
 ة التخصصات بالرشيديةدالكلية المتعد          

 القانونشعبة               

 تدبير اإلدارات العمومية والجماعات الترابية ماستر          
 

 (2023-2022لولوج الماستر )اإعـالن عن فتح باب  
(TEMPS AMENAGE) 

 
تدبير اإلدارات العمومية  ماستر: عن فتح باب الترشح للتسجيل فيإلى عموم الموظفين واألجراء بالرشيدية يعلن عميد الكلية المتعددة التخصصات 

 ، 2022/2023ة الجامعية برسم السنفي إطار التكوين بالتوقيت الميسر ، والجماعات الترابية

 ن:أهداف التكوي              
  

القدرة على استعمال الوسائل األهداف العامة للتكوين تتمثل في اكتساب القدرة على التواصل كتابة أو شفهيا، واكتساب ملكة قانونية نقدية للتحليل والتعليق، و  
عي. المعلوماتية، وضبط مناهج البحث، وكسب منهجية العمل الجما  

شمولي حول مناهج التحليل  ، باإلضافة إلى تمكين الطلبة من منظورجماعات الترابيةويتميز هذا الدبلوم بتوفيره تكوينا أساسيا حول تدبير اإلدارات العمومية وال -
 القانوني الالزمة لمتابعة الدراسات على مستوى الدكتوراه أو ولوج سوق الشغل. 

ال تدبير الشأن العام الوطني من اكتساب األسس النظرية والمنهجية الضرورية في مج " تمكين الطلبةإلدارات العمومية والجماعات الترابيةماستر"تدبير ا يتوخى دبلوم -
 أو الترابي.

 وحدات الماستر:
 

 الوحــدات  

 الفصـول 

 6الوحـدة  5الوحـدة  4الوحـدة  3الوحـدة  2الوحـدة  1الوحـدة 

LANGUES  1الفصل   

  TRANGERESE

(FRANÇAIS/ANGLAIS 
علم المصطلحات 

 القانونية
القضاء اإلداري 

 المعمق
القانون اإلداري  التدبير المالي الترابي

 المعمق
 المالية العمومية المعمقة

صياغة النصوص  2الفصل 
 القانونية

قانون صفقات اإلدارات 

 الترابية العمومية والجماعات
ومية للدولة المحاسبة العم التواصل اإلداري

 والجماعات الترابية
أمالك الدولة 
والجماعات 

 الترابية

 التنظيم اإلداري الترابي

السياسات العمومية  3الفصل 
 الترابية

تدبير الموارد  التراب والتعمير عدادإ
 البشرية

 والشراكة بالجماعاتالتعاون 
 الترابية

الرقابة والتدقيق 
 العمومي

 القانون الضريبي المعمق

 التدريب أو الرسالة 4الفصل 

 

 شروط الولوج والمعارف الالزمة:
 (اإلجازة في الدراسات األساسية )التخصص: اإلجازة في العلوم القانونية أو ما يعادلها الدبلومات المتطلبة: –
منهجياة ) كيفياة إعاداد المواضايح، تحليال النصااوص إتقاان الضاوابط الو  الجماعاات الترابياة القاانون اإلداري والقاانون الماالي،المعـارف البيداووجيـة الخا:ـة:  –

 .القانونية، تحليل والتعليق على األحكام القضائية...(
 :االنتقاء ةقيطر  –

 .هما معا أو شفويةالمقابلة ال أواالختبار الكتابي  إجراءمع إمكانية  (…الميزات، عدد السنوات الدراسية، نقط المواد األساسية، إلخ )دراسة الملف 

 على األكثرطالبا  40: للطلبةالمرتقبة د األعدا. 
 2222 شتنبر 26إلى  2222 شتنبر 11 من :طلب الترشح للتسجيلل الفترة المحددة. 
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 وثائق ملف الترشيح:
 
  للتسجيلالترشح االلكتروني طلب :candidature.fpe.umi.ac.mahttp://   
 و:ل الترشيح االلكتروني تمأل وتطبع من الرابط االلكتروني أعاله. استمارة 
 نسخة من بطاقة التريف الوطنية 
 نسخة من الباكالوريا 
 أو ما يعادلها نسخة من شهادة االجازة 
  النظامين القديم والجديد( باإلجازةالمتعلقة نسخة من بيانات النقط( 
  في :ندوق الضمان االجتماعي لألجراء. أو شهادة التسجيلحديثة للموظفين شهادة العمل 

 تودع ملفات الترشيح بمصلحة الماستر والدكتوراه حسب توقيت العمل المعمول به.
 امرشح 42 المقبولين للتسجيل النهائيعدد يفتح الماستر إذا اكتمل  ملحوظة:

http://candidature.fpe.umi.ac.ma/

