ماستر
القانون الجنائي والتعاون الجنائي الدولي
ماستر القانون الجنائي والتعاون الجنائي الدولي هو مسار للتكوين مدته سنتان
( 4فصول) بعد اإلجازة في مواد قانونية أساسية ذات ارتباط وثيق بسوق
العمل مع إمكانية استكمال التكوين في سلك الدكتوراه .عرض تكوين معمق
في ميدان القانون الجنائي بفروعه المختلفة  ،وفي مجال التعاون الجنائي
الدولي الذي أملته تحديات ومخاطر الجريمة المنظمة العابرة للحدود  ،وذلك
من خالل تمكين الطلبة من تكوينات نظرية وتوجيهية وتداريب في هذا الميدان
.
شروط الولوج والمعارف الالزمة
يفتح التكوين بماستر القانون الجنائي والتعاون الجنائي الدولي في وجه الطلبة الحاملين لإلجازة في
القانون الخاص أو القانون العام أو ما يعادلهما .توفر المرشح على لغة متميزة في لغتي التدريس
ومهارات عالية يتم تقديرها من طرف لجنة الماستر المتخصص .طرق االنتقاء:




دراسة الملف
اختبار كتابي
مقابلة

المهارات المراد تحصيلها
المساهمة في تكوين وإعداد كفاءات ذات دراسة معمقة وتكوين عال ورصين في مجال القانون
الجنائي والتعاون الجنائي الدولي  ،على النحو الذي يمكنها من اإلندماج في سوق الشغل  ،ويفتح
اآلفاق أمام مواصلة مسار البحث في القانون العام والقانون الخاص .

منافذ التكوين

المجـــال

المساهمة في تكوين باحثين وأطر عليا في اإلدارات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بالعدالة
الجنائية ،وفي المهن القانونية والقضائية ( سلك القضاء  ،المحاماة  ،األمن الوطني والدرك
الملكي  ،إدارة الجمارك  ،أطر في المؤسسات التابعة إلدارة السجون ومراكز اإلصالح
والتهذيب  ،اإلستشارة والخبرة القانونية ) . .

قانون خاص
المسؤول البيداغوجي
نور الدين العمراني

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

فهرس الوحدات










القانون الدستوري وحقوق
اإلنسان
القانون المدني المعمق
القانون الجنائي المعمق
القانون اإلداري المعمق
التنظيم القضائي للمملكة
منهجية البحث واللغة االنجليزية
1
القانون المسطري
قانون الشغل
القانون الجنائي الخاص المعمق












القانون الجنائي لألعمال
القانون الجنائي والمواثيق الدولية
المعلوميات واالنجليزية 2
الجرائم المنظمة العابرة للحدود
التعاون القضائي الدولي
التعاون األمني الدولي
القضاء الجنائي الدولي
األنظمة الجنائية المقارنة
قوانين الهجرة واللجوء
التدريب أو الرسالة

