
 

   

 ماستر 
 القانون والمقاولة

  

فصول( بعد اإلجازة في مواد قانونية أساسية  4ماستر القانون والمقاولة هو مسار للتكوين مدته سنتان )

يهدف ماستر القانون  استكمال التكوين في سلك الدكتوراه.ذات ارتباط وثيق بسوق العمل مع إمكانية 

والمقاولة في المجاالت القانونية المرتبطة بالمقاولة إلى عرض تكوين معمق في مجال المنازعات 

والمساطر القانونية عن طريق تقديم تكوينات نظرية وتوجيهية وتداريب في المواد القانونية ودعم مناهج 

المتكونين على التهيء لمتابعة الدراسة في الدكتوراه وتأهيلهم لمباريات ولوج البحث من أجل مساعدة 

دارة العمومية وكل المهن القانونية والقضائية ذات الصلة بمجال المقاولة ) المحاماة، قطاع المقاولة واإل

 القضاء، التوثيق، مكاتب االستشارة والخبرة القانونية ...(

 رف الالزمةاشروط الولوج والمع

فتتتتي الحقتتتتوق أو فتتتتي وجتتتته الطلبتتتتة الحتتتتاملين ل جتتتتازة القتتتتانون والمقاولتتتتة يفتتتتتت التكتتتتوين بماستتتتتر 

 -القتتتانون المتتتدنيبالمعتتتارف البيدايوجيتتتة الخا تتتة  تتتتوفر المرعتتتت علتتتى. التتتديبلومات التتتتي تعادلهتتتا

القتتتتانون الجنتتتتائي   -القتتتتانون الضتتتتريبي  –العقتتتتود التجاريتتتتة   -قتتتتانون الشتتتت ل  -القتتتتانون التجتتتتار  

 .قانون الشركات التجارية -الفرنسية التطبيقية  -لألعمال 

 طرق االنتقاء: -

  دراسة الملف 
  اختبار كتابي 
 مقابلة 

 المهارات المراد تحصيلها

يتتتروا ماستتتتر القتتتانون و المقاولتتتة تمكتتتين الطلبتتتة البتتتا اين متتتن اكتستتتا  مهتتتارات البحتتتث العلمتتتي و 

كتتتإا إمكانيتتتة التوا تتتل و التعامتتتل متتتع اإلع ميتتتات و نتتتبب ل تتتة البحتتتث القتتتانوني بالفرنستتتية كانتتت  

 .بالعربية في إطار منهجي يحترا نوابب البحث القانوني أو

 التكوين ذمناف

المستتتاهمة فتتتي تكتتتوين بتتتا اين و أستتتاتإة بتتتا اين و أطتتتر عليتتتا لقطتتتاع المقاولتتتة الخا تتتة و العموميتتتة 

و لتتتت دارات العموميتتتتة المركليتتتتة  و ال مركليتتتتة و المهتتتتن الحتتتترة القانونيتتتتة و القضتتتتائية و علتتتتى 

العمتتتوا تكتتتوين وإعتتتداد كفتتتاءات ذات دراستتتة معمقتتتة و تكتتتوين عتتتال فتتتي المنازعتتتات و المستتتاطر 

و يفتتتتت اقفتتتاق أمتتتاا    يستتتاعدها علتتتى االنتتتدماج فتتتي اقتصتتتاد الستتتوق العمتتتومي و الختتتا   القانونيتتتة

 .موا لة مسار البحث في القانون الخا 

اتفهرس الوحد

 
  1المنهجية واللغة االنجليزية 
 القانون المدني المعمق 
 القانون التجاري المعمق 
 مساطر التحفيظ العقاري 
  التمويالت البنكيةنظام 
 النظام الجبائي 

  2اإلعالميات واللغة االنجليزية 
 القانون المسطري 
 قانون تدابير حماية المستهلك 
 عالقات الشغل 
 قانون الشركات التجارية المعمق 
  الصفقات العمومية والمنازعات

 اإلدارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجـــال

خاص قانون  

 

 المسؤول البيداغوجي

 

شميعة الرحيم عبد  
 
 
 
 

 

 اديةواالقتص القانونية العلوم كلية

  واالجتماعية
مكناس توالل، ،3102 ص.ب:  

 
05 35 45 20 93   : الهاتف
05 35 45 20 96   : الفاكس 

 
www.fsjes-umi.ac.ma 

 

http://www.fsjes-umi.ac.ma/


 

 صعوبات المقاولة 
 التأمينات االجتماعية 
 القانون المالي المعمق 
 لجنائي لألعمالالقانون ا 

 العقود التجارية 
 المناخ االقتصادي لالستثمار 
 مشروع نهاية الدراسة 
 التدريب أو الرسالة

 


