الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية
شعبة الحقوق
ماسرت قانون املنازعات

إعـالن عن فتح ابب لولوج املاسرت ()2023-2022
يعلن عميد الكلية املتعددة التخصصات ابلرشيدية عن فتح ابب الرتشح للتسجيل يف :ماسرت قانون املنازعات برسم السنة اجلامعية 2023/2022

أهداف التكوين:

يهدف ماسرت قانون املنازعات عرب خمتلف وحداته و ختصصاته إىل فتح تكوين معمق للطلبة الباحثني يف جمال املساطر و إجراءات التقاضي و ذاك مبوجب تكوين يزاوج ما
بني البعدين النظري و العملي و التداريب املهنية و منفتح على أدوات التواصل و على مناهج البحث العلمي قصد أتهيله لولوج قطاع املقاولة العامة و ااخاصة و قطاع
اإلدارة العمومية و على كل املهن القانونية و القضائية و كذلك هتييئه ملواصلة الدراسة و البحث يف سلك الدكتوراه كما يهدف التكوين إىل صقل الكفاايت اللغوية
والتواصلية للخرجيني والرفع من قدرهتم على إقامة العالقات العامة وعلى إعداد املرافعات وضبط مساطر التنازع أمام احملاكم.

وحدات املاسرت:
الوحـدة 1

الوحــدات

الوحـدة 2

الوحـدة 3

الوحـدة 5

الوحـدة 4

الوحـدة 6

الفصـول

الفصل
1

القانون املدين

املنازعات األسرية

املعمق

الفصل 2
الفصل 3

القانون اجلنائي املعمق

املنازعات التجارية

منهج البحث القانوين

اللغة األجنبية القانونية

واالجتماعي

املسطرة املدنية

املسطرة اجلنائية

القانون االجتماعي

املعمقة

املعمقة

املعمق

املنازعات العقارية

املنازعات البنكية

منازعات االستهالك

والتأمينية

الفصل 4

القانون والرقمنة

املنازعات اإلدارية

املنازعات الضريبية

املعمقة
املنازعات الرايضية

التدريب أو الرسالة

املنازعات البيئية

الوسائل البديلة لتسوية
املنازعات

شروط الولوج واملعارف الالزمة:
– الدبلومات املتطلبة :اإلجازة يف القانون ااخاص  /اإلجازة يف القانون العام

– املعــارف البيداجوةيــة ا:ا ــة :القااانون املاادينق القااانون اجلنااائيق القااانون التجاااريق القااانون االجتماااعيق املساااطرق القااانون االداريق قااانون ا ساارةق القااانون
العقاري
 -طريقة الانتقاء:

دراسة امللف (املعدل العام احملصل عليه ،امليزات احملصل عليها ،عدد السنوات الدراسية يف سلك اإلةازة )... ،مع إمكانية اةراء االختبار الكتايب او املاقابلة الشفوية او مها معا.



طلب الرتشح االلكرتوين على الرابط التايل/http://candidature.fpe.umi.ac.ma :

 األعداد املرتاقبة للطلبة 30 :طالبا على األكثر يف كل موسم ةامعي.

 الفرتة احملددة لطلب الرتشح للتسجيل :من  05جشت  2022إىل  25جشت .2022

