
 

 

 9102/9191برسم الموسم الجامعي  المفتوحة القانون الخاصفي المتخصص  تكوينات مسالك الماستر والماستر

 المســـلك
عدد 

 المقاعد

 على األكثر

 شروط الولوج
 طرق االنتقاء

 طرق انتقاء موازية دراسة الملف

 الدبلومات المتطلبة
عدد السنوات الدراسية 

 بسلك اإلجازة

عدد 

 الميزات
 معايير أخرى

  ةكتابي ات اختبار)*(  -

 شفوية التمقاب)**(  -

   ماستر
    "المالية التشاركية"

40 
ية يف القانون اإلجازة األساس

 اخلاص

سنوات ( 40)أربع 

 كأقصى تقدير

ميزتان 

على 

األقل 

خالل 

سنوات 

 اإلجازة

 

تشكيلة النقط يف 

املواد األساسية 

املرتبطة بالتخصص 

بأال يقل معدل 

 04الوحدة فيها عن 

 كتابيتقييم  -

 شفوية مقابلة -

  ماستر
 "  العدالة الجنائية والعلوم الجنائية"

50 

 انون اخلاص اإلجازة يف الق -

 اإلجازة يف القانون اخلاص  -

القانون العام بالنسبة للمهنيني  أو

املزاولني للمهن اليت هلا عالقة 

 على االقل والذين قضوا بالقضاء

  مزاولة املهنة سنوات من 40

يف : تعطى األولوية لإلجازة 

سنوات يف النظام  3حدود 

سنوات وفق  0اجلديد أو 

 النظام القديم

 ميزتان

على 

األقل 

خالل 

سنوات 

 اإلجازة

كشف النقط،يف 

عالقة بوحدات 

تعطى و التخصص،

  للحاصلنياألولوية 

أعلى  على فيها 

  النقط

 

 

يف  كتابيتقييم  -

 العلوم اجلنائية

يف  شفوية مقابلة -

 التخصص



 

 

 

  

 10/91:  النقطة اإلقصائية في االختبار الكتابي  (*)

 10/91: النقطة اإلقصائية في المقابلة الشفوية  ( **)

 
 

 .ت الكليةفضاءاوداخل الموقع االلكتروني في  جراء مباريات ولوج سلك الماستر المعلن عنهانظر برنامج إ : ملحوظة

 اإلجازة في القانون الخاص 30 " منازعات األعمال" ماستر

في : عدد السنوات  -

 سنوات( 40)حدود أربع 
تاريخ الحصول  -

 أقدمية :اإلجازةعلى 
 سنتين على األكثر

 

 ال شيء

بعد التوفر على  -
 ينالسابق ينطالشر

يتم جمع النقط 
المحصل عليها في 

المواد المتصلة 
بقانون األعمال 

م الحاصل على سويق
عدد تلك المواد 

  ألجل تحديد المعدل

موضوع :  تقييم كتابي -

يف  عام يتصل بقانون األعمال

 مدة ثالث ساعات

يستدعى :  مقابلة شفوية -

هلا احلاصلون على نقطة 

 فما فوق يف الكتابي 04/04

Master    

«Juriste d’Affaires»   34 Licence en Droit Privé Néant Néant Néant 
-Test écrit 
- Entretien 

Master   

«Droit Privé et sciences 
Criminelles» 

40 Licence en Droit Privé  Néant Néant Néant 
-Test écrit 
- Entretien 


