن هذا النوع من التكوين هو عملي باألساس ويهدف إلى

 إعداد باحثين متخصصين عبر تمكينهم من تعميق معارفهم القانونية والقضائية .

 توفير تخصص دقيق وتأهيل عال لالندماج في سوق الشغل.
 اكتساب الكفاءات والمهارات مع ميادين المهن والقانون.
 االستجابة للحاجيات الخاصة للقطاع القانوني واالقتصادي واالجتماعي.
 تمكين الطلبة من القدرة على تحرير المحاضر القانونية ،وإعداد التقارير الميدانية
المتعلقة بالقضايا القانونية.
 تمكينهم من القدرة على التعليق على األحكام والقرارات القضائية.
 مساعدتهم على تحديد أوجه الدفاع عن األطراف في حالة توفر الظرف المناسب.
 تقديم االستشارات القانونية المتعلقة بالقضايا القانونية.
 تقوية فرص الخرجين في االندماج في الحياة االقتصادية واالجتماعية كأطر متخصصة
في المهن القانونية والقضائية.
 تلبية حاجات القطاعات المعنية بأطر ذات كفاءة قانونية.
 خص المهن القانونية والمهن القضائية ،وفي توسيع معارف وتكوين الطلبة المنحصر
في النظام التعليمي الجامعي السابق في المواد القانونية.
 المساهمة في التخفيف من بطالة خريجي كليات الحقوق.
 االستئناس بالممارسة العملية في المهن القضائية والقانونية.
 االحتكاك بالمتدخلين في هذه المهن قصد اكتساب المعارف النظرية والعملية التي
تؤهلهم لالندماج بسهولة بها.
 تنظيم تداريب ميدانية تتم في المحاكم وبمكاتب المحامين والموثقين والعدول ،وباقي
المتدخلين في مجال المهن القضائية.
 إن الرهان سيكون كبيرا على هذا التكوين من الرفع من مستوى البحث العلمي في
المواضيع .ذات الصلة بالمهن القضائية والقانونية من منطلق أن المغرب يفتح اآلن
وبشكل متواصل ورشات كبرى في مجال إصالح خطة العدالة والمهن القضائية
والقانونية المرتبطة بها.
 المساهمة في تأهيل الطلبة الذين سيمتهنون الوظائف التي تتطلب تكوينا أساسيا أوليا في
ميدان المهن القانونية أو القضائية (شرطة،رجال الدرك ،موظفوا الجمارك ،موظفوا
إدارة السجون،رجال السلطة )،مع العلم أن الكثير منهم يكونون من خريجي كليات
الحقوق.
 كما يساهم التكوين في تأطير طلبة أكفاء من الناحية ممارسة المهن القضائية والقانونية،

وجعلهم قادرين للولوج في الوظائف والمناصب التالية:
 وزارة العدل. وزارة الداخلية. سلكي الشرطة والقضاء . -المحاماة والعدول والمفوضين القضائيين.

اإلدارة العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.
PUBLIC CIBLE ET CONDITIONS D’ADMISSION
Public cible :

 يشترط .في الطالب للولوج إلى سلك ماستر .المهن القانونية والقضائية أن يكون حاصال على شهادة
اإلجازة في القانون الخاص عربي /فرنسي .،أو ما يعادلها علميا.
Pré-requis pédagogiques :

 الميزات
 عدد السنوات الدراسية
 نقط المواد األساسية
Procédures de sélection en conformité avec les décisions du conseil d’université :

 االمتحان الكتابي:
يكون هذا االمتحان في مجال تخصص الماستر ،وذلك لتقييم القدرات المعرفية والعلمية
للطالب المترشح.
 إجراء مقابلة علمية:
تكون هذه المقابلة عبارة عن اختبار شفوي يتم مع الطالب المترشح لتقييم رصيده
المعرفي في مجال تخصص الماستر.

PARTENAIRES









غرفة التجارة والصناعة والخدمات لوالية تطوان
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بطنجة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بطنجة ( مركز الدراسات الدكتوراه) والمركز الجهوي لالستثمار جهة
طنجة تطوان
المحكمة االبتدائية بطنجة
قسم قضاء األسرة التابع للمحكمة االبتدائية بطنجة
المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية
هيئة نقابة المحامين بطنجة
هيئة الموثقين بطنجة







هيئة العدول بطنجة
المركز االكاديمي للدراسات األسرية
مركز الدراسات القانونية والتشريعية
مكاتب االستشارات القانونية والقضائية
مركز الوساطة والتحكيم

DESCRIPTION DU STAGE OU/ET DU PROJET PROFESSIONNEL

 االنفتاح على المحيط الخارجي ذو الصلة بالتخصص ،وذلك قصد االستئناس
بالممارسة العملية في المهن القضائية والقانونية.
 إتاحة الفرصة للطالب من أجل االطالع ميدانيا على أهم القضايا واإلشكاالت التي
تثيرها المهن القانونية والقضائية.
 االحتكاك بالمتدخلين والعاملين في مختلف األجهزة المكلفة باإلدارة المهن
القضائية أو المهن القانونية.
 تنمية الكفاءات فيما يتعلق بعملية القيام بالبحث في العلوم القانونية.
 التحضير إلنجاز بحث نهاية التكوين.

CONTACT
وداد العيدوني Coordonnateur de la Filière :
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Tel.: 05.39.39.39.32

Email : oidad33@hotmail.com

PROGRAMME
Coordonnateur

Volume
)horaire (h

Semestre Module

Eléments de module

عبد الخالق Cأحمدون

ساعة 50

قضاء األسرة

جميلة العماري

ساعة 50

القضاء االجتماعي

عبد اللطيف البغيل

ساعة 50

القانون المدني المعمق 1

هشام بوحوص

ساعة 50

وداد العيدوني

ساعة 50

القانون Cالجنائي والسياسة
الجنائية
الملكية الفكرية

أحمد الجباري

ساعة 50

محمد يحيى

تحليل االستشارات القانونية
والتعليق على القرارات
واألحكام

ساعة 50

القضاء اإلداري والمنازعات
اإلدارية

ساعة 50

المنازعات المالية

ساعة 50
ساعة 50
ساعة 50

القانون المدني المعمق 2
قانون االستهالك والمنافسة
أحكام التركات والوصايا
والمواريث

أحمد الجباري

50
ساعة

التوثيق

وداد العيدوني

ساعة 50

القانون القضائي الخاص

ساعة 50

المسطرة الجنائية

عبد اللطيف البغيل
عبد اهلل أشركي

ساعة 50
ساعة50

مرزوق ايت الحاج

ساعة50

أحمد الجباري

ساعة 50

القانون التجاري
مناهج البحث العلمي
ترجمة وتحليل النصوص
القانونية
قانون العقود الخاصة

حميد النهري

S1

S2
وداد العيدوني
عبد اهلل أشركي
آيت الحاج مرزوق

هشام بوحوص

S3

عبد الخالق أحمدون
عبد اللطيف البغيل
وداد العيدوني
مرزوق أيت الحاج
أحمد الجباري
عبد اهلل أشركي

300

التدريب أو الرسالة

S4

