كلية العلوم القانونية واالقتصاديةواالجتماعية

Etablissement :

طنجة
 et Encadrementالعلوم الجنائية

الماستر Diplôme :
والدراسات األمنية Filière :d

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectifs Généraux de la Formation :

إن الحاجة إلى ماستر متخصص في المادة الجنائية أصبح ضرورة ملحة بالنظر إلى حجم الرهانات
األمنية التي تطرحها الجريمة على الصعيد الوطنيوالدولي واألزمة التي تعرفها /العدالة الجنائية في المغرب،
الشيء
الذي يفرض علينا التكفير في إيجاد حلول وفتح أفاق للسياسة الجنائية المغربية.
هذا الهدف يتطلب منا تكوين وتأطير للطلبة الحاصلين على اإلجازة المتخرجين من المسالك المعتمدة
بالكلية في القانون الخاص أو من مؤسسات /جامعية أخرى ،إلكتساب المعارف والمهارات /الالزمة للتصدي
لخطر الجريمة سواء على المستوى النظري /أو العملي.
باإلضافة إلى تأهيل طلبة هذا الماستر لولوج قطاع الوظيفة العمومية واإلدارات ذات الصلة بالعدالة
الجنائية والمهن القانونية والقضائية :المعهد العالي للقضاء ،المحاماة ،الشرطة ،الدرك ،موظفوا /الجمارك،
موظفوا /إدارة السجون ،رجال السلطة...
والمساهمة في إعداد وتكوين الطلبة المتفوقين في هذا الماستر /لولوج سلك الدكتوراه في نفس
التخصص.
ونود /أن يكون هذا الماستر يجمع بين مقاربتين متكاملتين:
أوال :المعرفة النظرية العلمية األكاديمية من خالل االستعانة بنخبة من األساتذة الجامعين
المتخصصين /في هذا المجال.
ثانيا :التجربة العملية من خالل انفتاحه هذا الماستر على مختلف مكونات أجهزة العدالة
الجنائية واألمنية بالمغرب ،وكذلك االنفتاح على كل الفاعلين الحقوقيينواالقتصاديين والمجتمع
المدني وكل المهتمين بالمجال الحقوقي واألمني بالمغرب.
وكذالك التعاون والتنسيق /مع فرق ومجموعات ومختبرات البحث ،ومع الكليات والجامعات المغربية
واألجنبية ،وكل المؤسسات /العمومية والخصوصية لتحقيق أهداف الماستر.
COMPETENCES VISEES ET DEBOUCHES

تكوين وتأطير /للطلب/ة المتخ//رجين من المس/الك المعتم//دة من مختل/ف كلي//ات الحق/وق والمعاه//د العلي/ا ذات
الصلة ،الكتساب المعارف والمهارات الالزمة للتص//دي لخط/ر الجريم//ة س//واء على المس/توى /النظ/ري /أو
العملي.
تكوين وإعداد كفاءات ذات ملكات فكرية معمقة في مجال البحث والتحقيق واإلثبات الجنائي ،واإلطالع على
األنظمة الجنائية المعاصرة والتطورات /التي تعرفها الجريمة المنظمة و الجريمة المعلوماتية وجرائم
األعمال ،وآليات التعاون األمني والقضائي /الدولي ،ورصد الظاهرة اإلجرامية في المغرب سواء من حيث
الكم أو النوع ،وكيفية معالجة المعطيات واإلحصائية المرتبطة بالجريمة ،وإكتساب مهارات تحرير
المحاضروتقنيات صياغة األحكام القضائية وإعداد البحوث الجامعية ،على النحو الذي يمكن خريجي /هذا
الماستر /من المساهمة في إيجاد حلول عملية للظاهرة اإلجرامية من خالل البحوث واألعمال التطبيقية
.والدراسات /التي سيتم إنجازها من طرف الطلبة الباحثين المتخرجين من سلك الماستر

تكوين وإعداد باحثين وأطر عليا متخصصة في المادة الجنائية مع تأمين جودة في
تكوينهم على النحو الذي يمكنهم من االلتحاق بسوق الشغل (القضاء ،المحاماة ،األمن الوطني،
والدرك الملكي ،إدارة الجمارك ،موظفوا إدارة السجون ومراكز اإلصالح والتهذيب،
االستشارة والخبرة القانونية)..
كما يفتح هذا الماستر أفاق أمام الطلبة الباحثين لمواصلة مسار البحث والتكوين األكاديمي
.في المادة الجنائية واألمنية بسلك الدكتوراه

PUBLIC CIBLE ET CONDITIONS D’ADMISSION
Public cible :

– يفتح تكوين ماستر العلوم الجنائية والدراسات األمنية في وجه :
– حاملي شهادةاإلجازةفي القانون الخاص
– حاملي الشهادة المعترف بمعادلتها لشهادة إلجازة في القانون الخاص
Pré-requis pédagogiques :

– يشترط من أجل التسجيل في ماستر العلوم الجنائية والدراسات األمنيةاستفاء الوحدات
المرتبطة بالتكوين :القانون الجنائي العام ،القانون الجنائي الخاص ،علم اإلجرام ،المسطرة
الجنائية.
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(
يتم أوال انتقاءالمرشحين بناء على دراسة ملفاتهم العلمية من طرف لجنة الماستر ،التي
تتألف من المنسق البيداغوجي للمسلك ،ومنسقي باقي الوحدات ،حيث ترتيب هذه الملفات
بالنظر إلى عدد الميزات المحصل عليها والدورات التي تم فيها الحصول هذه الميزات ،وعدد
السنوات التي استغرقها الحصول على اإلجازة ،والنقط المحصل عليها في الوحدات التكوين
.األساسي في سلك اإلجازة
 اختبار كتابي
 مقابلة
PARTENAIRES
جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية-جامعة محمد الخامس-السويسي-الرباط
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية-جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل  -فاس
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية-جامعة القاضي عياض  -مراكش
جامعة جوزيف فورييه غرونوبل 1
Université Joseph Fourier Grenoble 1
جامعة كلود برنارد ليون  - 1فرنسا
Université Claude Bernard Lyon 1 - France
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية-جامعة المولى إسماعيلمكناس
المعهد الوطني للفنون والحرف -باريس
le conservatoire national des arts et métiers de Paris
كلية العلوم االجتماعية والسياسة واالقتصادية – جامعة بروكسيل
Faculté des Sciences Sociales, Politiques et Economiques - l'Université libre de
Bruxelles
جامعة كاديز  -إسبانيا
la universidad de cadiz
هيئة المحامين بطنجة
مكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة
ودادية موظفي وزارة العدل
المكتب الجهوي للسالمة الصحية للمنتوجات الغذائية
جمعية المحامين الشباب بطنجة
بورصة الدار البيضاء la bourse de Casablanca

الوكالة الخاصة طنجة المتوسط
l'agence spéciale Tanger méditerranée
غرفة التجارة والصناعة والخدمات لوالية تطوان
مجلس جهة طنجة -تطوان-الحسيمة
مندوبية /وزارة الصحة بعمالة طنجة-أصيلة
Connectingroup international
وكالة الحوض المائي اللوكوس
DESCRIPTION DU STAGE OU/ET DU PROJET PROFESSIONNEL
تبرز أهمية التدريب أو الرسالة في:
 توظيف المعارف النظرية والعلمية التي اكتس//بها الط/الب خالل الفص/ل األول والث/اني والث//الث من س/لك الماس/تر فيتداريب ميدانية وتطبيقات عملي//ة من ط/رف متخصص//ين في العل//وم الجنائي//ة واألمني//ة ،تكس//ب الط/الب مه//ارات في الج//وانب
العملية والتطبيقية ذات الصلة بتخصص الماستر ،مما يوفر للطالب أرضية خصبة للولوج سوق الشغل المرتبط بالتخصص.
كما تبرز أهمية إعداد رسالة البحث لنيل الماستر في إكتساب الطالب مهارات وتكوين علمي منهجي في إع//داد وإنج/از رس/الته
الجامعية بجودة علمية عالية ،مما يؤهل الطالب إلى المرحلة القادمة في مجال بحث الدكتوراه.
CONTACT
هشام بوحوص Coordonnateur de la Filière :

05.39.39.39.32 / 18

Tel.:

Email : bouhousse2013@hotmail.com

PROGRAMME
Coordonnateur

Volume
)horaire (h

د .عبد اإلله بولعيش/
د .هشام بوحوص
د .محمد الغربي
د .جواد الملهوف
د .عبد اللطيف بغيل
د .حميد النهري

س 50
س 50
س 50
س 50
س 50
س 50

دة .سعاد حميدي
د .هشام بوحوص
د .مرزوق أيت الحاج
د .عبد اهلل أشركي أفقير
د .أحمد الجباري
د .عبد الخالق أحمدون

س 50
س 50
س 50
س 50
س 50
س 50

د .عادل راجع
د .هشام بوحوص
دة .وداد العيدوني

س 50
س 50
س 50

دة .جميلة العماري

س 50

د .نور الدين أشحشاح
د .إدريس جردان

س 50
س 50

هشام بوحوص
عبد اللطيف بغيل
مرزوق أيت الحاج
عبد اهلل أشركي أفقير
عبد الخالق أحمدون
أحمد الجباري

300

Eléments de module

Semestre Module
القانون الجنائي المعمق/
السياسة الجنائية
المخاطر األمنية المعاصرة
علم اإلجرام والعقاب
التحقيق الجنائي ومسرح الجريمة
مناهج وتقنيات البحث العلمي

S1

قانون المسطرة الجنائية المعمق
المؤسسات األمنية بالمغرب
القضاء الجنائي
التعاون األمني والقضائي الدولي
علم الضحية
األمن القانوني والقضائي

S2

القانون الجنائي لألعمال
قانون السجون وبدائل العقاب
األشكال الحديثة للجريمة
الطب الشرعي والوسائل الحديثة
لكشف الجريمة
المحكمة الجنائية الدولية
حقوق اإلنسان والحريات العامة

التدريب أو الرسالة

S3

S4

