
HONESTY IS  WHAT DEFINES 

A STRONG CHARACTER.

W O R K  H A R D  A N D  W O R K  H O N E S T L Y .

 
2022-2021

القانون المدني واألعمال
 

www.fdtanger.ma

مسلك مزدوج (عربية -فرنسية)

www.uae.ma



   يهدف دبلوم البكالوريوس في القانون المدني واألعمال إىل تمكين
الطلبة من إكتساب األسس النظرية والمنهجية الضرورية في العلوم

القانونية و االقتصادية  والتي تمكنهم من استيعاب النصوص
التشريعية والقانونية المرتبطة بميدان القانون المدني واألعمال من

خالل  توسيع معارفهم في القانون الخاص، القانون العام  واالقتصاد 

 واكتسابهم  للمهارات والمؤهالت العملية والتطبيقية وفق مفاهيم
ومناهج التدريس الحديثة . 

يتميز هذا الدبلوم بتوفير  تكوين مزدوج يرتكز عىل تعلم  اللغات

األجنبية والتمكن منها وكذا تشجيع الطالب عىل اكتساب مهارات

شخصية لتنمية الذات ومهارات التواصل والتعامل االيجابي مع

المحيط اإلجتماعي والمهني.

     
   
 

   يهدف التكوين إىل تأهيل الطلبة لولوج وظائف مرتبطة
بمضامين التكوين سواء في اإلدارات العمومية

(الشرطة، مفتشية الشغل، القضاء، إدارة الجمارك، إدارة
السجون ....)،أو في المقاوالت والشركات التجارية أو

امتهان مهنة قانونية كالمحاماة ومكاتب االستشارات

القانونية.
بعد اكتساب الطالب للمعارف األكاديمية األساسية،
يصبح مؤهال لتحديد توجهاته نحو مسارات مهنية أو

دراسية معمقة.

يهدف العمل الميداني إىل خلق روح المبادرة لدى

الطالب، وتخويله إجراء تجارب لمختلف الوسائل

واآلليات التي يتوفر عليها. هذا العمل يتعين أن يتم

تأطيره من طرف أساتذة في القانون ومهنيين في

مجاالت قانونية، اقتصادية واجتماعية في إطار الشراكات

بين الجامعيين وباقي الشركاء.

ويسعى التكوين أيضا إىل االستجابة للحاجيات المطلوبة

في قطاعات متعددة، منها العدالة والمقاوالت واإلدارات

العمومية، وتزويدها بموارد بشرية مؤهلة في الميدان

القانوني تمكنهم من االلتحاق بمختلف أسالك اإلدارة

العمومية والمنظمات الدولية والمؤسسات االقتصادي.    
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الفصول الدراسية  
 
 

ل ا م ع أل ا و ي  ن د م ل ا ن  و ن ا ق ل ا

س      و ي ر و ل ا ك ب ل ا   

Études Juridiques 
الدراسات السياسية

 Introduction Aux Sciences Economiques
Langue Etrangère- Français 
Langue Etrangère - Anglais 

 Study Skills-1 : Réussir L’intégration 
A L’université

 
 
 

 قانون العقود
 القانون الجنائي لألعمال

 قانون المسؤولية المدنية
 قانون الشركات

Initiation A L’entreprenariat 
Civic Skills- 1 Apprendre A Vivre Ensemble 

 
 
 
 

 قانون األسرة 
 قانون الملكية الفكرية

Procédure civile 
 المسطرة الجنائية

Economie Numérique 
Civic Skills- 2 : Stage Civique Et Citoyen 

 
 
 
 

 القانون الجنائي
 دراسات القانون المدني

 القانون التجاري
Environnement Economique De l’Entreprise 

Langue Etrangère- Français 
 Life Skills-1 : Développer Les Compétences 

Et Les Aptitudes Personnelles
 
 
 

 التنظيم واالجتهاد القضائي
 القانون والعلوم اإلدارية

 القانون االجتماعي
Economie Du Maroc 

Langue Etrangère- Français 
Life Skills-2 : Développer Les Compétences 

Interpersonnelles Et De Communication
 
 
 
 

 مدخل إىل العلوم القانونية
Introduction à la science Politique 

 Introduction Aux Sciences De Gestion 
Langue Etrangère- Français 
Langue Etrangère - Anglais 

Study Skills 2 : Développer Les Compétences 
Académiques

 
 
 
 

 القانون العقاري
 قانون التجارة الدولية

 قانون التأمين
Droit bancaire

 Professional Skills-1 : Mon Kit Pour L’emploi 
( Français /عربية) المشروع المؤطر 

 
 
 

 القانون الدولي الخاص
 قانون التجارة االلكترونية

 قانون المواريث والحقوق المالية
 الوسائل البديلة لتسوية المنازعات

 Professional Skills-2 : M’intégrer Et M’épanouir 
Au Milieu Du Travail

( Français /عربية)  المشروع  المؤطر 
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الغد أطر  تكوين 

بكالوريوس
القانون المدني واألعمال

كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

بطنجة
 


