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مرحبا بكم
ف كلي الكلو القاالالي االقتاادي
اجقماعلي بمكناس
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عمادة كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة بمكناس
العمٌد  :عبد الغنً بوعٌاد
الهاتف +212 5 35 45 20 96 :
الفاكس +212 5 35 45 20 96 :
البرٌد اإللكترونً :
doyen@fsjes.umi.ac.ma , bouayad_abdelrhani@hotmail.com

نائب العمٌد  :دمحم الزهري
المكلف بالشؤون األكادٌمٌة والشؤون الطالبٌة
الهاتف +212 5 35 45 20 92 / 93 :
الفاكس +212 5 35 45 20 96 :
البرٌد اإللكترونً m.zouhri@hotmail.com :

نائب العمٌد  :مصطفى معمر
المكلف بالبحث العلمً والعالقات الخارجٌة
الهاتف +212 5 35 45 20 92 / 93 :
الفاكس +212 5 35 45 20 96 :
البرٌد اإللكترونً maamarmustapha@yahoo.fr :

الكاتب العام  :مٌمون أبوش
الهاتف +212 5 35 45 20 92 / 93 :
الفاكس +212 5 35 45 20 96 :
البرٌد اإللكترونً abouch.mimoun@hotmail.com :
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كمي لعملي األقاا عبي النف بلعلاا
ببتلو كلي الكلو القاالالي االقتاادي اجقماعلي
مكناس

إ كلي الكلو القاالالي االقتاادي اجقماعلي اقابلي الاملي ملاال ألماعلي
بمكناس ف ممألسي قمقت بسملي لبي حقر و ايد ر اائا عكل اتللي ال نف
ابارجف .لي م اناا ا ف ئر دلاللو  1993عكل مساحي قلا و  6.3كقار.
نيرر هذ اننشأ مم أللاألي امر كدي اقلكلم الااف اقف ر و األقلابي
اكر ابلم ف الر اقلكلم الااف ف املاالم الللالف االقتااال اهال

لل ف ك دي

مسقمر منه ألني .1988
إ كلقنا لاف قماما ااا الانقاا عكل الاام اسلأللل القتااالي ائيد مم
ااك ل كق جل ء ملاميي اقباال اقلارب إلعطاء ادناملكلي جيديأ ائه اقلا إ.
قااقملك اللأ هذ اممألسي كمم ف نقاعي عامكلم ألاألللم مقر بطلم

ما :اقلكلم

ابلحي لناعقنا نطكق مم لإ اقلكلم بي إ بلح مم شان إ دنلي لاعن الكك
اللحي قاابلح اهال ا دللق اقااج دلابلي دنلي رعلقن اجقماعلي.
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اقلللق ي ئا اقف مم جكئا كلقي ق إ هذ اككلي لقمي عكل في مم األا هأ
اهدم دقسملإ باايدناملي اهال دلمكلإ جا يدم عكل لللق لاعئا الكمف

نلا

ا الاي ما قملك هذ اممألسي بطاالم ا رال ملنك ر م لربي برأ منئلا ان بئا.

النظام الداخلً للكلٌة
دٌباجة :
طبما لممتضٌات المانون  01.00المتعلك بتنظٌم التعلٌم العالً الصادر بممتضى الظهٌر رلم
 1.00.199بتارٌخ  15صفر  1421الموافك  19ماي  2000والنصوص التنظٌمٌة المتخذة لتطبٌمه
والسٌما ممتضٌات المرسوم رلم  2.01.2328الصادر بتارٌخ  22من ربٌع األول  1423الموافك ٌ 4ونٌو
 2002والمتعلك بتحدٌد تألٌف مجالس المؤسسات الجامعٌة وكٌفٌة تعٌٌن أو انتخاب أعضائها وكذا كٌفٌات
سٌرها ٌ ،حدد هذا النظام الداخلً أهداف المؤسسة مهامها وهٌاكلها واللجان الدائمة بالمؤسسة وكٌفٌة سٌر
أجهزتها.

أهداف المؤسسة و مهامها
الفرع األول  :أهداف المؤسسة
المادة  : 1تلتزم المؤسسة بالمبادئ واألهداف المنصوص علٌها فً المادة األولى من المانون  01.00وهً
كالتالً :








التمسن بمبادئ العمٌدة اإلسالمٌة ولٌمها
فتح إمكانٌة التسجٌل بالكلٌة لجمٌع الطلبة المتوفرٌن على الشروط المطلوبة على أساس تكافؤ
الفرص
احترام مبادئ حموق اإلنسان وتشجٌع التسامح وحرٌة التفكٌر والخلك واإلبداع مع احترام المواعد
والمٌم األكادٌمٌة والصرامة واألمانة العلمٌة والنزاهة الفكرٌة
العمل على تطوٌر التدرٌس فً مختلف مٌادٌن التكوٌن الموجودة بالمؤسسة
تكوٌن الكفاءات وتطوٌرها وتنمٌة المعلومات ونشرها
اإلسهام فً التطورات العلمٌة فً المجال الحمولً وااللتصادي واالجتماعً مع األخذ بعٌن االعتبار
االحتٌاجات الخاصة للتنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة
تشجٌع البحث العلمً واالبتكار

الفرع الثانً  :مهام المؤسسة
المادة  : 2تناط بالمؤسسة المهام التالٌة :





التكوٌن األساسً والتكوٌن المستمر فً المجال الحمولً وااللتصادي واالجتماعً
تطوٌر البحث العلمً فً مجال تخصصاتها
إعداد الطلبة لالندماج فً الحٌاة العملٌة عن طرٌك تنمٌة المهارات والكفاءات
المٌام بأعمال الخبرة فً مجال تخصصاتها
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خلك تكوٌنات جدٌدة تتماشى مع ممتضٌات سوق الشغل
تسلٌم الشهادات وتحضٌر شهادات جدٌدة وفك النصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة الجاري بها العمل
تمدٌم خدمات واستشارات بممابل بموجب اتفالٌات
تنظٌم دورات للتكوٌن المستمر بممابل
عمد اتفالٌات الشراكة والتعاون مع مؤسسات جامعٌة وطنٌة أو دولٌة وذلن فً إطار جامعة موالي
إسماعٌل وطبما للمانون.

التكوٌنات األساسٌة

دليل الطالب
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اإلجازة فً الدراسات األساسٌة
 دفتر الضوابط البٌداغوجٌة
 وصف التكوٌن بمسلك القانون العام باللغة العربٌة
 وصف التكوٌن بمسلك القانون الخاص باللغة العربٌة
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 دفتر الضوابط البٌداغوجٌة
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اإلجازة فً الدراسات األساسٌة
قانون عام

اإلجازة األساسٌة فً المانون العام تختم مرحلة تكوٌن تدوم ثالث سنوات بعد الباكالورٌا وتهدف إلى تكوٌن الطلبة فً
ٌ .هدف
مجال الثمافة المانونٌة المتعلمة بالحٌاة المهنٌة والتجارٌة واإلجتماعٌة وإعدادهم لتسلم ممالٌد المهن المانونٌة والتعلٌمٌة
مسلن المانون العام إلى تمكٌن الطلبة من تكوٌن نظري فً المانون الخاص و العام ،كما ٌروم منحهم إمكانٌة متابعة الدراسة
بسلن الماستر أو ولوج سوق الشغل من خالل ما سٌحصلون علٌه من مهارات التواصل و العاللات العامة و المهارات اللغوٌة.

شروط الولوج والمعارف الالزمة
وجوب الحصول على شهادة الباكالورٌا أو أي شهادة أخرى معترف بمعادلتها لها .طرق االنتماء :استمطاب مفتوح فً
حدود الطالة االستٌعابٌة للمؤسسة و إمكانٌات التأطٌر بها..

المهارات المراد تحصٌلها





تمكٌن الطالب من األسس النظرٌة فً المانون و كذا المناهج العلمٌة ؛
تمكٌن الطالب من فهم النصوص المانونٌة و ضبط مهارات تحلٌل النصوص؛
منالشة نتائج األبحاث و الدراسات فً المجاالت المانونٌة؛
تمكٌن الطالب من أدوات التعلٌك على األحكام المضائٌة؛

منافذ التكوٌن

ٌهدف التكوٌن إلى فتح أفاق الطالب على سوق الشغل و تمكٌنه من االنخراط بٌسر فً الوظائف المضائٌة و المانونٌة
العمومٌة ،و كذا االلتحاق بالكثٌر من المهن الحرة ذات االرتباط بالتكوٌن المانونً  ،مع إمكانٌته تموٌة الجانب الذاتً فً إطار
التحفٌز على المبادرات الفردٌة .

فهرس الوحدات
الفصل 1

الفصل 2









مدخل للعلوم المانونٌة
مدخل لدراسات الشرٌعة االسالمٌة
المدخل إلى علوم السٌاسة
مدخل للعاللات الدولٌة
مناهج العلوم المانونٌة و االجتماعٌة
مدخل للعلوم االلتصادٌة و التدبٌر
اللغة و المصطلحات المانونٌة 1









النظريت العاهت لاللتساهاث
القانىى التجاري
النظريت العاهت للقانىى الذستىري
القانىى الجنائي العام
التنظين االداري
القانىى الذولي العام
اللغت و الوصطلحاث القانىنيت



لانون المٌزانٌة







المانون االجتماعً
األنظمة الدستورٌة الممارنة
النشاط اإلداري
المسؤولٌة المدنٌة
لانون األسرة








قانىى الشركاث
التنظين القضائي
حقىق االنساى و الحرياث العاهت
القانىى الجنائي الخاص
القانىى الضريبي
وسائل األداء و اإلئتواى








تارٌخ األفكار السٌاسٌة
المرافك العامة الكبرى
المالٌة االمحلٌة
المانون االلتصادي الدولً
السٌاسات العمومٌة
االدارة الترابٌة





القانىى الذولي اإلنساني
قانىى الصفقاث العوىهيت
الونازعاث االداريت والقضاء
اإلداري
تذبير الوجال
نظريت الونظواث الذوليت



هشروع نهايت الذراست

الفصل 3

الفصل 5

الفصل 4

الفصل 6
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اإلجازة فً الدراسات األساسٌة
قانون خاص

اإلجازة األساسٌة فً المانون العام تختم مرحلة تكوٌن تدوم ثالث سنوات بعد الباكالورٌا وتهدف إلى تكوٌن الطلبة فً
ٌ .هدف
مجال الثمافة المانونٌة المتعلمة بالحٌاة المهنٌة والتجارٌة واإلجتماعٌة وإعدادهم لتسلم ممالٌد المهن المانونٌة والتعلٌمٌة
مسلن المانون العام إلى تمكٌن الطلبة من تكوٌن نظري فً المانون الخاص و العام ،كما ٌروم منحهم إمكانٌة متابعة الدراسة
بسلن الماستر أو ولوج سوق الشغل من خالل ما سٌحصلون علٌه من مهارات التواصل و العاللات العامة و المهارات اللغوٌة.

شروط الولوج والمعارف الالزمة
وجوب الحصول على شهادة الباكالورٌا أو أي شهادة أخرى معترف بمعادلتها لها .طرق االنتماء :استمطاب مفتوح فً
حدود الطالة االستٌعابٌة للمؤسسة و إمكانٌات التأطٌر بها..

المهارات المراد تحصٌلها





منافذ التكوٌن

تمكٌن الطالب من األسس النظرٌة فً المانون و كذا المناهج العلمٌة ؛
تمكٌن الطالب من فهم النصوص المانونٌة و ضبط مهارات تحلٌل النصوص؛
منالشة نتائج األبحاث و الدراسات فً المجاالت المانونٌة؛
تمكٌن الطالب من أدوات التعلٌك على األحكام المضائٌة؛

ٌهدف التكوٌن إلى فتح أفاق الطالب على سوق الشغل و تمكٌنه من االنخراط بٌسر فً الوظائف المضائٌة و المانونٌة
العمومٌة ،و كذا االلتحاق بالكثٌر من المهن الحرة ذات االرتباط بالتكوٌن المانونً  ،مع إمكانٌته تموٌة الجانب الذاتً فً إطار
التحفٌز على المبادرات الفردٌة .

فهرس الوحدات
الفصل 1








الفصل 3







الفصل 5







الفصل 2
مدخل للعلوم المانونٌة
مدخل للمانون االسالمً
مدخل لعلم السٌاسٌة
مدخل للعاللات الدولٌة
مناهج العلوم االجتماعٌة
مدخل للعلوم االلتصادٌة
اللغة و المصطلحات المانونٌة 1









القانىى التجاري
النظريت العاهت لاللتساهاث
لنظريت العاهت للقانىى الذستىري
القانىى الجنائي العام
التنظين القضائي
الوؤسساث الذوليت
اللغت و الوصطلحاث القانىنيت 2

المسؤولٌة المدنٌة
المانون التجاري
المنظمات الدستورٌة
المانون االداري
العمود المسماة
لانون األسرة








قانىى الشركاث التجاريت
القانىى الذولي الخاص
الحقىق االنسانيت
القانىى الجنائي الخاص
القانىى الجبائي
وسائل األداء و اإلئتواى

صعوبات المماولة
لانون المسطرة المدنٌة
علم اإلجرام
المانون العماري
المانون المالً
منهجٌة البحث







االنظام الوالي لألسرة
الوسطرة الجنائيت
القانىى الذولي الخاص
الوسطرة الوذنيت II
أشغال نهايت الذراست

الفصل 4

الفصل 6
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االنشطة الموازٌة

* االنشطة الرياضية 
النشاط

المؤطر

كرة القدم

اليعقوب ادريس
ي

الكرة الطائرة

هريرة زين الدين
يق
وو
معودد
ي
ى
صطف كويس

كرة الملة
كرة اليد
العدد ى
الريف
ي

عبد الفتاح احمادد
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* االنشطة الثقافية 

النشاط

المؤطر

المرسح

ابرهيم غزام

الفنون التشكيلية
التصوير الفتوغر ى
او
ي

فقي ر يد
ر
حمو ايت برهيم

كندرب
لييىل
يي

التوتصل

سمي اعويش
ر

العرب
اللخ
ي

ديتب الغلود

اللزف
ى
صظف ماس

الموسيقىل
ي

