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شروط القبول:
الدبلومات المتطلبة :
 اإلجازة في القانون الخاص
 الشواهد التي تعادل اإلجازة في القانون الخاص
 شواهد المدارس والمعاهد العليا المعترف بأنها تعادل شهادة اإلجازة في
القانون الخاص
المعارف البيداغوجية الخاصة :
المعارف المتصلة بقانون األعمال ،بما في ذلك مواد القانون التجاري ،وقانون الشركات ،والعقود
التجارية ،ووسائل الوفاء واالئتمان ،والقانون البنكي ،وصعوبات المقاولة ،وقانون الشغل ،والتجارة الدولية،
وقانون التأمين.

طرق االنتقاء
يتم االنتقاء على ثالثة مراحل ،يتم خاللها جمع حاصل النقط التي يحصل عليهاا كال مرشا االنقةاة
المحصل عليها من خالل دراسة ملف الترشي  +نقةة االختبار الكتابي  +نقةة اللقااء الشايوي  ،ويجاري
ترتيب المرشحين بحسب االستحقاق ،على النحو التالي:

ـ دراسة الملف
ـ عدد السنوات التي قضاها المرش في اإلجازة افي حدود  4سنوات ؛
ـ تاريخ الحصول على اإلجازة اأقدمية سنتين على األكثر ؛
ـ كل مرش يتوفر فيه الشرطين السابقين يتم جمع النقط التي حصل عليها في الماواد المتصالة بقاانون
األعمال في اإلجازة ،ويقسم الحاصل على عدد تلك المواد ألجل تحديد المعدل.االمواد التي يتم االعتداد بها
هاي :القااانون التجاااري األساساي ،قااانون الشااركات ،الملكياة اليكريااة ،وسااائل الوفااء واالئتمااان ،صااعوبات
المقاولة ،قانون الشغل ،قانون االلتزامات والعقود ،العقود المسماة ،القانون البنكي ،وقانون التامين .

ـ اختبار كتابي
يجرى االختبار في موضوع عام يتصل بقانون األعمال لمدة ثالث ساعات.
ـ مقابلة

 يستدعى لها المرشحون الذين حصلوا على  20/10فما فوق في االختبار الكتابي. تجري المقابلة أمام اللجنة العلمية للماستر ،وتنصب على تقييم مؤهالت المرش في التواصلواللغة ،والمعارف القانونية واالقتصادية ،إضافة إلى دوافعه للترش للماستر.

طريقة اخرى

 انةالقااا ماان مجمااوع الاانقط التااي حصاال عليهااا كاال مرش ا  ،يجااري تاارتيبهم بحسااب االسااتحقاق،ويصنف ال  35األوائل في الالئحة الرئيسية ،والعشرة الموالون في الئحة االنتظار.
 يستدعى طلبة القائمة الرئيسية للتسجيل داخل أجل أربعة أيام ،بعدها ييت التسجيل أمام طلبة الئحةاالنتظار ،بحسب عدد المقاعد الشاغرة ،وبحسب االستحقاق انةالقا من ترتيبهم على الالئحة.

