
 

 

  »  العدالة الجنائية والعلوم الجنائية«لمسلك ماستر  شروط الترشيح

 2015-2014الموسم الجامعي 

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

 
 مع )بالنسبة للمهنيين   في القانون العامةاإلجازة في القانون الخاص بالنسبة للطلبة النظاميين، أو اإلجاز

 .(خبرة مهنية ال تقل عن خمس سنوات

 مع إعطاء األولوية للمرشحين  تعادل ميزة مستحسن على األقل أن تكون المواد األساسية في التخصص

 : الحاصلين على أعلى نقطة في هذه المواد

 القانون الجنائي العام؛-

 القانون الجنائي الخاص؛-

 علم اإلجرام؛- 

 .المسطرة الجنائية-

 أن يكون المرشح حاصال على ميزتين على األقل خالل سنوات اإلجازة. 

  أن تكون عدد السنوات التي قضاها المرشح من اجل الحصول على اإلجازة ال تتجاوز ثالث سنوات في

  .النظام الجديد وأربع سنوات في النظام القديم

: طرق االنتقاء –

 X             دراسة الملفات  :

 (…الميزات، عدد السنوات الدراسية، نقط المواد األساسية، إلخ : توضيح معايير االنتقاء )

     تتم دراسة ملفات المرشحين من طرف لجنة انتقاء مكونة من أساتذة المسلك المنتمين للمؤسسة بناء على 

: المعايير التالية

تعادل ميزة مستحسن على )كشف للنقط، بحيث يجب أن تكون المواد األساسية في التخصص  -

و تعطى األولوية للمرشحين الحاصلين على ، (في النظام الجديد أو بالنسبة للنظام القديم)األقل 

. أعلى نقطة في مواد التخصص المشار لها أعاله

عدد السنوات التي قضاها المرشح من أجل الحصول على اإلجازة وتعطى األولوية للمرشحين  -

الحاصلين على اإلجازة في حدود ثالث سنوات في النظام الجديد أو أربع سنوات وفق النظام 

 .القديم

 .ميزتان على األقل خالل سنوات اإلجازة -

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

 .مزاولة المهنة

 X               اختبار كتابي 

باللغة العربية والفرنسية باعتبار أن التكوين سيكون )اختبارا كتابيا يتعلق بمجال التخصص  -

. (باللغتين

 X                مقابلة

اختبارا شفويا أمام لجنة االنتقاء المكونة من أساتذة المسلك المنتمين للمؤسسة من أجل تقييم  -

 . قدرات المرشح على التعبير واإلقناع
 

 المملكة المغربية
 جامعة سيدي محمد بن عبدهللا

كلية العلوم القانونية واالقتصادية 
 واالجتماعية

 فـاس

ROYAUME DU MAROC 

UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH 

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES  

ET SOCIALES - FES 


