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 التكوين أهداف

 للتكويــن، تدريجيــا مســارا الخــاص القانــون مســلك يعــد
 المعــارف اكتســاب مــن الطالــب تمكيــن إلــى ويهــدف
 المبــادئ عــن فضــا الخــاص بالقانــون المرتبطــة النظريــة

 العــام. القانــون المرتبطــة األساســية
 القانــون مجــال فــي تكويــن إعطــاء إلـــى كذلــك يهــدف
 مرتبطــة وتطبيقيـــة نظريــة بأعمــال القيــام وكــذا الخــاص،

بتقنيات المتعلق الجانـب إغفـال دون القانونيـة، بالدراسـات
 التواصــل.



 التكوين منافذ

االسـتجابة إلـى الخـاص القانـون مجـال فـي التكويـن يسـعى
 قطاعــات فــي الشــغل ســوق يتطلبهـــا التــي للحاجيــاـت
 األخــرى القضائيــة المهــن ومختلــف كالعــدل متعــددـة
 واإلدارات وغيرهــا والتوثيــق والعــدوـل المحامــاة كمهنـــة

 بكفـاءات بتزويدهـا وذلـك الخاصـة والمقـاوالت العموميـة
 الخــاص. القانــون ميــدان فــي مؤهلـــة

 الباكالوريا. شهادة على حاصل ّل ك وجه في مفتوح الولوج شروط

 البيداغوجـي المحتـوى
 األول) بالسـلك مشـترك جـذع )

 الثاني األسدس األول األسدس

- 

 القانونية للعلوم المدخل
 اإلسالمية الشريعة لدراسات المدخل -
 السياسية للعلوم المدخل -
 الدولية للعالقات المدخل -
 واالجتماعية القانونية العلوم مناهج -
 والتدبير االقتصاد لعلوم المدخل -
 1 ومصطلحات لغات -

 والعقود لاللتزامات العامة النظرية -
 التجاري القانون -
 الدستوري للقانون العامة النظرية -
 العام الجنائي القانون -
 اإلدارـي التنظيم -
 العام الدولي القانون -
 2 ومصطلحات لغات -

 الرابع األسدس الثالث األسدس



 الميزانية قانون -
 االجتماعي القانون -
 الكبرى الدستورية األنظمة -
 اإلدارـي النشاط -
 المدنية المسؤولية -
 األسرة قانون -

 الشركات قانون -
 القضائي التنظيم -
 العامة والحريات اإلنسان حقوق -
 الخاص الجنائي القانون -
 الجبائي القانون -
 واالئتمان األداء وسائل -

 السادس األسدس الخامس األسدس

- 

 المسماة العقود
 المقاولة صعوبات -
 االجرام علم -
 الخاص الدولي القانون -
 التأميـن قانون -
 البنكي القانون -

 المواريث -
 الجنائية المسطرـة -
 العقاري القانون -
 المدنية المسطرـة -
 المؤطر المشروع -
 المؤطر المشروع -

 ستر ما الشهادة

 العقارية المعامــات المسلك اسم

 المسلك منسق
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 التكوين أهداف

معمقـة معـارف مـن الطلبـة تمكيـن إلـى التكويـن هـذا يهـدف
 بــكل وإحاطتهــم بالمغــرب العقــاري النظــام فــي ومتخصصــة

 األمـــر تعلــق ســواء اإلمــكان، قــدر بــه المرتبطــة القضايــا
 تخريـج أجـل مـن اإلجرائيـة، بالجوانـب أو الموضوعيـة بالجوانـب

 ســوق لمتطلبــات يســتجيبون المجــال هــذا فــي متخصصيــن
 علــى قادريــن يكونــون الوقــت نفـــس وفــي ببالدنــا، الشــغـل

 القضــاء مجــال قبيــل مــن والقضائيــة القانونيــة المهــن ولــوج
 التطــورات مســايرة لهــم تكفـــل وجــدارة بفعاليــة والتوثيــق

 . باســتمرار العقــاري المشــهد يشــهدها التــي

 التكوين منافذ

 فـي متخصصـة وأطـر باحثيـن إعـداد علـى التكويـن هـذا يعمـل
 لهــذـا الضابطــة القانونيــة بالنصــوص ملمــة العقــاري المجــال
 تولــي خــال مــن البــاد خدمــة علــى قادريــن يكونــون المجــال،

 التكويــن، مـــن النــوع هــذا تتطلــب التــي الوظائــف مـــن جملــة
 فـي أطـر موثقيـن، العقـار، فـي متخصصيـن قضـاة قبيـل مـن

 الشـغل. سـوق يحتاجـه ممـا ذلـك وغيـر العقاريـة، المحافظـة

 الولوج شروط
 المتطلبة: الدبلومات

 الشريعـة في اإلجازة أو الخاص القانون في األساسية اإلجازة -



 الولوج شـروط
 (تتمـة)

 القانــون العقــاريـ، القانــون الخاصــة: البيداغوجيــة المعــارف -
 تنـازع العقاريـة، والمسـاطر الجنائـي، القانـون التأميـن، المدنـي،

 العقـاري. المجـال فـي القوانيـن
 االنتقاء: طرق -
 الملف دراسة -

 الدراسـية، السـنوات عـدد الميـزاتـ، : االنتقـاء معاييـر (توضيـح
 األساسـية،...) المـواد نقـط

 مسـار خـال األقـل علـى ميزتيـن علـى الطالـب حصـول مراعـاة -
 اإلجـازة

 الماستر اهتمام بمجال الصلة ذات المواد نقط مراعاة -
 نعم : كتابي اختبار -
 ال : مقابلة -
 شيء ال :( (تحديدها أخرى طريقة -

 البيداغوجـي المحتـوى

 الثاني األسدس األول األسدس
- 

 العقارية المعامالت توثيق
- 

 العقارية واألكرية البيوع
- 

 األصلية العينيـة الحقوق
- 

 العقدية المسؤولية
- 

- 
 العقار في والشفعة القسمة

- 
 العقارية التبرعات

- 
 العينيـة التأميناـت

- 
 للعقار القانونية الحماية

- 



 العقارية الجبايات
- 

 المشاريع تدبير

 العقارية التمويالت
- 

 الحديثة والتقنيات اللغة

 الرابع األسدس الثالث األسدس

 العقاري التحفيظ -
 والتنزيل الوصايا -
 العقار على التأمين -
 العامة المنفعة أجل من الملكية نزع -
 المشتركة الملكية -
 والتعمير العقارية التجزئات -

- 
 بحث أو تدريب


