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ىض امللترخت بيليت الحلىق مظالً  -1 البيالىٍز
 املحمدًت

 في إطار انخراطها ومصاهمتها في جنزيل نظام البكالوريوس جقدم كليت الحقوق املحمديت
مجموعت من التكويناث في مجال القانون والعلوم الصياشيت، التي جتمثل في مصالك 

 :البكالوريوس التاليت
 قانون املقاولت وألاعمالمصلك 
 الصياشاث العموميت واشتراجيجياث التنميت املصتدامتمصلك 
 الحكامت إلاداريت واملاليت مصلك 
 الفاعلون والتنميت الجهويت باملغربمصلك 

 
  Filière :  Juriste d’Affaire 
  Filière :  Droit Public des Affaires 
  Filière :  Géopolitique et Droits de l’Homme 
لكن ما املقصود بنظام البكالوريوس ؟ 

 



ىضهظام أهداف  -2   البيالىٍز
ىض إلى ججاوش هلائص واخخالالث يهدف          الدزاطاث هظام الاجاشة  في  هظام البيالىٍز

 :ألاطاطيت، وذلً من خالٌ

س زوح الخنافظيت لدي الطلبت؛ •  جدظين كابليت الدشغيل وجطٍى

   Softs Skillsجمىين الطلبت من اللغاث ألاجنبيت والىفاًاث الحياجيت والراجيت   •
 وجنميت ثلافتهم العامت وشخصيتهم؛                 

   السفع من املسدودًت الداخليت ملؤطظاث الخعليم العالي ذاث  •

 ؛إلاشهاد بهره املؤطظاث املفخىح والحد من الهدز الجامعي والسفع من الىلىج                 

                جدظين الحسهيت الدوليت للطلبت من خالٌ الاهفخاح على النماذج  •
ىض الري ٌعد الشهادة ألاهثر الدوليت                 وذلً باعخماد دبلىم البيالىٍز
 .بالعالمجداوال  

 



ىضمصاًا هظام  -3    البيالىٍز
        ىض على مصاًا مخعددة، أهمهاًخىفس  :هظام البيالىٍز

نيت جأطيظيت من أجل طمان اهخلاٌ  • من مسخلت للطلبت   طلعبسمجت طنت جيٍى
 الثاهىي إلى مسخلت الخعليم العالي؛الخعليم  

الخىجيه ومظاعدتهم  على  جأهيل الطلبت لالطخجابت ملظخلصماث النجاح الجامعي  •
ن  واملالئم واخخياز مظالً الجيد    املناطبت؛الخيٍى

للخىجيه إطافيخين  اعخماد هظام للخىجيه النشيط ًمىن الطلبت من فسصخين  •
الاخخياز في نهاًت الظنت جنخج  عن طىء  الخىجيه وجفادي الثغساث التي كد وإعادة  
 الثاهيت؛الظنت  أو نهاًت الخأطيظيت  

 

 



 (تتمة)مزااي نظام البكالوريوس   

ص جمىن الطلبت من اللغاث ألاجنبيت ببرمجت  • مظخىي اللغاث  على  فيوخداث  6حعٍص
ىضألاولى والثاهيت لظلً الظنخين    ؛البيالىٍز

  ن طٌى  مظاز وخداث في الىفاًاث الحياجيت والراجيت مىشعت على  8بسمجت الخيٍى
 ؛وخدة في ول فصل دزاس يبمعدٌ  

س وخداث لالهفخاح على خلٌى معسفيت أخسي بهدف بسمجت  • السصيد جنميت  وجطٍى
 واملعسفي للطلبت؛الثلافي  

  ت ألاوادًميت ص الحٍس  ؛للطالب اعخماد هظام دزاطاث وجلييم مسن لخعٍص

 إعطاء أهميت أهثر للعمل الشخص ي للطالب؛ •

 



 (تتمة)مزااي نظام البكالوريوس 
ن مخخلف  اعخماد طسق بيداغىجيت مخنىعت ومخجددة جخظمن  • أهماط الخيٍى

 ؛.....( الحظىزي، عن بعد، بالخناوب ) 

ادة والراجيت  إزطاء هظام الاشهاد في اللغاث واملهازاث الحياجيت  •  ؛ألاعماٌوٍز

ص   •  إمياهياث خسهيت الطلبت على املظخىي الدولي؛حعٍص

ىض خالٌ  • على أزبع جلل  كد مدة إجاخت إمياهيت الحصٌى على شهادة البيالىٍز
ت؛ألازصدة  جميع جدصيل إذا جمىن الطالب من طنىاث    اللياطيت الظسوٍز

 



 مع مخطلباث طىق الشغلاملالئمت  - 4
ىض هظام طيمىن  جي حشغيل كابليت من السفع من البيالىٍز  والاطخجابت الجامعاث خٍس

ت املىازد من الخاص واللطاع العمىميت واملؤطظاث الىطني الاكخصاد لحاجياث  البشٍس
 :ًلي مما بخمىينهم املؤهلت

ن •  جىدة؛ ذو معسفي جيٍى

 ألاكل؛ على أجنبيخين لغخين اطخعماٌ •

 ؛الشغل  طىق  في طلبا ألاهثر والراجيت الحياجيت املهازاث جملً •

   ؛املعلدة املشاول خل على اللدزة •

 



 (جخمت)املالئمت مع مخطلباث طىق الشغل 
 الخفىير النلدي؛جملً   •

 إلابداع وزوح املبادزة؛ •

مزوح  •  الجماعي؛والخدبير  الفٍس

 ألاشماث؛ومىاجهت  اللسازاللدزة على اجخاذ  •

 .  اللدزة على الخفاوض والخىاصل •

 



ىضالهندطت  -5  البيداغىجيت لنظام البيالىٍز
ىض على هندطت بيداغىجيت جخيىن من  :ًلىم هظام البيالىٍز

 ؛(2و  1حشمل فصلين )طنت جأطيظيت  •

 ؛(4و  3حشمل فصلين )طنت للجرع املشترن  •

 ؛(6و 5حشمل فصلين )طنت للخخصص  •

 ؛(8و  7حشمل فصلين )طنت لخعميم الخخصص  •

ىض  •  ؛دزاطيت فصٌى أي فصلين ليل طنت  8ٌشمل هظام البيالىٍز

 



ىض   (جخمت)الهندطت البيداغىجيت لنظام البيالىٍز
ىض  •  :وخدة مىشعت والخالي 48ًظم هظام البيالىٍز

 26 وخدة معسفيت؛ 

 8   وخداث في الىفاًاث الحياجيت والراجيتLes Softs Skills؛ 

 6   في اللغاث ألاجنبيت؛وخداث 

 4 وخداث لالهفخاح املخخصص؛ 

  ؛لالهفخاح العام( 2)وخدجان 

    ؛املؤطسللمشسوع ( 2)وخدجان 

ىض من الىخداث املبرمجت % 70جمثل امليىهاث املعسفيت  • %  30وبظلً  البيالىٍز
 الخىميليت أو ألافليت؛للميىهاث  

 



ىض   (جخمت)الهندطت البيداغىجيت لنظام البيالىٍز
ىض عدد من  • ًخصص ليل وخدة مبرمجت بمخخلف فصٌى هظام البيالىٍز

 :اللياطيت مىشعت خظب هىعيت وطبيعت الىخدة، وذلً هما ًليألازصدة  

   6 أزصدة كياطيت ليل وخدة معسفيت؛ 

 6 ،أزصدة كياطيت ليل وخدة في اللغاث ألاجنبيت 

 3   أزصدة كياطيت ليل وخدة لالهفخاح؛ 

 3 أزصدة كياطيت ليل وخدة في الىفاًاث الراجيت والحياجيت؛ 

 3  ؛املؤطسأزصدة كياطيت ليل وخدة من الىخدجين املخصصخين للمشسوع 

  رصيد  240يحصل الطالب على شهادة البكالوريوس بعد جحصيل 

 .رصيدا قياشيا عن كل فصل 30بمعدل قياس ي  

 


