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أهداف التكوين
يهدف هسذا التك وين إلسى تمكيسن الطلبسة مسن تك وين معمسق فسي قسانون العمسال لمتابعسة البحسث علسى مسستوى
الدكتوراه ،وتزويدهم بأدوات العمل القانوني المتناسبة مع حاجيات القطاع العام والقطاع الخاص.

 .1المهارات المراد تحصيلها و منافذ التكوين
 أطر متخصصة في مجال قانون العمال ذات مهارات تستجيب لحاجيات سوق العمل؛ طلبة باحثون في مجال قانون العمال يتوفرون على تكوين يؤهلهم لعداد أطروحة دكتوراه في التخصصالمذكور.

منافذ للتكوين
 ولوج سوق العمل؛ -العداد لمتابعة البحث على مستوى الدكتوراه.

شروط الولوج والمعارف اللمزمة
شروط القبول )تنص الضابطة  3على أن انتقاء المرشحين يتم بناء على
اختبار كتابي إضافة ل ي طريقة أخرى محددة في الملف الوصفي للمسلك(
– الدبلومات المتطلبة :الاجازة في القانون الخاص أو ما يعادلها.
– المعارف البيداغوجية الخاصة:
يفتح هذا المسلك أمام الحاصلين على الجازة في القانون الخاص بعد أن يكون الطالب قسسد تلقسسى تكوينسسا نظريسسا
أوليا في مجموعة من المسواد القانونيسة ذات الصسسلة بقسانون العمسسال تشسسكل أرضسسية للتعمسسق والبحسسث فسي هسسذا
المجال.
– طرق التنتقاء:
 +دراسة الملف استنادا على الميزات ،وعدد السنوات الدراسية.
يستدعى المرشحون للمتحان الكتابي في حدود  10مرات عدد المقاعد المتبببارى
بشأنها اعتمادا على الميزات وعدد سنوات الدراسة وفق المعايير المصادق عليهببا مببن
طرف مجلس الجامعة.
 +اختبار كتابي
 +مقابلة
طريقة أخرى )تحديدها( :

الشراكة والتعاون
 +جمعية الفضاء المتوسطي للتقنيات والبداع
 +غرفة التجارة والصناعة والخدمات بتطوان
 +تنقابة هيئة المحامين بطنجة
 +تنقابة هيئة المحامين بتطوان
 +المجلس الجهوي لعدول تطوان
 +مندوبية أمل ك الدولة بتطوان
 +أماتنديس...
وصف التدريب أوالرسالة
الوقوف على مدى تنجاح الطالب في اختيار موضوع البحث ،وكيفية
التعامل معه منهجيا ،ومدى قدرته على الوصول إلى المراجع الفقهية
واستغللها لمناقشة وتحليل النصوص القاتنوتنية واقتراح الحلول
للمشاكل المثارة.
الصتصال
منسق المسلك:
:البريد اللكتروني m.benhsain@hotmail.fr
0066727531
الهاتف:
محمد بنحساين

وصف إجمالي للتكوين
الفصول

الوحدات
قاتنون الشركات
الوراق التجارية

الفصل
الول

قاتنون حماية المستهلك
صعوبات المقاولة

عدد
الساعات
س 50
س 50
س 50
س 50

قاتنون المسطرة المدتنية س 50
منهجية البحث القاتنوتني
القاتنون الجتماعي

الفصول

الفصل
الثالث

س 50
س 50

القاتنون الجنائي للعمال س 50
العقود التجارية
س 50
الفصل
الضريبية
المنامزعات
س 50
الثاني
المنامزعات العقارية
س 50
التقنيات الحديثة ومجال
س 50
العمال

الفصل
الرابع

الوحدات

عدد الساعات

قاتنون التجارة اللكتروتنية
حقوق الملكية الصناعية
والتجارية
التحكيم التجاري
القاتنون البنكي

س 50
س 50
س 50
س 50

قاتنون التأمين

س 50

المحاسبة

س 50

التدريب أو الرسالة

س 300

