
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

7الوحدة   

اللغة 

1والمصطلحات  

6الوحدة   

المدخل للعلوم 

االقتصادية 

 والتدبير

5الوحدة   

 مناهج العلوم

و  القانونية

 االجتماعية

4الوحدة   

مدخل إلى 

 العالقات الدولية

3الوحدة   

مدخل إلى العلوم 

 السياسة

2الوحدة   

  المدخل

لدراسات 

الشريعة 

 اإلسالمية

 1الوحدة 

إلى  المدخل

العلوم 

 القانونية

1الفصل   

 

 14الوحدة 

اللغة 

والمصطلحات 

2 

   13الوحدة 

القانون الدولي 

 العام

 12الوحدة 

التنظيم 

 اإلداري

 11الوحدة 

الجنائي  القانون

 العام

 10الوحدة 

العامة النظرية 

للقانون 

 الدستوري

 9الوحدة 

 القانون التجاري

 8الوحدة 

النظرية العامة 

و   لاللتزامات

 العقود

 2الفصل 

 
20الوحدة   

 قانون األسرة

19الوحدة   
المسؤولية 

 المدنية

18الوحدة   
 النشاط اإلداري

17الوحدة   
األنظمة 

الدستورية 

لمقارنةا  

16الوحدة   
القانون 

 االجتماعي

  15الوحدة 
قانون 

 الميزانية
3 الفصل  

 

26الوحدة   
وسائل الوفاء 

 واالئتمان

25الوحدة   
القانون 

 الجبائي

24الوحدة   
القانون 

الجنائي 

 الخاص

23الوحدة   
 نحقوق اإلنسا

والحريات 

 العامة

22الوحدة   
التنظيم 

 القضائي

21الوحدة   
قانون 

 الشركات
4الفصل   

انون الخاصمسار الق   

 
32الوحدة   
البحثمناهج   

31الوحدة   
القانون 

 المالي

30الوحدة   
القانون 

 العقاري

29الوحدة   
 علم اإلجرام

28الوحدة   
قانون الشركات 

وصعوبات 

 المقاولة

27الوحدة   
العقود 

 المسماة
5الفصل   

 
38و 37الوحدة    

 مشروع نهاية الدراسة

36الوحدة   
المسطرة 

 المدنية

35الوحدة   
القانون الدولي 

 الخاص 

34الوحدة   
المسطرة 

 الجنائية

33الوحدة   
 المواريث

6الفصل  

القانون العاممسار    

 

32الوحدة   
المنهجية 

 القانونية

31الوحدة   
السياسات 

 العمومية

30الوحدة   
 القانون الدولي

 االقتصادي

29الوحدة   
 المالية المحلية

28الوحدة   
المرافق العامة 

 الكبرى

27الوحدة   
 األفكاريخ تار

1 السياسية  

5الفصل   

 
38و 37الوحدة    

 مشروع نهاية الدراسة
36الوحدة   

 تنظيم المجال

35الوحدة   
المنازعات 

 اإلدارية

34الوحدة   
قانون الصفقات 

 العمومية

33الوحدة   
تاريخ األفكار 

2السياسية   
6الفصل  

 : مسارات التكوين

  انون الخاصالق -
 القانون العام -
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 القانـــــون شعبة
 بالعربية مــســـلك القانـــــون

 اإلجـــــازة في الدراسات األساسية
 

 

 

 تنظيم وحدات المسلك
 

 



  

تنتمي الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية إلى جامعة موالي إسماعيل، وهي مؤسسة 
وإعداد  أكاديمية ذات استقطاب مفتوح، مهمتها التكوين والتكوين المستمر والبحث العلمي،

الكفاءات البشرية التي يحتاجها المجتمع في مختلف النشاطات، وتزويدها بأحدث المعارف 
بة الفعالة واألساسية  للتنمية المحلية بإقليم الرشيدية واألقاليم المجاورة والخبرات، واالستجا

واالرتقاء بها حضاريا وفكريا، فضال عن بناء الشخصية المميزة وتفجير طاقات الطلبة 
العلمية والثقافية والفنية واألدبية عن طريق أنشطة دروس ومحاضرات وأنشطة علمية. 

وهي تعمل على تحضير  ،2006/2007الموسم الجامعي وقد فتحت المؤسسة أبوابها في 
 الشهادات التالية:

 اإلجازة في الدراسات األساسية والمهنية؛ 
 الماستر؛ 
 .الدكتوراه 
قطعت الكلية أشواطا مهمة في مسيرة استكمال بنيتها التحتية، التي لم تنته بعد، من أجل   

الكفاءات البشرية بإقليم الرشيدية، وتنمية  تحقيق أداء أفضل لمسؤوليتها في تأطير
مهاراتها، وإعدادها للبحث العلمي والتطبيقي من خالل تزويدها بأحدث المعارف 
والخبرات، إن هذه المسيرة الموفقة للكلية بعد مضي ثماني سنوات على تأسيسها مكنتها 

لثقافية والرياضية من تحقيق العديد من المكتسبات واالنجازات العلمية والبيداغوجية وا
 نعرض لها في هذه الحصيلة.  

 

 المسالك المعتمدة بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية
 سلك اإلجازة األساسية

 المنسق

 أحمد البايبي مسلك الدراسات العربية -

 عثمان بيصاني الدراسات الفرنسيةمسلك - 

 عبدالكبير حميدي مسلك الدراسات اإلسالمية- 

 حسن محداش مسلك القانون بالعربية- 

 

 سلك اإلجازة المهنية
 المنسق

 منير حنين  مسلك المعلوميات- 

 نبيل لمراني مسلك الشبكات المعلوماتية- 

 أناس المشيشي  مسلك تدبير الموارد البشرية- 

 

 سلك الماستر
 المنسق

ماستر المناهج اللسانية والخطاب - 
 القرآني

 أحمد البايبي

ماستر األدب والتثاقف بحوض البحر - 
 األبيض المتوسط

 عثمان بيصاني

 

 مقدمة عن الكلية

 التأطير التربوي 

يسهر على التسيير اإلداري للكلية ثلة من اإلداريين الرسميين الذين التحقوا بالكلية تباعا 
إلى حدود الموسم الجامعي  2006/2007منذ افتتاحها في الموسم الجامعي 

2014/2015: 

 االسم المهمــة

 الحو مجيدي العمـيد

 منيرحنين نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية

 رشيد فيهي العميد المكلف بالبحث العلمينائب 

 محمد العنوز الكاتب العام

 22 عدد الموظفين

 

 

 :اقم اإلداريـــالط

يتولى التدريس بالكلية عدد من األساتذة الرسميين الذين التحقوا بالكلية تدريجيا منذ 
، 2014/2015إلى حدود الموسم الجامعي  2006/2007افتتاحها في الموسم الجامعي 

 الشعب في الجدول أسفله:موزعين حسب 
 

 الشعبة العدد

 اللغة العربية 18

 اللغة الفرنسية 13

 القانون 10

 العلوم 8

 الدراسات اإلسالمية 5

ثلة من األساتذة العرضيين  يساهم في التأطير البيداغوجي  ملحوظة:
المتميزين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وتجدر اإلشارة إلى أن 

 .  2014المؤسسة استفادت من منصبين ماليين محدثين برسم سنة 

 



 تتوفر الكلية على فرق البحث المعتمدة التالية:

 المسؤول العنــوان

 الغريسيحمد م اللغة واآلداب والفنون بمنطقة تافياللت

 سعيد كاريمي الواحيةالترجمة واألنتروبولوجية الثقافية 

 بريمي عبد هللا التأويليات ونقد األنساق الثقافية 

التراث الشرعي والفكري لسجلماسة وتافياللت 
 وامتداداته بالمغرب اإلسالمي

 الحفظاوي محمد

 محمد بوعزة الدراسات السردية والثقافية

 احمد الطايعي البالغة واألدب 

 عبد الواحد دكيكي الحوسبة هندسة اللغات الطبيعية وتكنولوجيا
Culture et interculturalité dans la 

pratique de la littérature 
 عثمان بيصاني

Langage, société et culture au Sud-est  
et au Moyen Atlas 

 ابراهيم لروز

 
 

األكاديمـي و الثقافـيالتعــــاون   

انفتحت الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية على عدد من الفاعلين المحليين من مؤسسات إدارية وهيئات  في إطار التعاون و مد الجسور بغية تحقيق التنمية المحلية،
 المبرمة  نذكر على سبيل المثال:وهكذا أبرمت المؤسسة عددا من اتفاقيات الشراكة محليا ووطنيا ودوليا ، ومن بين تلك الشراكات  منتخبة،
 

 مندوبية وزارة الشبيبة والرياضة بالرشيدية؛ 
 مركز طارق ابن زياد بالرشيدية؛ 
 لمجلس البلدي لمدينة الرشيدية؛ 
 مندوبية التجارة والصناعة  بالرشيدية؛ 
 مندوبية وزارة السياحة بالرشيدية؛ 
 رشيدية؛الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات المهنية بال 
 النيابة اإلقليمية لوزارة التربية الوطنية بالرشيدية. 
 

البحثفرق   

 

 المنسق الشعبة

 أحمد البايبي اللغة العربية

 أناس المشيشي القانون

 أوهادي محمد اللغة الفرنسية

 سوفيان رشداوي العلوم

 حميدي عبد الكبير الدراسات اإلسالمية

 

 الشعب تنسيقية
 األندية الثقافية والرياضية

تلعب األنشطة الثقافية دورا هاما في المسار التعليمي للطالب، فهي تسهم في بناء شخصية الطالب وتكاملها، 
 واكتساب مهارات تواصلية، مع بيئتهم، واالرتفاع بمستوى أدائهم، ومهاراتهم الدراسية والحياتية، كما تسهم
أيضا في تدريب الطلبة على االعتماد على أنفسهم، وتعويدهم على التنظيم واالنضباط، مما يغرس الثقة في 
نفوسهم، وتشجعهم على التعاون مع الغير لمنفعتهم ومنفعة مجتمعهم، كما تنمي لديهم القدرة على النقد، 

لى االبتكار واإلنتاج، واستثمار وقت وتقبل ما يثيره الناقدون والرد المتأني المهذب، كما تساعد الطلبة ع
الفراغ وتلهب فيهم روح الحماس عن طريق المنافسة الشريفة في مختلف األنشطة، وتساعد في تأهيل 
الطالب لمواجهة الحياة بمختلف صورها. إيمانا منها بكل هذا، وبما أن ثروة األمة تنبع من قدرتها 

هم بصورة مستمرة، شجعتهم الكلية المتعددة التخصصات االستعدادية الفطرية ألبنائها واالستفادة من
بالرشيدية على تأسيس مجموعة من األندية الثقافية التي أضحت فضاء لالنخراط الثقافي المنظم وخلقت جوا 

 ثقافيا طالبيا متميزا، يشرف على إدارتها أساتذة المؤسسة بتعاون مع الطلبة، وبتنسيق مع إدارة المؤسسة:
  نادي اللسانيات 
 نادي األدب الفرنسي 
 نادي القرآن الكريم 
  نادي الفنون والعلوم اإلسالمية 
 نادي الصحة والبيئة وحماية المستهلك 
 نادي التراث اللغوي وتكنولوجيا اللغات 
  نادي اللغة 
 نادي فضاء القراءة واإلبداع 
 نادي التبادل الثقافي 
 نادي كرة القدم 
 نادي كرة السلة 
  الطائرة نادي كرة 
  نادي كرة  اليد 
  نادي ألعاب القوى 

 
 



  

 

 أهداف التكوين
 

ا الدبلوم بتوفيره تكوينا أساسيا متوازيا في تميز هذيو
باإلضافة إلى تمكين ، الخاص والقانون العام القانون

هج التحليل الطلبة من منظور شمولي حول منا
لمتابعة الدراسات على  الالزمةالقانوني والسياسي 

مستوى الماستر في القانون الخاص والقانون العام 
وكذا إلى فتح مقاوالت مهنية  العلوم السياسيةو

 -نونية مكتب االستشارات القا –خاصة )المحاماة 
)،... 

اإلجازة األساسية في القانون  يتوخى دبلوم     
األسس النظرية  من اكتساب الطلبة تمكين إلى 

 يةالقانونالعلوم في  الضرورية والمنهجية
القانونية  النصوص استيعاب والتي تمكنهم من

فضال عن الظواهر االجتماعية  المختلفة وفهم
التحليل القانوني  اكتساب الطلبة ألدوات

 والسياسي.
توسيع  أيضا إلى هذا التكوين ويهدف    

معارف الطلبة في مجال القانون الخاص 
والمؤهالت والقانون العام واكتساب المهارات 

العملية والتطبيقية وفق المفاهيم والمناهج 
 لحديثة.ا

 

 تحصيلهاالمهارات المراد 
األهداف العامة للتكوين تتمثل في اكتساب المهارات في مجاالت  

عديدة تتمثل في القدرة على التواصل كتابة أو شفهيا، واكتساب 
القدرة على استعمال الوسائل وملكة قانونية نقدية للتحليل والتعليق، 

 المعلوماتية، وضبط مناهج البحث، وكسب منهجية العمل الجماعي.
 ،القدرة على تحليل النصوص التشريعية-
القدرة على تحليل الظواهر االجتماعية واالقتصادية: ضبط -   

المفاهيم األساسية في القانون العام والقانون الخاص والعلوم 
السياسية، وكسب الكفاءات الالزمة لدراسة مختلف الوضعيات 

 ،القانونية
كسب معارف تهم األنظمة القانونية والمؤسسات اإلدارية،  -   

تقنيات التعبير الكتابي والشفهي تطوير أدوارها، تسييرها، كسب و
 ،في المجاالت القانونية الخاصة والعامة وفي العلوم السياسية

تفعيل أهداف الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومقتضيات  -
 ،يم التعليم العاليالمتعلق بتنظ 01.00القانون 

توسيع معارف الطلبة وتأهيلهم الختيار التخصص المنسجم مع  -
 ،توجهاتهم العلمية في سلك الماستر

يتعين فيه  يمكن تعميق التكوين النظري بتدريب وتكوين ميداني،و   
 الطلبة:  على
 ميدانية،القيام بتداريب  -
رتبط بالمعارف إنجاز أبحاث ميدانية حول ظواهر اجتماعية ت  -    

 ،المكتسبة في المجال القانوني
 وطاوالت (Séminaires)ندوات وأيام دراسية و تنظيم -    

 ،مستديرة حول مختلف المواضيع القانونية
إعداد محاكمات ووضعيات قانونية صورية تمكنهم من القيام  -    

 بتجارب ودراسة الحاالت العملية .....وغيرها.

 منافذ التكوين
تأهيل الطلبة لولوج وظائف مرتبطة مع  -

مضامين التكوين سواء في اإلدارات العمومية 
الشغل،  القضاء، إدارة  )الشرطة، مفتشية

الجمارك، إدارة السجون ....(، وفي المقاوالت 
والشركات التجارية أو امتهان مهنة قانونية 

 ومكاتب االستشارات القانونية، كالمحاماة
وبعد اكتساب الطالب للمعارف األكاديمية    

األساسية، يصبح مؤهال لتحديد توجهاته، نحو 
 معمقة. .مسارات مهنية أو دراسية

يهدف العمل الميداني إلى خلق روح     
المبادرة لدى الطالب، وتخويله إجراء تجارب 
لمختلف الوسائل واآلليات التي يتوفر عليها. 

هذا العمل يتعين أن يتم تأطيره من طرف 
ومهنيين في مجاالت  في القانون أساتذة

قانونية، اقتصادية واجتماعية في إطار 
 ين وباقي الشركاء.الشراكات بين الجامعي

ويسعى التكوين أيضا إلى االستجابة للحاجيات 

، كالعدالة قطاعات متعددةالمتطلبة في 

، وتزويدها العموميةوالمقاوالت واإلدارات 

موارد بشرية مؤهلة في الميدان القانوني ب

)القانون الخاص والقانون العام الداخلي 

والدولي والعلوم االقتصادية( تمكنهم من 

حاق بمختلف أسالك اإلدارة العمومية االلت

 والمنظمات الدولية والمؤسسات االقتصادية.

 شروط الولوج
 

 .علمية أدبية أو (2017) الباكلوريا
 

االرتباط بين التكوين والتكوينات 
 المتوفرة بالجامعة

 
 يتوخى  هذا المسللك االنسلجام بلين مختللف مضلامين الوحلدات والمجلزوءات

المكونة له؛ إذ يسمح للطالب بالتعرف على األساسليات فلي القلانون )الخلاص 
والعام( بالنسبة للفصول األربعة والتي ال يمكنه ملن دونهلا تتبلع مسلار نهايلة 
التكللوين، كمللا يسللمح بالتللدرج علللى مسللتوى الفصللول األربعللة، إذ بعللد تمكللن 

األساسلية فلي  الطالب في الفصلين األول والثلاني ملن التعلرف عللى المعلارف
القانون )كل مجزوءات القانون الخلاص والقلانون العلام عبلارة علن "ملدخل" 
أو "نظرية عامة"، سيتمكن من كسب معارف أكثر تعمقا في الفصلين الثاللث 

العالقلات –القلانون اإلداري –والرابع )في القانون العام: األنظملة الدسلتورية 
لماليللة العامللة  فللي القللانون ا–حقللوق اإلنسللان والحريللات العامللة –الدوليللة 

القللانون التجللاري(، وبعللد حصللوله –قللانون الشللغل–الخللاص: قللانون األسللرة 
على ديبلوم الدراسات الجامعية يمكنه اختيار مسار نهاية التكلوين سلواء فلي 
التخصصات المرتبطة بالقانون الخاص أو تلك المرتبطة بالقانون العام، وفلي 

ل والوحلللدات المكونلللة لللله منسلللجمة أي مسلللار ملللن هلللذه المسلللارات فالفصلللو
ومترابطللة فيمللا بينهللا ممللا يسللمح بمللد الجسللور بللين مسلللك القللانون الخللاص 
ومسلللك القللانون العللام. وهكللذا فعنللد تخللرج الطالللب يكللون قللد اكتسللب معللارف 
ومؤهالت أساسية ومشتركة )الفصول األربعة(  وأخرى  متطابقلة ملع مسلار 

 (  .نهاية التكوين)الفصالن الخامس والسادس
 

 

 

 


