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أهداف التكوين
.تعميق البحث العلمي في مجال المادة الدارية -
.جعل القانون الداري في خدمة التنمية الترابية -
.إعداد أطر عليا قادرة على التفاعل اليجابي مع الحياة الدارية-
.تعزيز الندماج بين الجامعة و محيطها السوسيواقتصادي -

 .1المهارات المراد تحصيلها و منافذ التكوين
التمكن من رصيد معرفي غني في مجال القوانين المؤطرة لعمل الادارة العمومية/القدرة على تحليل و
مقارنة النصوص القانونية/توظيف و استخدام القانون الاداري بما يخدم التنمية/ربط القانون الاداري
بالتحولت الكبرى و المستجدات التي يعرفها مغرب اللفية الثالثة...
 الرفع من مؤشرات التنافسية لجامعة عبد المالك السعدي في ميدان البحث العلمي..جعل الجامعة فضاء مساير للوراش المؤسساتية ،و آلية مدعمة للتختيارات الوطنية -
 تقوية الشعاع العلمي للماسنر في فضاءه الجهوي ،و في الحياة الوطنية. -تعزيز و تدعيم الشراكة مع مركز الدكتوراه القانون و التقتصااد و التدبير

شروط الولوج والمعارف اللمزمة
شروط القبول )تنص الضابطة  3على أن انتقاء المرشحين يتم بناء على
اختبار كتابي إضافة ل ي طريقة أخرى محددة في الملف الوصفي للمسلك(
– الدبلومات المتطلبة :الاجامزة في القانون العام أو ما يعادلها؛
– المعارف البيداغواجية الخاصة:
– طرق النتقاء:
 دراسة الملف
،عدد السنوات الدراسية-
.المعدل العام للاجامزة-




اختبار كتابي
مقابلة

الشراكة والتعاون
مجلس عمالة المضيق-
اقليم شفشاون-
المركز الدولي لرصد المزمات و استشراف السياسات-
المركز الدولي للتحكيم و الدراسات القانونيةالوكالة الحضرية لتطوانمجلس جماعة المضيقوصف التدريب أوالرسالة
يعد التدريب أو الرسالة من أجل التهيئ للبحث إلزاميا خل ل الفصل الرابع .غيضضر أنضضه يمكضضن مباشضضرة مواضضضيع
التدريب أو الرسالة ابتداء من الفصل الثالث .ويمكن تهييئ التدريب أو الرسالة في بنيضضة للبحضضث تابعضضة للجامعضضة
أو لمؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة أو أي مؤسسة ذات الصلة بمجا ل تكوين المسلك.
.استثمار المعارف المكتسبة في وحدات تقنيات البحث و التواصل-
.التمكن من تقنيات البحث و التحرير-
.تعميق البحث العلمي في مواضيع التخصص-
التصال
السعيد توفيق
منسق المسلك:
:البريد اللكتروني profe-essaid@hotmail.fr
0661517226
الهاتف:

وصف إجمالي للتكوين
الفصول

الوحدات

مناهج البحث و التحرير القانوني
تدبير المرافق العامة
الفصل تدبير المالية العمومية
الول رتقابة القضاء الاداري
التدبير الاداري للعمليات النتخابية
الادارة الدبلوماسية
تقنيات التواصل الرتقمي
القرارات و العقواد الادارية
الفصل تدبير مالية الجماعات الترابية
الثاني رتقابة القضاء المالي
التأطير الدستوري للادارة
القانون الاداري المقارن

عداد
الساعات
تقنيات التواصل اللغوي
س 50
الفصل
تدبير المواراد البشرية
س 50
الثالث
العلوم الادارية
س 50
تدبير الجماعات الترابية
س 50
تدبير السياسات العمومية للتنمية
س 50
التعمير و التهيئة الترابية
س 50
س 50
س 50
س  50الفصل الرابعالتدريب أو الرسالة
س 50
س 50
س 50
الفصول

الوحدات

عداد
الساعات
س 50
س 50
س 50
س 50
س 50
س 50

س 300

