كلية العلوم القانونية و التقتصادية و Etablissement :
الاجتماعية  -طنجة

الماتستر Diplôme :
 et Encadrementتدبير الشأن العام المحلي Filière :
Supérieur
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectifs Généraux de la Formation :

إعداد وتكوين طلبة باحثين و أطر متخصصين في مجال تدبير الشأن العام المحلي على
مستوى جميع الجماعات الترابية و المصالح المركزية و اللممركزة المهتمة بتدبير الشأن
العام المحلي.
COMPETENCES VISEES ET DEBOUCHES

تمكين المنتسبين إلى هذا التكوين من أدوات البحث و التحليل لفهم الطار القاتنوتني
المنظم للشأن المحلي و الفهم العلمي لواقع اللمركزية و عدم التركيز.
بالنظر إلى النقص الكبير الذي تعرفه جميع مستويات الجماعات الترابية على مستوى الطر
القاتنوتنية المؤهلة للتعاطي مع الوظائف المتعددة لهذه الجماعات و الرهاتنات الكبرى عليها
خاصة في المرحلة الراهنة و كذا على المستوى القريب للمساعدة على تجاوز هذا الخصاص
و النقص  ،و تقييم التجربة الجديدة بعد دخول المنظومة القاتنوتنية الجديدة للشأن المحلي
حيز التفيد.
PUBLIC CIBLE ET CONDITIONS D’ADMISSION
Public cible :

الاجازة في القانون أو ما يعادلها
Pré-requis pédagogiques :

وحدات القانون العام
Procédures de sélection en conformité avec les décisions du conseil d’université :

 دراسة الملف
)توضيح معايير التنتقاء  :الميزات ،عدد السنوات الدراسية ،تنقط المواد الساسية،
إلخ …(
دراتسة الملف العلمي للطالب مع التستئناس بالمعايير التي صادق عليها مجلس الجامعةالميزات  +عدد السنوات  +معدلت الوحدات التي لها ارتباط بالمسلك
 اختبار كتابي
 مقابلة
PARTENAIRES
جامعة محمد الخامس الرباط
جامعة محمد الخامس الرباط

جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
جامعة مولي إسماعيل مكناس
جامعة القاضي عياض
جامعة محمد الخامس الرباط
فرتنسا  Toulonجامعة تولون
جامعة  Cergy Pontoiseفرتنسا
جامعة  Pablo de ola videإسباتنيا
جهة طنجة تطوان الحسيمة*
DESCRIPTION DU STAGE OU/ET DU PROJET PROFESSIONNEL

 تدريب الطالب على استعمال مناهج البحث العلمي في إعداد بحثتنظري أو ميداتني في جاتنب من الجواتنب المتعلقة بالتخصص المختار:
التدبير الداري والمالي للجماعات الترابية ،و الشأن العام الحلي و من ثم
تزويد الخزاتنة و الفاعلين على المستوى الترابي من بحوث علمية قادرة
على المساعدة في فهم واقع الجماعات الترابية سواء التشخيص و
المبادرة و الحلول.
CONTACT
محمد العمراني بوخبزة Coordonnateur de la Filière :
Tel.: 0662148461
Email : iyadamrani@yahoo.fr

PROGRAMME
Coordonnateur

Volume
)horaire (h

نسرين بوخزو

50

Eléments de module

Semestre Module
التنظيم الترابي
المقارن
التعمير وإعداد المجال

الحاج شكرة

50

عبد اللطيف اجبراني

50

النظام القانوني للجماعات
الترابية

نور الدين أشحشاح
ادريس اجردان

50
50

المنهجية و التواصل
تدبير الممتلكات

حميد النهري

50

تقانون الستثمار و
المنافسة

رشيد الموساوي

50

إبراهيم كرمي

50

حميد أبولس

50

عبد اللطيف الشدادي

50

حسن اجماعي

50

إبراهيم مراكشي

50

محمد العمراني
بوخبزة

50

علي الحنودي

50

عبد الواحد مبعوث
محمد غربي

50
50

عبد السلم لزرق

50

عبد الكبير يحيا

50

S1

مالية الجماعات
الترابية
تدبير الموارد البشرية
للجماعات الترابية
الشرطة الدارية
عقود و صفقات الجماعات
الترابية

النظام الساسي
للمنتخب
تدبير المشاريع
الترابية

S2

القانون الدستوري
المقارن
السياسات العمومية
الترابية
منازعات الجماعات الترابية
التواصل والنفتاح
نزع الملكية من أاجل
المنفعة العامة
التنمية الترابية و الجهوية

S3

التدريب أو
الرسالة

S4

300
محمد العمراني
بوخبزة

*المجلس الجماعي لطنجة
*المجلس الجماعي لتطوان
*المجلس البلدي لمرتيل
*مركز الدراسات و البحاث في الحكامة المحلية
*مركز الدراسات السوسيو اقتصادية للشمال
* غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة
*لبنك الدولي
الجمعية المغربية للبحث الداري

-

-

Institut Cervantès
Institut Français du nord
ANAPEC
Centre d’etudes et de recherches sur les collectivités locales
Laboratoire d’etudes et de recherches juridiques admininistratives et politiques.
Cellule de veuille
Centre marocain des études et des recherches sur la gouvernance
stratégique et intelligence territoriale.

