
 

 

 

 

 

  »   منازعات األعمال « لمسلك ماستر  شروط الترشيح

 2015-2014الموسم الجامعي 

 
 :الملف الوصفي وفق ما يلي تتحدد ضوابط وشروط الترشيح بناء على

I-  معايير االنتقاء

        يتم االنتقاء على ثالثة مراحل، يتم خاللها جمع حاصل النقط التي يحصل عليها كل 

+ نقطة االختبار الكتابي + النقطة المحصل عليها من خالل دراسة ملف الترشيح )مرشح 

:      ، ويجري ترتيب المرشحين بحسب االستحقاق، على النحو التالي(نقطة اللقاء الشفوي

 ـ دراسة الملف  1

؛ ( سنوات4في حدود ) عدد السنوات التي قضاها المرشح في اإلجازة       ـ

؛ (أقدمية سنتين على األكثر)      ـ تاريخ الحصول على اإلجازة 

      ـ كل مرشح يتوفر فيه الشرطين السابقين يتم جمع النقط التي حصل عليها في المواد 

المتصلة بقانون األعمال في اإلجازة، ويقسم الحاصل على عدد تلك المواد ألجل تحديد 

القانون التجاري األساسي، قانون الشركات، العقود : المواد التي يتم االعتداد بها هي).المعدل

التجارية، وسائل الوفاء واالئتمان، صعوبات المقاولة، قانون الشغل، قانون االلتزامات 

. (والعقود، العقود المسماة، القانون البنكي، وقانون التامين

 ـ اختبار كتابي  2

 الختبار كتابي في موضوع  األوائل في القائمة120 استدعاء المرشحين ـ يجرى

 .عام يتصل بقانون األعمال لمدة ساعتين

 ـ مقابلة  3

 األوائل في القائمة الناتجة عن جمع نقط دراسة 70ـــ يستدعى لها المرشحون 

. ( فما فوق10/20)الملف مع نقطة الكتابي 

 تجري المقابلة أمام اللجنة العلمية للماستر، وتنصب على تقييم مؤهالت المرشح              ـ

 .في التواصل واللغة، والمعارف القانونية واالقتصادية، إضافة إلى دوافعه للترشح للماستر

II-  نتيجة عملية االنتقاء

         ـ انطالقا من مجموع النقط التي حصل عليها كل مرشح، يجري ترتيبهم بحسب 

 األوائل في الالئحة الرئيسية، والعشرة الموالون في الئحة 35االستحقاق، ويصنف ال 

. االنتظار

          ـ يستدعى طلبة القائمة الرئيسية للتسجيل داخل أجل محدد، بعدها يفتح التسجيل أمام 

طلبة الئحة االنتظار، بحسب عدد المقاعد الشاغرة، وبحسب االستحقاق انطالقا من ترتيبهم 

. على الالئحة
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