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العدالة الجنائیة والعلوم «لمسلك ماستر  شروط الترشیح
  »  الجنائیة
 2016-2015الموسم الجامعي 

 الملف الوصفي وفق ما یلي: ضوابط وشروط الترشیح بناء علىتتحدد 
 

بالنسبة للمھنیین (مع  في القانون العام ةاإلجازة في القانون الخاص بالنسبة للطلبة النظامیین، أو اإلجاز 
 خبرة مھنیة ال تقل عن خمس سنوات).

مع إعطاء األولویة للمرشحین  تعادل میزة مستحسن على األقل أن تكون المواد األساسیة في التخصص 
 الحاصلین على أعلى نقطة في ھذه المواد: 

 القانون الجنائي العام؛-
 القانون الجنائي الخاص؛-
 علم اإلجرام؛ -
 المسطرة الجنائیة.-

 أن یكون المرشح حاصال على میزتین على األقل خالل سنوات اإلجازة. 
لحصول على اإلجازة ال تتجاوز ثالث سنوات في أن تكون عدد السنوات التي قضاھا المرشح من اجل ا 

  النظام الجدید وأربع سنوات في النظام القدیم.
 طرق االنتقاء: –

 : دراسة الملفات 
 )…(توضیح معاییر االنتقاء : المیزات، عدد السنوات الدراسیة، نقط المواد األساسیة، إلخ 

ى       اء عل ة بن ین للمؤسس لك المنتم اتذة المس ن أس ة م اء مكون ة انتق رف لجن ن ط تتم دراسة ملفات المرشحین م
 المعاییر التالیة:

ى  - ن عل زة مستحس ادل می ي التخصص (تع یة ف واد األساس ون الم ث یجب أن تك نقط، بحی كشف لل
دیم)،  ام الق بة للنظ د أو بالنس ى و تعطى األولاألقل (في النظام الجدی ة للمرشحین الحاصلین عل وی

 أعلى نقطة في مواد التخصص المشار لھا أعاله.
حین  - ة للمرش ى األولوی ازة وتعط ى اإلج ن أجل الحصول عل عدد السنوات التي قضاھا المرشح م

ام  ق النظ نوات وف ع س د أو أرب ام الجدی ي النظ نوات ف الث س دود ث ي ح ازة ف ى اإلج لین عل الحاص
 القدیم.

 خالل سنوات اإلجازة.میزتان على األقل  -
سنوات في  5بالنسبة للمھنیین المزاولین في المھن القضائیة یتطلب أن تكون لھم أقدمیة ال تقل عن  -

 مزاولة المھنة.
 اختبار كتابي  

یكون  - وین س ار أن التك یة باعتب ة والفرنس ة العربی ص (باللغ ال التخص ق بمج ا یتعل ارا كتابی اختب
 باللغتین).

 مقابلة  
اختبارا شفویا أمام لجنة االنتقاء المكونة من أساتذة المسلك المنتمین للمؤسسة من أجل تقییم قدرات  -

 المرشح على التعبیر واإلقناع. 
 

ية  اململكة املغرب
 جامعة سيدي حممد بن عبدهللا

ة ية واالقتصادية واالجتماعي نون قا ل لعلوم ا  كلية ا
 فـاس


