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ة إدارة التنمي" ماسترإعـالن عن فتح الترشيح لولوج 
 وحقوق اإلنسان"

 (3202-2202السنة الجامعية: )
التنمية وحقوق  إدارة"  ماستريعلن عميد الكلية المتعددة التخصصات بالراشيدية عن فتح باب الترشح للتسجيل في 

 .2022 أكتوبر24و 2022 أكتوبر 17الممتدة ما بين وذلك خالل الفترة  2023-2022" برسم السنة الجامعية اإلنسان

 أهداف التكوين: 

 : إلىعبر مختلف وحداته وتخصصاته  إدارة التنمية وحقوق اإلنسان يهدف ماستر

  ؛في مجال اإلدارة والتدبير، وقضاة متخصصين في مجال حقوق اإلنسان والحريات العامة وآليات الترافع الحقوقي والمدني تكوين أطر عليا-

  ؛فض المنازعات الحقوقية وما له عالقة بالمجال التنموي خصوصا في الجانب االستثماري والمالي واإلداري -

 ة واإلدارية( الماليالتجارية و)المحاكم المتخصصة و فتح تكوين معمق للطلبة الباحثين في مجال المساطر وإجراءات التقاضي أمام المحاكم الدولية والوطنية -

  ؛أو األفقية والسلوكية  وية كفاءات وكفايات ومهارات الطلبة سواء على مستوى التكنولوجية الحديثة بما فيها العلمية والتقنيةصقل وتق -

 النموذج التنموي المغربي،  وفقالولوج قطاع المقاولة العامة والخاصة لإلدماج في سوق الشغل، وتلبية حاجيات ومتطلبات المجتمع  التدريب -

 امة؛لعالتشريعات والقوانين المالية واإلدارية واإللمام بالمواثيق والعهود والصكوك الدولية في مجال حماية وصيانة حقوق اإلنسان والحريات اضبط  -

 أجهزة رقابية على احترام المعايير الكونية لحقوق اإلنسان؛  االنفتاح على الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية بوصفها -

 ة؛برامج واستثمارات تنموي تخطيطفي قادرة على خلق مشاريع مدرة للدخل، ولها سياسات في مجال االقتصاد االجتماعي والتضامني، ومؤهلة تكوين أطر -

ح اكز اإلصالون ومرتمكين الطالب من آليات الولوج لمهن متعددة في القطاع العام ) المالية، المحافظة العقارية، األمن الوطني، الدرك الملكي، إدارة السج-

)  الخاص ) المقاولة، التشغيل الذاتي ...(، وفي المهن الحرةالقطاع والتهذيب، االستشارة والخبرة القانونية، القضاء، األوقاف، الخارجية، اإلدارة الترابية...(، و

 المحاماة، التوثيق، العدالة، التحكيم......(

 للتدريس في تخصص حقوق اإلنسان،التعليم العالي والبحث العلمي بأطر مؤهلة  مد -

وى لى مستعإمداد األجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية والمجالس العليا والهيئات المنتخبة بأطر ذات تكوين متخصص في حقوق اإلنسان وتكريسها  - 

 اإلدارات العمومية وإنفاذها؛

 ؛سات الوطنية لحقوق اإلنسانإعداد أطر مؤهلة للعمل في مختلف منظمات المجتمع المدني والمؤس-

 المنظمات الوطنية والدولية الحكومية وغير الحكومية، بلعمل لتوفير كفاءات قادرة على االلتحاق  -

 ترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان وكفالة مراعاتها واحترامها في المجتمع وفي النسيج الجامعي؛ -

 والمالية واإلدارية؛التمكن من تقنيات تقييم وتحليل المعطيات الحقوقية  -

 ضبط المنازعات القانونية والقضائية المتعلقة بالقضايا الحقوقية والمالية واإلدارية؛ -

 التدريب على آليات الترافع المدني والحقوقي؛ -
 تعليل القرارات واألحكام القضائية؛صناعة وعلى والتمرن  التدريب -

 

 نسان:وحدات التكوين بماستر إدارة التنمية وحقوق اإل

  الوحدات
 6وحدة  5وحدة  4وحدة  3وحدة  2وحدة  1وحدة  الفصل

 1الفصل 

حكامة التدبير 

العمومي وسياسات 

 التنمية

إدارة البرامج وتقييم 

 السياسات العمومية

الإفتحاص والتدقيق 

بالمؤسسات والعدالة 

 الضريبية

 الإصلاح الإداري /التحديث
الإنجليزية القانونية 

 والسياسية

التدريب الإلكتروني 

للموارد البشرية في 

 الوظيفة العمومية

 

 2لفصل ا
الحماية القانونية 

والقضائية للحقوق 

 والحريات

جرائم الأموال 

والأعمال والإتجار 

 في البشر

القانون الاقتصادي 

والنموذج التنموي 

 المغربي

إدارة المخاطر ،الأزمات 

 ونظريات التنمية
تحصيل الديون 

 العمومية

الاقتصاد 

المقاولاتي وتدبير 

 الاستثمار

 

 3لفصل ا

 

آليات فض 

المنازعات الإدارية 

وحماية حقوق 

 الإنسان

الأمن السيبراني 

 والإدارة الرقمية

العدالة الانتقالية 

 وحقوق الإنسان
المجتمع المدني وحقوق 

 الإنسان
القانون الدستوري 

 والحريات العامة

الحكامة الأمنية 

والمرجعيات 

الدولية في حقوق 

 الإنسان
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 التدريب أو الرسالة                                              4 الفصل

 شروط الولوج والمعارف الالزمة:

 أو ما يعادلها والخاص، الاقتصاد والتدبير ...(أفي الدراسات الأساسية )التخصص: القانون العام  الإجازة 

 االنتقاء:  ةقيطر  -

  الملف " يتم الانتقاء في المرحلة الأولية بناء على دراسة الملف من طرف الفريق البيداغوجي للماستر"دراسة 

 : ويتم انتقاء المرشحين بناء على المواصفات والمميزات التالية 

   سواء في النظام الجديد أو القديم؛الأساسية أن يكون حاصلا على الإجازة 

   مع المترشحين الذين تم انتقائهم شفوية مقابلةاختبار كتابي وإجراء. 

 :ملف الترشيح -
  /http://candidature.fpe.umi.ac.ma طلب الترشح للتسجيل القبلي عبر االنترنيت بالموقع االلكتروني:  استمارة -

 .على األكثر مقعدا  40: األعداد المرتقبة للطلبة
 

 2022أكتوبر  22إلى يوم  2022 أكتوبر 17: من يوم الفترة المحددة لطلب الترشح للتسجيل

 سيتم اإلعالن عن نتائج االنتقاء األولي بعد نهاية التسجيل القبلي. 

 

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

