كلية العلوم القانونية والقتصاادية Etablissement :

والجتماعية –طنجةالماستر Diplôme :
 Conseil et Encadrementحقوق النسان Filière :d
Supérieur
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectifs Généraux de la Formation :

 تزوي د سيوق الشيغل سيواء بالنسيبة للادارات العموميية أو المجتم عالمدني أو القطيياع الخيياص بييأطر عليييا متخصصيية فييي مجييالت حقييوق
النسان قاادرة على التفاعل اليجابي مع المجتمع
 المساهمة فييي نشيير ثقافيية حقييوق النسييان لتعزيييز مبيياادئ المواطنييةوالحكامة بفضل تكوين الطر في هذا المجال.
 خلق و تكوين موظف حقوق النسان يتماشى والخطة الوطنية للنهوض بحقوق النسان توفير متخصصين مهنيين وخبراء في مجالت حقوق النسان. يندرج هذا الماستر في إطار مساعي المؤسسة لخلق تكوينات تستجيبلرغبات الطلبة ومتطلبات سوق الشغل
 تنويييع مجييالت البحييث العلمييي بالمؤسسيية والمسيياهمة فييي تعميييقالبحييث العلمييي فييي مجييالت حقييوق النسييان أي التعمييق والتخصييص
والتهييئ للبحث
 تعميق جسور التواصييل والنفتيياح المتبيياادل بييين الجامعيية ومحيطهيياالمجتمعي من أجل تحقيق الفعالية العلمية والسييتفاادة المباشييرة ميين
الخبرة والتجارب التي توفرهييا هييذه العلقييات أي تعزيييز النييدماج بييين
الجامعة ومحيطها.
 -جعل حقوق النسان في خدمة المجتمع

COMPETENCES VISEES ET DEBOUCHES

 القدرة على العمل اداخل منظمات حقوق النسان القدرة العملية على نشر ثقافة حقوق النسان اكتساب مهارات عملية ومعارف أكااديمية في مجالتحقوق النسان
 تحصيل مهارات التعامل مع الهيئييات المهتميية بمجييالحقوق النسان سواء فييي القطيياع العييام أو الخيياص أو
المجتمع المدني
 تمكين الطالب من اكتساب المعارف اللمزميية لحقييوقالنسان والمؤهلت والكفايات المطلوبيية فييي مجييالت
حقوق النسان
 تمكين الطالب من اكتساب معارف ومؤهلتوكفايات عملية تتؤهله لولوج سوق الشغل ،وعلمية
تؤهله للبحث العلمي في إطار التحضير للدكتوراه
 الادارات العمومية القطاع الخاص المجتمع المدني المنظمييات الدولييية والقليمييية والوطنييية المهتمييةبمجالت حقوق النسان
متابعة الدراسة والبحث في سلك الدكتوراه -
تزويد سوق الشغل بأطر لها معارف ومؤهلت وكفايات -
خاصة بحقوق النسان
بالاضافة إلى ذلك فإن التكوين في مجال حقوق -
:النسان يهدف إلى
 الرفع من مؤشرات التنافسية لجامعة عبييد المالييك
السعدي في ميدان البحث العلمي.
 جعل الجامعة فضاء مسيياير للوراش المؤسسيياتية،
و آلية مدعمة للختيارات الوطنية.
 تقوييية الشييعاع العلمييي للماسييتر فييي فضييائه
الجهييوي ،و فييي الحييياة الوطنييية .وحييتى علييى
المستوى الوررالمتوسطي و الدولي
تعزيييز و تييدعيم الشييراكة مييع مركييز الييدكتوراه فييي
القانون و القتصااد و التدبير.
PUBLIC CIBLE ET CONDITIONS D’ADMISSION

Public cible :

الجامزة في العلوم القانونية أو مايعاادلها
Pré-requis pédagogiques :

المعرفة القانونية  /المعرفة المرتبطة بحقوق النسان
والحريات العامة /المعرفة المرتبطة بالقانون الدولي
النساني /المعرفة المرتبطة بالنظم الدولية والقليمية لحقوق
النسان /الحريات الساسية /المعرفة المرتبطة بالشرعية
الدولية لحقوق النسان/الليات التعاقدية وغير التعاقدية/
مؤسسات حقوق النسان/العدالة النتقالية
Procédures de sélection en conformité avec les décisions du conseil d’université :

 ادراسة الملف
)توضيح معايير التنتقاء  :الميزات ،عدد السنوات الدراسية ،تنقط المواد الساسية،
إلخ …(
دراسة الملف العلمي للطالب مع الستئناس بالمعايير التي صادق عليعا الجامعة – اتنظرملحق
محضر الجامعة-

تعتمد ادراسة الملف على معايير الختيار بسلك الماستر
المعتمدة في مجلس الجامعة بتاريخ  9يوليومز  –2013راجع الملحق
محضر الجامعة-
المترشحون المقبولون في النتقاء الولي سيتم استدعاؤھم
لجتيامز الختبارين الكتابي والشفوي

 اختبار كتابي  :في موااضيع ذات علقة بحقوق
النسان
مقابلة  :اجتيامز مقابلة شفوية مع اللجنة

البيداغوجية ،بالنسبة للطلبة الحاصلين على القل على 10/20
في المتحان الكتابي لمناقشة معطيات أكااديمية مرتبطة بحقوق
النسان والتأكد من توفر المرشح على مستوى أادنى من
القدرات اللغوية المرتبطة بالتدريس بماستر حقوق النسان
خصوصا اللغة العربية واللغة الفرنسية

-

PARTENAIRES
جامعات مغربية من خل ل بعض الساتذة كلية الحقوق مكناس /كلية الحقوق سل
جامعات أجنبيةsevilla-
جامعة السربون الجديدة باريز 3جمعية خريجي ماستر حقوق التنسان
 اللجنة الجهوية لحقوق التنسان-جهة طنجة تطوان- المجلة المغربية للتنظمة القاتنوتنية والسياسيةالمفوضية العليا للجئين التابعة للمم المتحدة
مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية
جمعية دعم وحماية الطفولة
المرصد المتوسطي للتنمية والمواطنة وإدماج الجماعات
جمعية السيدة الحرة من أجل المواطنة والمساواة في الفرص بتطوان
 -وزارة الدولة المكلفة بحقوق التنسان والمندوبية الوزارية لحقوق التنسان

DESCRIPTION DU STAGE OU/ET DU PROJET PROFESSIONNEL

 معرفة إمكانيات الطالب العلمية والعملية ومدى قدرته علىالندماج في الحياة العملية
 التأكد من كفاءة الطالب وقدرته على إنجامز بحث متكامل التهييئ للبحث وللحياة العملية التأكد من تمكن الطالب من اكتسابه للمعارف والمؤهلتوالكفايات

CONTACT
مساعد عبد القادر Coordonnateur de la Filière :
Tel.: 0668900161
Email : moussaid96@gmail.com

PROGRAMME
Coordonnateur

Volume
)horaire (h

النعيمي مليكة

50

مساعد عبدالقادر

50

حميد النهري

50

لزرق عبدالسلم

50

إدريس جردان

50

جواد الملهوف

50

جواد ملهوف

50

غربي محمد

50

مساعد عبدالقادر

50

مبعوث عبدالواحد

50

مليكة النعمي

50

حميد النهري

50

لزرق عبدالسلم

50

جواد الملهوف

50

النعيمي مليكة

50

غربي محمد

50

إدريس جردان

50

Eléments de module

Semestre Module
حقوق التنسان
الحريات العامة
والحريات الساسية

S1

القاتنون الدولي
لحقوق التنسان
المؤسسات الدولية
لحقوق التنسان
المؤسسات الوطنية
لحقوق التنسان
مناهج العلوم
الجتماعية

العدالة الجنائية
الدولية
النظم اللقليمية
لحقوق التنسان
ضماتنات حقوق
التنسان
االتنتقا ل الديمقراطي
التدرب على كيفية
تحرير التفالقيات
والمعاهدات
التواصل

الليات التعالقدية وغير
التعالقدية
الستعراض الدوري
الشامل
العدالة التنتقالية
القاتنون الدولي
التنساتني
الحقوق الجتماعية

S2

S3

مساعد عبدالقادر

التمرن على كيفية
تحرير التقارير ورصد
الخرولقات في مجا ل
حقوق التنسان

50

300

مساعد عبدالقادر

التدريب أو الرسالة

S4

