ماستر
قانون المنازعات
ماستر قانون المنازعات هو مسار للتكوين مدته سنتان ( 4فصول) بعد اإلجازة في مواد قانونية أساسية
ذات ارتباط وثيق بسوق العمل مع إمكانية استكمال التكوين في سلك الدكتوراه .يهدف ماستر قانون
المنازعات عبر مختلف وحداته و تخصصاته إلى فتح تكوين معمق للطلبة الباحثين في مجال المساطر و
و العملي و التداريب
إجراءات التقاضي و ذاك بموجب تكوين يزاوج ما بين البعدين النظري
المهنية و منفتح على أدوات التواصل و على مناهج البحث العلمي قصد تأهيله لولوج قطاع المقاولة
العامة و الخاصة و قطاع اإلدارة العمومية و على كل المهن القانونية و القضائية و كذلك تهييئه
لمواصلة الدراسة و البحث في سلك الدكتوراه.

شروط الولوج والمعارف الالزمة
يفتح التكوين بماستر قانون المنازعات في وجه الطلبة الحاملين لإلجازة في القانون الخاص أو القانون
العام أو ما يعادلهما .توفر المرشح على تكوين لغوي متين في لغة التدريس ومهارات عالية يتم تقديرها
من طرف لجنة الماستر .طرق االنتقاء:




دراسة الملف
اختبار كتابي
مقابلة

المهارات المراد تحصيلها





المهارات اللغوية و مهارات التواصل المعلومياتي
مهارات العالقات العامة
مهارات الترافع و التقاضي
مهارات و تقنيات إعداد البحوث و التقارير

منافذ التكوين
المجـــال
قانون عام  /خاص

يهدف التكوين بماستر قانون المنازعات إلى المساهمة في تكوين باحثين و خبراء و أطر عليا منفتحة على
قطاع المقاولة العامة و الخاصة و على اإلدارات العمومية و المهن الحرة و عموما إلى تكوين مهارات و
كفاءات عليا في مجال المنازعات و اإلجراءات المسطرية.

فهرس الوحدات
المسؤول البيداغوجي
المصطفى معمر

كلية العلوم القانونية واالقتصادية
واالجتماعية
ص.ب ،3102 :توالل ،مكناس
الهاتف 05 35 45 20 93 :
الفاكس 05 35 45 20 96 :
www.fsjes-umi.ac.ma












القانون الدستوري وحقوق
اإلنسان
القانون المدني المعمق
القانون الجنائي المعمق
القانون اإلداري المعمق
االتنظيم القضائي للمملكة
منهجية البحث واللغة االنجليزية
1
القانون المسطري
قانون الشغل
القانون التجاري المعمق
القانون الضريبي المعمق











قانون العقار والتعمير
اإلعالميات واالنجليزية 2
القانون الميزانياتي والمنازعات
الميزانياتية
منازعات العقار والتعمير
القضاء اإلداري والمنازعات
اإلدارية
المنازعات الضريبية
منازعات األعمال
قانون األسرة والمنازعات
األسرية
التدريب أو الرسالة

