إجازة الدراسات األساسية
القانون باللغة العربية
المنسق البيداغوجي :محمد الحضري
األعداد المرتقبة :حسب الطاقة االستيعابية للمؤسسة

▪
▪
▪
▪

مسار القانون الخاص
مسار القانون المدني
مسار قـــــــــانون األعمــــــال
القانون العام

أهداف التكوين:
▪ تحليل القاعدة القانونية لمجاالت القانون العام
▪ تحديد قانونية أو عدم قانونية الفاعل العام
▪ تنمية الكفايات المتعلقة; واالستنتاج في المجال القانوني ومواكبة المستجدات في المجال القانوني
منافذ التكوين
▪
▪
▪
▪

الترشح الجتياز مباريات ولوج الوظيفة العمومية بمختلف اإلدارات؛
ممارسة المهن القانونية الحرة؛
العمل بالمجال القانوني داخل المقاوالت
متابعة الدراسة الجامعية في إطار سلك الماستر

شروط الولوج والمعارف الالزمة
• الديبلومات المتطلبة :بكالوريا
المضمون البيداغوجي
الفصل 1

الفصل 2
النظرية العامة لاللتزامات
القانون التجاري
النظرية العامة للقانون الدستوري
القانون الجنائي العام
التنظيم االداري
المؤسسات الدولية
اللغة والمصطلحات القانونية 2
الفصل 4
قانون الشركات
القانون الدولي الخاص
حقوق اإلنسان
القانون الجنائي الخاص
القانون الجبائي
أدوات الدفع واالئتمان

الفصل 5

الفصل 6

مدخل للعلوم القانونية
مدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية
مدخل للعلوم السياسية
مدخل للعالقات الدولية
مناهج العلوم القانونية واالجتماعية
مدخل لعلوم االقتصاد والتدبير
اللغة والمصطلحات القانونية 1
الفصل 3
المسؤولية المدنية
القانون االجتماعي
األنظمة الدستورية الكبرى
القانون اإلداري والعقود اإلدارية
العقود المسماة
قانون األسرة
المسؤولية المهنية
المسطرة المدنية
المسطرة الجنائية
القانون العقاري
صعوبة المقاولة
العقود المسماة

مسار القانون الخاص

قانون الملكية والمواريث
علم اإلجرام
قانون الملكية والمواريث
الحقوق العينية
القانون الدولي الخاص
مشروع نهاية البحث

مسار القانون المدني
الفصل 5
المسطرة الجنائية
القانون العقاري
المسطرة المدنية
التوثيق العدلي
العقود المسماة
صعوبة المقاولة

المواريث والوصايا
الحقوق العينية
العقود التجارية
القانون الدولي الخاص
مشروع نهاية البحث

مسار قـــــــــانون األعمــــــال
الفصل 5

المسطرة الجنائية
المسطرة المدنية
المسطرة الجنائية
صعوبة المقاولة
القانون البنكي
العقود المسماة
قانون التأمين

الفصل 6
قانون حماية المستهلك والمنافسة
قانون البورصة
العقود التجارية
القانون الدولي الخاص
مشروع نهاية البحث

القانون العام
الفصل 5

المرافق العمومية الكبرى
تاريخ الفكر السياسي 1
المرافق العمومية الكبرى
السياسات العمومية
الوظيفة العمومية
القانون الدولي اإلنساني
مالية الجماعات الترابية

الفصل  285( 6س)

الفصل 6
المنازعات اإلدارية
قانون الصفقات العمومية
المنازعات اإلدارية
نظريات المنظمات الدولية
آليات التحليل السياسي
مشروع نهاية البحث

