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  »  العدالة الجنائية والعلوم الجنائية«لمسلك ماستر  شروط الترشيح

 2019-2018الموسم الجامعي 

 
 :القبولشروط  -

 الجنائية أن يكون :يشترط في المرشح لولوج مسلك الماستر في العدالة الجنائية والعلوم 
  في المسلك المعتمد بالمؤسسة أو أية مؤسسة وطنية أو أجنبية.اإلجازة في القانون الخاص حاصال على 

  حاصال على اإلجازة في القانون الخاص في نظام التكوين القديم 

  للمهن حاصال على دبلوم من مستوى اإلجازة في القانون الخاص أو القانون العام للمهنيين المزاولين

 التي لها عالقة بالقضاء.

 :  الدبلومات المتطلبة -

 المعارف البيداغوجية الخاصة : -

 : في عالقة بالتخصص 

يشترط في المرشح استيفاء المواد أو الوحدات أو عناصر الوحدات المخصصة في نظامي التكوين القديم أو 

 الحديث، المحددة في اآلتي :

 القانون الجنائي العام 

 ئي الخاصالقانون الجنا 

 علم اإلجرام 

 المسطرة الجنائية 

 معارف التقنية والقانونية العامةفي عالقة بال : 

 اللغة والتواصل 

 المعلوميات 

 القانون المسطري 

 الحريات العامة 

 :طرق االنتقاء –

 دراسة الملفات : 

دراسة ملفات المرشحين منن طنرل لجننة انتقناء مكوننة منن أسناتلة المسنلك المنتمنين للمؤسسنة بنناء علنى  تتم     

 المعايير التالية:

 ميزتان على األقل خالل سنوات اإلجازة. -

و تعطىى األولوةىة للمرشى يل ال اصىليل علىى  علىى التخصن،،  في عالقة بوحداتنقط، الكشف  -

  عاله.نقطة في مواد التخصص المشار لها ال

عدد السنوات التي قضاها المرشنح منن أجنل الحصنوى علنى اإلجنازة وتعطنى الولوينة للمرشنحين  -

الحاصنلين علنى اإلجنازة فني حندود ننالت سننوات فني النظنام الجديند أو أربن  سننوات وفن  النظننام 

 القديم.

سنوات في  5 بالنسبة للمهنيين المزاولين في المهن القضائية يتطلب أن تكون لهم أقدمية ال تقل عن -

 .مزاولة المهنة
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 التعليم العالي  التربية الوطنية والتكوةل المهني و وزارة

 و الب ث العلمي
 

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا 
 فــاس - كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية



  

 

  اختبار كتابي 

 .بمجاى التخص، رتبطاختبارا كتابيا ي

  مقابلة 

اختبارا شفويا أمام لجنة االنتقاء المكونة من أساتلة المسلك المنتمين للمؤسسة من أجل تقييم قدرات المرشنح علنى 

  واإلقناع. التعبير

 

 مالحظات : 

في التسنجيل فني المسنلك لمنن حصنل علنى أكبنر مجمنوع للننقط فني االختبنارين بعند  تعطى الولوية -

 االنتقاء الولي للملفات

  من العدد اإلجمالي %5يحتفظ بحصة للمهنيين ال تتجاوز  -

 شروط القبوى المحددة في الملف الوصفيم  مراعاة  %5يحتفظ بحصة للطلبة الجانب في حدود  -

لمهنينين أو الجاننب، أو عندم تنوفرهم علنى شنروط القبنوى، ينتم في حالة عدم توفر مرشحين منن ا -

 تعويضهم بالطلبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


