ماستر قاوىن األعمال وآنيات
تسىية انمىازعات

تعريف:

أهداف انتكىيه
َعخبش ياسخش قاَىٌ االعًال
أول

يستجيب ىذا التكوين ملتطلبات سوق الشغل ولواقع املمارسات التجارية اليومية وما تتطلبو

داخم كهُت

من آليات بديلة حلل النزاعات تراعي خصوصية قانون األعمال وما يتطلبو من سرعة ،وقد أبانت

وآنُاث حسىَت انًُاصعاث
بحث

بُُت

جذَذة

انقاَىٌ انخاص
انعهىو

انقاَىَُت

حخصض

واالقخصادىت

واالجخًاعُت -انقطب انجايعٍ

التجربة أن غالبية منازعات التجارة الدولية حتل بالوسائل البديلة حلل النزاعات كما أبانت التجربة

اَج يهىل -هذفها انًساهًت

أن اخنراط املغرب يف االقتصاد العاملي يقتضي تطوير قدراتو التنافسية من خالل هتيئة مناخ

االقخصادَت

األعمال وإعطاء ضمانات للمستثمرين األجانب ويف ىذا اإلطار يأيت ىذا املاسرت من خالل

فٍ حكىٍَ َسخجُب نهشهاَاث
وانًخطهباث
واالجخًاعُت

عهً

انصعُذٍَ

انجهىٌ وانىطٍُ ورنك يٍ

تكوين يراعي ىده التطورات.

خالل :
يىاكبت انخكىٍَ نذَُايُتانجهاث وياحعشفه يٍ حطىساث
عهً

انًسخىي

انمفاهيم انمحددة نهمسهك

انقاَىٍَ

واالقخصادٌ واالجخًاعٍ...
 يالئًت انخكىٍَ يعحاجُاث انشغم
 حأهُم انطهبت انباحثٍُوحىجُههى

َحى

اقخصاد

انًعشفت فٍ ظم انخحىالث



العقود الدولية



محاية الشركات الوطنية



التجارة الدولية



االستثمارات الدولية



املنافسة



فن أدارة النزاع



التحكيم



االختصاص يف حل املنازعات



القضاء



التجارة االلكرتونية



الصلح



النزاعات البحرية



االلتزامات التعاقدية



صعوبات املقاولة

انُىعُت انخٍ َعشفها هزا
االقخصاد انُىو
 االَفخاح عهًانفاعهٍُ

جًُع

انمهارات انمراد تحصيهها

وحدات ماستر قاوىن األعمال وآنيات تسىية انمىازعات

انفصم انثاوي

انفصم االول


انىسائم انبذَهت انتعاقذَت



انُظرَت انعايت نهىسائم انبذَهت نحم انًُازعاث



انقاَىٌ انًسطرٌ انًذٍَ انًعًق



انقاَىٌ انًسطرٌ انجُائٍ انًعًق



انقاَىٌ انجًركٍ وانضرَبٍُ



انقاَىٌ انبحرٌ



انتحرَر بانهغت انفرَسُت



انًُهجُت انقاَىَُت

انفصم انثانث



االخالقُاث انًهُُت وانًسؤونُت



فٍ يًارست انتحكُى وانىساطت وادارة انُساع وانتعاقذ



تطبُقاث انىسائم انبذَهت نحم انًُازعاث انتجارَت



تطبُقاث َساعاث انشغم



انُظرَت انًعًقت نالنتساو



قاَىٌ انشركاث



قاَىٌ ويُازعاث انتجارة انذونُت



انعقىباث انبذَهت



انىسائم انبذَهت االنكتروَُت



انتُظُى انقضائٍ



انتُضُى انقضائٍ

انفصم انرابع


انرسانت او انتذرَب

شروط انىنىج:
الدبلومات المتطلبة
االجازة فٍ انقاَىٌ انخاص أو كم شهادة يعادنت نها

شروط القبول
اَتقاء انًرشحٍُ َتى بُاء عهً اختبار كتابٍ إضافت ألٌ طرَقت أخري يحذدة فٍ انًهف انىطفٍ نهًسهك

طرق االنتقاء

دراست انًهفاث قظذ اَتقاء انًرشحٍُ اعتًادا عهً:

انًعذالث انًحظم عهُها فٍ سُىاث االجازة

يُسة واحذة عهً االقم

ـ تحذَذ يعذل االَتقاء األونٍ

ـ يعذل َقظ انًىاد راث انظهت بانتخظض انتجارٌ طعىباث انًقاونت انًسطرة انًذَُت انشركاث

عذد سُىاث انذراست نهحظىل عهً االجازة

اختبار كتابٍ

يقابهت

