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إعــالن
فتح باب الترشيح الجتياز مباريات ولوج مسالك الماستر والماستر المتخصص
برسم الموسم الجامعي 0202 /0202
يعلن عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بفاس إلى كافة الطالبات والطلبة
الحاصلين على اإلجازة في العلوم االقتصادية والتدبير و/أو العلوم القانونية (أو ما يعادلها في التخصص
المطلوب) أنه بإمكانهم تقديم طلبات الترشح القبلي الجتياز مباريات ولوج مسالك الماستر والماستر
المتخصص برسم الموسم الجامعي  9191/9102عبر منصة الترشيح بالموقع اإللكتروني للمؤسسة
 http://fsjes.usmba.ac.maوفق المواعيد التالية:
 من  30يوليوز  9102إلى  30غشت  : 9102ولوج المنصة اإللكترونية من أجل تقديم طلباتالترشيح القبلي.
 :آخر أجل لتعبئة الملف اإللكتروني قبل إغالق المنصة.
  30غشت 9102إجراءات الرتشيح القبلي عرب املنصة اإللكرتونية " "E-candidat
 -1ملء استمارة الترشيح القبلي بدقة ؛
 -2اختيار مسلكين اثنين على األكثر؛
 -3أن يكون للمترشح بريدا إلكترونيا شخصيا ومفعال (سيتم التواصل من خالله مع المترشح) ؛
 -4المسح الضوئي) (scannerللنسخ اإللكترونية للوثائق المطلوبة (اإلجازة وكشوفات النقط لسنوات
اإلجازة) ثم رفعها ( )chargerعبر الخانة المخصصة لها في استمارة الترشيح القبلي ؛
ملحوظة :





ال يمكن مراجعة وتغيير البيانات المصرح بها بعد تعبئة والمصادقة على مطبوع الترشيح اإللكتروني؛
أن تكون النسخ اإللكترونية للوثائق المطلوبة التي سيتم رفعها وإدخالها في استمارة التــرشيح
(االجازة  +كشوف النقط) ذات جودة مقبولة حتى يتم االعتداد بها عند دراسة الملف ؛
يترتب على إدالء المترشح بمعلومات خاطئة التشطيب عليه بصفة نهائية ؛
يتحمل المرشح المسؤولية القانونية عن الوثائق المزورة ؛
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إعــالن خاص بسلك املاسرت
تكوينات مسالك الماستر والماستر المتخصص في القانون الخاص المفتوحة برسم الموسم الجامعي .0202/0202

المســـلك

عدد
المقاعد
على األكثر

طرق االنتقاء

شروط الولوج
الدبلومات المتطلبة

ماستر
"المالية التشاركية"

40

اإلجازة األساسية في القانون
الخاص

ماستر
"العدالة الجنائية والعلوم الجنائية"

50

 اإلجازة في القانون الخاص اإلجازة في القانون الخاصأو القانون العام بالنسبة للمهنيين
المزاولين للمهن التي لها عالقة
بالقضاء والذين قضوا على االقل
 40سنوات من مزاولة المهنة

دراسة الملف
عدد السنوات الدراسية
بسلك اإلجازة

عدد
الميزات

أربع ( )44سنوات
كأقصى تقدير

ميزتان
على
األقل
خالل
سنوات
اإلجازة

تعطى األولوية لإلجازة:
في حدود  3سنوات في
النظام الجديد أو  4سنوات
وفق النظام القديم

ميزتان
على
األقل
خالل
سنوات
اإلجازة

طرق انتقاء موازية
معايير أخرى

تشكيلة النقط في
المواد األساسية
المرتبطة
بالتخصص بأال يقل
معدل الوحدة فيها
عن 14

 (*) اختبارات كتابية )**( -مقابالت شفوية

 تقييم كتابي -مقابلة شفوية

كشف النقط،في عالقة
بوحدات التخصص،
وتعطى األولوية
 تقييم كتابي في العلومعلى
للحاصلين فيها
الجنائية
أعلى النقط
 -مقابلة شفوية في التخصص

ماستر "منازعات األعمال"

Master
»«Juriste d’Affaires
Master
«Droit Privé et sciences
»Criminelles

(*)
(**)

ملحوظة

30

اإلجازة في القانون الخاص

 عدد السنوات  :في حدودأربع ( )44سنوات
 تاريخ الحصول علىاإلجازة :أقدمية سنتين
على األكثر

 بعد التوفر علىالشرطين السابقين
يتم جمع النقط
المحصل عليها في
المواد المتصلة
ال شيء
بقانون األعمال
ويقسم الحاصل على
عدد تلك المواد
ألجل تحديد المعدل

34

Licence en Droit Privé

Néant

Néant

Néant

40

Licence en Droit Privé

Néant

Néant

Néant

النقطة اإلقصائية في االختبار الكتابي  :أقل من 02\25
النقطة اإلقصائية في المقابلة الشفوية  :أقل من 02\25

 :انظر برنامج إجراء مباريات ولوج سلك الماستر المعلن عنه في الموقع االلكتروني وداخل فضاءات الكلية.

 تقييم كتابي  :موضوع عاميتصل بقانون األعمال في مدة
ثالث ساعات
 مقابلة شفوية  :يستدعى لهاالحاصلون على نقطة 24/14
فما فوق في الكتابي

-Test écrit
-Test écrit
- Entretien
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إعــالن خاص بسلك املاسرت
تكوينات مسالك الماستر والماستر المتخصص في القانون العام المفتوحة برسم الموسم الجامعي .0202/0202
طرق االنتقاء
شروط الولوج

المســـلك

دراسة الملف

عدد المقاعد
الدبلومات المتطلبة

ماستر
"الدستوروالحكامة المالية"
ماستر
"القانون العام الداخلي
والتحوالت املؤسساتية "

40

اإلجازة في الحقو

طرق انتقاء
موازية
(*)

عدد السنوات الدراسية
بسلك اإلجازة

عدد الميزات

ال شيء

ال شيء

 اإلجازة في الحقو  4سنوات على األكثرمن  34الى  - 44تعطى األولوية لإلجازة في النظام الجديد
في القانون العام
  0سنوات على األكثرفي النظام القديم

معايير أخرى

 اختبارات كتابية )**( -مقابالت شفوية

معارف بيداغوجية  -تقييم كتابي
 مقابلة شفويةخاصة

األولوية للحاصلين على  -أن تكون التشكيلة
ميزة واحدة فأكثر خالل العامة للنقط متوازنة
 مع مراعاة نقطالمشوار الدراسي
المواد األساسية ذات
الصلة بالقانون العام

(*) النقطة اإلقصائية في االختبار الكتابي  :أقل من 02\25
(**) النقطة اإلقصائية في المقابلة الشفوية  :أقل من 02\25

 :انظر برنامج إجراء مباريات ولوج سلك الماستر المعلن عنه في الموقع االلكتروني وداخل فضاءات الكلية.

 تقييم كتابي -مقابلة شفوية
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AVIS CYCLE MASTER
Offre de formations en Sciences Economiques et de Gestion conformément aux descriptifs des masters ouverts
au titre de l’année universitaire 2019/2020.

Condition
d’accès

Filières

Master
Management des Entreprises Sociales
et Territoires

Master
Management, Audit et Contrôle

Master Spécialisé
Management Stratégique des RH
et Gouvernance régionale

Effectifs
prévus

40

35

42

Procédures de sélection
Modalités
parallèles

Etude du dossier
Diplôme requis

Licence en Sciences
économiques et gestion

Licence en Gestion

Licence en Sciences
économiques et gestion

Nombre de
mentions
une mention
au moins
dans l’un des
semestres
de licence
04 au moins
sur les
années
d’études
03 mentions
(assez bien)
au moins
sont exigées

Nombre d’années
en Licence
Le nombre d’années
passées en licence est
pris en considération
pour départager les
candidats

Néant

04 années

Autres critères
de sélection

La structure des notes des
éléments des modules de
gestion

La structure des notes des
modules en relation avec
la spécialité
Note moyenne supérieure
ou égale à 10/20 des
modules en relation avec
la spécialité

- (*) Tests écrits
- (**) Entretiens

- Test écrit
- Entretien

-Test écrit
- Entretien
-Test écrit
- Entretien

Master
Finance, Contrôle et Audit

Master
Management Financier et Stratégie des
organisations

Master
Economie Applique

40

40

40

Licence en Sciences
économiques et gestion

04 mentions
(assez bien)
sur les six
semestres
d’études de
licence

Licence en Sciences
économiques et gestion

03 mentions
(assez bien)
sont exigées

Licence en Sciences
économiques et gestion

02 mentions
(assez bien)
sur les six
semestres
d’études de
licence

Néant

Le nombre d’années
sera pris en
considération pour
départager les
candidats

Néant

Note moyenne supérieure
ou égale à 12/20 des
modules en relation avec
la spécialité
Les notes des matières
principales seront prises
en considération pour
départager les candidats
Note moyenne supérieure
ou égale à 10/20 des
modules en relation avec
la spécialité

(*) Note éliminatoire pour le test écrit : note inférieure à 05/20
(**) Note éliminatoire pour l’entretien : note inférieure à 05/20

N.B. : Voir le planning du déroulement de la sélection sur le site de la faculté et au sein de l’établissement.

-Test écrit
- Entretien

-Test écrit
- Entretien

-Test écrit
- Entretien
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إعــالن
برنامج اجراء مباريات ولوج مسالك الماستر والماستر المتخصص المفتوحة بـرسـم الموسم
الجامعي .0202/0202

التواريخ  /اآلجال

اإلجراء  /العملية
الترشيح القبلي عبر المنصة االلكترونية

من يوم االربعاء  13يوليوز الى يوم السبت  13غشت
.9132

اإلعالن عن الئحة المترشحين المقبولين الجتياز االختبار
الكتابي(انتقاء أولي)

يوم الثالثاء  31شتنبر 9132

االختــبـــار الكتـــابي
  %02من مجموع النقطة النهائية (النقطة اإلقصائية في االختبار الكتابي  :أقل من )02\25اإلعالن عن الئحة المترشحين المقبولين الجتياز المقابلة
الشفوية

يوم السبت  31شتنبر : 9132
من  10الى  33صباحا (االقتصاد والتدبير)
من الثانية بعد الزوال الى الخامسة مساء (القانون العام
والقانون الخاص )
يوم الثالثاء  91شتنبر 9132

المقابلة الشفــويـــــة
يوما الجمعة  92و السبت  90شتنبر 9132

  %02من مجموع النقطة النهائية النقطة اإلقصائية في المقابلة الشفوية  :أقل من 02\25اإلعالن عن الئحة المترشحين المقبولين للتسجيل بصفة نهائية
بتكوينات الماستر/الماستر المتخصص

ابتداءا من يوم االثنين  11شتنبر 9132

التسجيل اإلداري للطلبة المقبولين بصفة نهائية
الالئحة األساسية  :من يوم الخميس  20أكتوبر إلى غاية يوم السبت  25أكتوبر 0202
الئحة اإلنتظار

 :يتم التسجيل حسب االستحقاق في حالة وجود أماكن شاغرة داخل أجل شهر يبتدئ من
يوم اإلثنين  20أكتوبر إلى غاية يوم الثالثاء  25نونبر 0202

ملحوظة :يعتبر اإلدالء بالدبلوم األصلي لإلجازة شرطا أساسيا إلجراء التسجيل اإلداري النهائي ،وال
تقبل في ذلك شهادة النجاح المؤقتة

انطالق الدروس

يوم الثالثاء  10أكتوبر 9132

