الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية
شعبة القانون
ماسرت تدبري اإلدارات العمومية واجلماعات الرتابية

إعـالن عن فتح ابب لولوج املاسرت ()2023-2022
يعلن عميد الكلية املتعددة التخصصات ابلرشيدية عن فتح ابب الرتشح للتسجيل يف :ماسرت تدبري اإلدارات العمومية واجلماعات الرتابية برسم السنة
اجلامعية 2023/2022

أهداف التكوين:

األهداف العامة للتكوين تتمثل يف اكتساب القدرة على التواصل كتابة أو شفهيا ،واكتساب ملكة قانونية نقدية للتحليل والتعليق ،والقدرة على استعمال الوسائل
املعلوماتية ،وضبط مناهج البحث ،وكسب منهجية العمل اجلماعي.
 ويتميز هذا الدبلوم بتوفريه تكوينا أساسيا حول تدبري اإلدارات العمومية واجلماعات الرتابية  ،ابإلضافة إىل متكني الطلبة من منظور مشويل حول مناهج التحليل القانوينالالزمة ملتابعة الدراسات على مستوى الدكتوراه أو ولوج سوق الشغل.
 يتوخى دبلوم ماسرت"تدبري اإلدارات العمومية واجلماعات الرتابية" متكني الطلبة من اكتساب األسس النظرية واملنهجية الضرورية يف جمال تدبري الشأن العام الوطين أوالرتايب.

وحدات املاسرت:
الوحــدات

الوحـدة 2

الوحـدة 1

الوحـدة 4

الوحـدة 3

الوحـدة 5

الوحـدة 6

الفصـول

الفصل 1

الفصل 2
الفصل 3
الفصل 4

LANGUES
ETRANGERES
(FRANÇAIS/ANGLAIS

صياغة النصوص
القانونية

علم املصطلحات

القضاء اإلداري

القانونية

املعمق

قانون صفقات اإلدارات

التواصل اإلداري

العمومية واجلماعات الرتابية

السياسات العمومية

إعداد الرتاب والتعمري

الرتابية

التدبري املايل الرتايب

القانون اإلداري

املالية العمومية املعمقة

املعمق

تدبري املوارد البشرية

احملاسبة العمومية للدولة

أمالك الدولة

واجلماعات الرتابية

واجلماعات

التعاون والشراكة ابجلماعات

التدقيق
قابةرتوابية
الر ال

الرتابية

العمومي

التدريب أو الرسالة

التنظيم اإلداري الرتايب
القانون الضرييب املعمق

شروط الولوج واملعارف الالزمة:
– الدبلومات املتطلبة :اإلجازة يف الدراسات األساسية (التخصص :اإلجازة يف العلوم القانونية أو ما يعادهلا)

– املعارف البيداغوجية اخلاصة : :القانون اإلداري والقانون املايل،اجلماعات الرتابية وإتقان الضوابط املنهجية ( كيفية إعداد املواضيع ،حتليل النصووص القانونيوة،
حتليل والتعليق على األحكام القضائية.)...
– طريقة الانتقاء:

دراسة امللف (امليزات ،عدد السنوات الدراسية ،نقط املواد األساسية ،إخل …)مع إمكانية إجراء االختبار الكتايب أو املقابلة الشفوية أو مها معا.



طلب الرتشح االلكرتوين على الرابط التايل/http://candidature.fpe.umi.ac.ma :

 ملحوظة :هذا املاسرت مفتوح أمام املرتشحني غري املوظفني وغري املأجورين.
 األعداد املرتقبة للطلبة 40 :طالبا على األكثر.

 الفرتة احملددة لطلب الرتشح للتسجيل :من  05غشت  2022إىل  25غشت .2022

