كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بطنجة Etablissement :
الماسترDiplôme :
 du Conseil etالسياسة الخارجية والعالقات الدبلوماسيةFilière :
Encadrement Supérieur
ASTER SPECIALISE Métiers du Conseil et
Encadrement Supérieur
MASTER SPECIALISE Métiers du Conseil et
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Encadrement Supérieur
Objectifs Généraux de la Formation :

تطوير قدرات الطلبة الباحثين بتزويدهم بالمعرفة والمهارات الضرورية التي يحتاجونها في مجال السياسة الخارجية والعالقات
الدبلوماسية من خالل التطوير المستمر للبرامج التدريبية وأساليب تقديمها وتحقيق التوقعات في تحويل هذا التكوين إلى مركز
فكري قادر على تحليل وبلورة وتقييم واستشراف كل ما يهم السياسة الخارجية والعالقات الدبلوماسية.
COMPETENCES VISEES ET DEBOUCHES
اكتساب الخبرة في العالقات الدولية والسياسة الخارجية– تكوين طلبة باحثين في مجال الديبلوماسية –تأهيلهم المتالك القدرة
على البحث والتحليل في مجال السياسة الخارجية.
تأهيل الطلبة للولوج إلى مناصب الوظيفة العمومية وخصوصا المتعلقة بمناصب قنصلية ودبلوماسية ومناصب في الوظائف
الدولية بمختلف المنظمات الدولية والجهوية.
PUBLIC CIBLE ET CONDITIONS D’ADMISSION
Public cible :

اإلجازة في القانون العام أو القانون الخاص
Pré-requis pédagogiques :

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

– طرق االنتقاء:
دراسة الملف  ،التوفر على ميزتين علىى اقلى فىل الم ىاق القىإلجا ل ،ىارب ،سنراى سىموا فىل سىلل ا ىارب علىى
اقكثر فل الم اق الجإلجإل م التوفرعلى  3ميزا على اقل  ،سنقطة ال تق عن  20/12فل المواد اقساسية.
(االلتزام باالمتثال لشروط الولوج الخاصةة بالمسةالا المعتمةدة فةي مجلةا الجامعةة بتةاري  4ديسةمبر --2017انظةر
المرفق-
(توضيح معايير االنتقاء  :الميزات ،عدد السنوات الدراسية ،نقط المواد األساسية ،إل …)
اختبار كتاال
مقاالة–اختبار شفوي –عمإل االلتضاء
 طرجقة نخرى (تحإلجإلها) :

PARTENAIRES
كلية األداب سايا فاس

DESCRIPTION DU STAGE OU/ET DU PROJET PROFESSIONNEL
.قدرة الطالب على البحث في مجال السياسة الخارجية – كسب خبرات في العالقات الدبلوماسية والقنصلية

CONTACT
Coordonnateur de la Filière : عالوة محمد
Tel.:0662787448
Email : alaouamed@hotmail.com

PROGRAMME
Coordonnateur

Volume
)horaire (h

محمد غربي
عبد السالم لزرق
محمد عالوة
جعفر بنموسى
محمد أنوار
المهدي السرسار

50
50
50
50
50
50

محمد عالوة
عبد القادر طالبي
جعفر بنموسى
محمد غربي
محمد أنوار
ادريا جردان

50
50
50
50
50
50

محمد غربي
عبد السالم لزرق
محمد عالوة
محمد مونشيح
محمد يحيا
نور الدين أشحشاح

50
50
50
50
50
50

Semestre Module

Eléments de
module
القانون الدولي العام

السياسة الخارجية
النظرية العامة للعالقات الدولية
السياسة الدولية
القانون القنصلي
Le français diplomatique

S1

السياسة اإلفريقية للمغرب
السياسة الخارجية في الدساتير المقارنة
السياسة الخارجية األمريكية
السياسة العربية للمغرب
القانون الدبلوماسي
المصطلحات القانونية

S2

الدبلوماسية االقتصادية
السياسة الخارجية واألمن القومي
السياسة الخارجية األوروبية
دبلوماسية حقوق اإلنسان
السياسة الخارجية للقوى األسيوية
مناهج العلوم اإلنسانية

300

التإلرجب نس الرسالة

S3

S4

