المملكة المغربية
جامعة سيدي محمد بن عبداهلل
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية
فـاس

ROYAUME DU MAROC
UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH
FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES
ET SOCIALES - FES

ماستر العدالة الجنائية والعلوم الجنائية
الموسم الجامعي2018/2017
شروط الترشيح
تتحدد ضوابط وشروط الترشيح بناء على الملف الوصفي وفق ما يلي:
 -1اإلجازة في القانون الخاص بالنسبة للطلبة النظاميين ،أو اإلجازة في القانون العام
بالنسبة للمهنيين (مع خبرة مهنية ال تقل عن خمس سنوات).
 -2يجب أن تكون المواد األساسية في التخصص تعادل ميزة مستحسن على األقل مع
إعطاء األولوية للمرشحين الحاصلين على أعلى نقطة في هذه المواد:
القانون الجنائي العام؛القانون الجنائي الخاص؛ علم اإلجرام؛المسطرة الجنائية. -3أن يكون المرشح حاصال على ميزتين على األقل خالل سنوات اإلجازة.
 -4أن تكون عدد السنوات التي قضاها المرشح من اجل الحصول على اإلجازة ال
تتجاوز ثالث سنوات في النظام الجديد وأربع سنوات في النظام القديم.
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شروط الترشيح لمسلك ماستر الوسائل البديلة لفض النزاعات

الموسم الجامعي2018/2017
تتحدد ضوابط وشروط الترشيح بناء على الملف الوصفي وفق ما يلي:

 االجازة في القانون الخاص او ما يعادلهابالنسبة للمهنيين  :المهنيون الحاصلون على االجازة في القانون الخاص
– الدبلومات المتطلبة :قانون خاص
– المعااا ا البيداجوجيااة ال:اصااة :قااانون التجااا ة الدوليااةط قااانون المسااطرة
المدنيةط مدونة االسرةط المسطرة الجنائياة الااانون المادنيط قاانون ال،ا ل ط
العالقات الدوليةط الاانون االدا ي
– طرق االنتااء:
 الميزات يجب ان يكون الطالب حاصال على ميزة على االقل خالل السانواتالد اسية
عدد السنوات الد اسية يجب ان ال تتجاوز  4سنوات ناط المواد االساسية  :يجاب ان يحلال الطالاب علاى ناطاة ال تاال عان 12على  20في المواد االساسية


اختبار كتابي.

 مقابلة
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شروط الترشيح لمسلك
ماستر منازعات األعمال
الموسم الجامعي2018/2017
تتحدد ضوابط وشروط الترشيح بناء على الملف الوصفي وفق ما يلي:
-I

ان يكون حاصال على االجازة في القانون الخاص او ما يعادلها

 -IIمعايير االنتااء
يتم االنتااء على ثالثة مراحلط يتم خاللهاا جماح حاصال الاناط التاي يحلال عليهاا ال
مرشح (النقطة المحصل عليهاا مان خاالل دراساة ملاف الترشايح نقطاة االختباار الكتاابي
نقطة اللقاء الشفوي) ،ويجري ترتيب المرشحين بحسب االستحقاق ،على النحو التالي:
 1ـ دراسة الملف
ـ عدد السنوات التي قضاها المرشح في اإلجازة (في حدود  4سنوات)؛
ـ تاريخ الحصول على اإلجازة (أقدمية سنتين على األكثر)؛
ـ كل مرشح يتوفر فيا الشارطين الساابقين ياتم جماع الانقط التاي حصال عليهاا فاي الماواد
المتصاالة بقااانون األعمااال فااي اإلجااازة ،ويقساام الحاصاال علااى عاادد تل ا المااواد ألجاال تحديااد
المعدل(.المواد التي يتم االعتداد بها هي :القانون التجاري األساسي ،قانون الشاركات ،العقاود
التجاريااة ،وسااائل الوفاااء واالئتمااان ،صااعوبات المقاولااة ،قااانون الشاامل ،قااانون االلتزامااات
والعقود ،العقود المسماة ،القانون البنكي ،وقانون التامين).
 2ـ اختبا تابي
ـا يجاار االختبااا الكتااابي فااي موضااوي عااام يتلاال باااانون األعمااال لماادة ثااال
ساعات
 3ـ ماابلة
ـــ يستدعى لها المرشحون الذين حللوا على  20/10فما فوق
ـ ا تجااري الماابلااة مااام اللجنااة العلميااة للماسااترط وتنلااب علااى تاياايم ماا الت
المرشح في التواصل والل ةط والمعا ا الاانونية واالقتلاديةط إضافة إلاى دوافعال للترشاح
للماستر
 -IIIنتيجة عملية االنتااء
ـا انطالقااا ماان مجمااوي الااناط التااي حلاال عليهااا اال مرشااحط يجااري تاارتيبهم بحسااب
االسااتحااقط ويلاانف ال  35األوائاال فااي الالئحااة الرئيساايةط والع،اارة الموالااون فااي الئحااة
االنتظا
ـ يستدعى طلبة الاائماة الرئيساية للتساجيل داخال جال محاددط بعاد ا يفاتح التساجيل
مام طلبة الئحة االنتظاا ط بحساب عادد المااعاد ال،ااجرةط وبحساب االساتحااق انطالقاا مان
ترتيبهم على الالئحة
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شروط الترشيح لمسلك ماستر "الاانون العاا ي والحاوق العينية"
الموسم الجامعي2018/2017
تتحدد ضوابط وشروط الترشيح بناء على الملف الوصفي وفق ما يلي:
– الدبلومات املتطلبة:ـ اإلجازة يف القانون اخلاص.
– املعارف البيداغوجية اخلاصة :اللغة القانونية،مستوى البأس به من اللغة الفرنسية.
– طرق االنتقاء:
 دراسة امللف
1ـ تعطى األولوية للمرشحني احلاصلني نقط تفوق  20/12ـ امليزة ـ يف اجملزوءات (النظام
القديم) ،أو الوحدات(النظام اجلديد) ،وهي على الشكل التالي:
الوحدات/اجملزوءات
01

عنوان اجملزوءة/الوحدة
النظرية العامة لإللتزامات/املدخل لدراسة قانون
اإللتزامات والعقود

02

القانون التجاري االساسي

03

املسؤولية املدنية

04

العقود املسماة/العقود اخلاصة

05

القانون العقاري واحلقوق العينية

06

التأمني

07

املسطرة املدنية

08

القانون البنكي

2ـ عدد سنوات اإلجازة :يفتح الرتشيح لإلنتقاء األولي يف وجه مجيع اجملازين املتوفرين على
شروط االنتقاء األخرى،دون أن يتقيد يف ذلك بعدد سنوات اإلجازة.


اختبار كتابي :يف موضوع تتقاطع فيه مجيع عناصر املواد االساسية املكونة للماسرت.

 مقابلة  :أمام جلنة مكونة من املنسق البيداغوجي للماسرت ومنسقي الوحدات.
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شروط الترشيح لمسلك ماستر "األسرة والتوثيق"

الموسم الجامعي2018/2017
تتحدد ضوابط وشروط الترشيح بناء على الملف الوصفي وفق ما يلي:
يشترط في المترشح لولوج ماستر
 -ان يكون حاصال على االجازة في القانون الخاص او ما يعادلها

بالنسبة للمهنيين :
 ان يكون مزاوال إلحدى المهن االتية  :القضاء ،المحاماة ،التوثيق و التعليم.– الدبلومات المتطلبة :قانون خاص او ما يعادلها
– المعا ا البيداجوجية ال:اصة :القانون المدني ،مدونة االسرة ،المسطرة المدنية  ،المواريث ،
التوثيق.
– طرق االنتااء:
د اسة الملف
تتم دراسة ملف المرشح من طرف لجنة انتقاء مكونة من بعض اساتذة الوحدة :
يتضمن ملف الترشيح:
كشف للنقط ،بحيث يجب ان تكون نقط المواد االساسية تعادل ميزة مستحسن
بالنسبة للمهنيين :شهادة بحسن السلوك وبالترخيص في متابعة الدراسة في الوحدة منجزة من طرف
ادارة الجهة التي ينتمي اليها المترشح.
اختبار كتابي
مقابلة
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Conditions d’accès au master
Droit privé et sciences criminelles
Diplômes requis : licence en droit privé, tout diplôme équivalent
Pré-requis
pédagogiques
spécifiques :
maitrise
des
fondamentaux du droit privé et des sciences criminelles,
aptitude à mener des recherches individuelles et en équipe et
bonne connaissance de la langue française.
Avoir validé tous les modules de licence ou du diplôme jugé
équivalent à la licence
Procédures de sélection :
Etude du dossier : Nombre d’années d’études, notes des
matières principales, etc…)
 Test écrit de deux heures portant sur un sujet relevant des
matières suivantes: droit pénal droit, des affaires, procédure
pénale etc.
 Entretien de sélection devant la commission scientifique
de la filière portant sur des questions de culture générale, la
connaissance de la langue française, la motivation réelle de
l’étudiant, la maitrise des notions de base des matières
fondamentales de la filière
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Conditions d’accès au master
Droit international des affaires
Le Master est ouvert aux candidats remplissant les conditions
d'admission préalable suivantes:
Diplômes requis : Seuls peuvent se présenter à l'examen de
sélection les titulaires d'un diplôme de licence en DROIT
PRIVE section française
Pré-requis pédagogiques spécifiques : Droit Commercial
Fondamental, Droit des Contrats, Droit International Privé,
Droit des Sociétés.
Procédure de sélection :
 Etude de dossier :
 Avoir deux mentions
 Avoir une licence en droit prive en langue française
 Une note de +12/20 dans les matières de base (Droit
civil et Droit commercial)
 Une note de +10/20 en Droit international privé
 Autres conditions : Aucune condition de nationalité ni
d'âge n'est exigée cependant, les candidats étrangers
doivent satisfaire aux exigences gouvernementales
relatives à leur statut légal au Maroc.
 Test écrit : oui
 Entretien : Entretien devant la commission scientifique
de la filière
 Bonne maitrises des connaissances juridiques
 Bonne maitrise de la langue française
 Bon niveau en anglais
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Conditions d’accès au master
Juriste d’affaires
Diplômes requis :
-Licence en droit privé, diplôme de grandes écoles reconnus
équivalent à une licence en droit privé ou tout diplôme équivalent.
- Niveau d’anglais satisfaisant
Pré-requis pédagogiques spécifiques :
Avoir validé tous les modules de licence ou du diplôme jugé
équivalent à la licence
Procédures de sélection :
– Etude de dossiers: mentions, nombre d’années d’études, notes des
matières principales, etc.
– Entretien: test de sélection devant la commission scientifique de la
filière
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Conditions d’accès au master
DROIT BANCAIRE ET MARCHES FINANCIERS

Diplômes requis : licence en droit privé en français et en arabe.
– Pré-requis pédagogiques spécifiques :Les matières peuvent
être enseignées en français et en arabe.
– Procédures de sélection : L’étudiant doit avoir des mentions au
niveau des matières adaptables à la formation du Master (droit
civil, droit commercial, droit des sociétés, procédure civile,
procédure pénale etc…).
Etude du dossier : mentions, nombre d’années d’études,
notes des matières principales.
x Test écrit
x Entretien

