ماستر التدريب االستراتيجي للسياسات العمومية األمنية

أهداف التكوين
يهدف هذا التكوين الى تمكين الطلبة من تكوين معمق في التدبير االستراتيجي للسياسات العمومية االمنية .وتزويدهم
بأدوات العمل القانوني المتناسبة مع حاجيات القطاع العام و القطاع الخاص.

المهارات المراد تحصيلها
 أطر متخصصة في مجال التدبير االستراتيجي للسياسات العمومية األمنية ذات تكوين ومهارات تستجيبلحاجيات سوق العمل.
 تكوين باحثين في مجال التدبير االستراتيجي للسياسات العمومية األمنية يتوفرون على مؤهالت تمكنهم من اعداداطاريح الدكتوراه في التخصص المذكور
 تكوين استشاريين قانونيين فيهذالتخصص.

شروط الولوج والمعارف الالزمة
 الديبلومات المتطلبة :اإلجازة في القانون العام و القانون الخاص او ما يعادلها .
 المعارف البيداغوجية الخاصة :يفتح هذا المسلك امام الحاصلين على االجازة في القانون العام او الخاص او
ما يعادلها بعد ان يكون الطالب قد تلقى تكوينا نظريا في مجموعة من المواد القانونية تشكل أرضية لتكوين
معمق في التدبير االستراتيجي للسياسات العمومية االمنية.
الشراكة والتعاون
طبيعة و كيفية الشراكة
دعم المشاريع و الدراسات المشتركة

المؤسسة

الشراكة مع القطاع المهني واالجتماعي

المؤسسة
-

مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة
هيئة المحامين بتطوان
الجمعية الجهوية لالتحاد الوطني لنساء المغرب
جمعية المركز المغربي للدراسات و األبحاث
اإلستراتجية في وسائل اإلعالم و االتصال تطوان

مجال نشاط المؤسسة
-

محاضرات و ندوات
محاضرات و ندوات
محاضرات و ندوات
محاضرات و ندوات
محاضرات و ندوات

طبيعة وكيفية الشراكة
-

اتفاق
اتفاق
اتفاق
اتفاق
اتفاق

وتعاون
وتعاون
وتعاون
وتعاون
وتعاون

-

النادي المتوسطي للصحافة بشمال المغرب تطوان
الجماعة الترابية مرتيل
المجلس اإلقليمي لعمالة المضيق الفنيدق

-

أنشطة علمية
أنشطة علمية
أنشطة علمية

-

اتفاق وتعاون
اتفاق وتعاون
اتفاق وتعاون

المنسق البيداغوجي للمسلك

درداري أحمد
Dardari-ahmed@hotmail.com
المنسق البيداغوجي

الملف الوصفي للوحدات
VH

عنوان الوحدة

األستاذ علي الحنودي
األستاذ توفيق السعيد
األستاذ محمد العمراني بوخبزة
األستاذ احمد درداري
األستاذ بالل المويني
األستاذة صفاء لوزاري
األستاذ علي الحنودي
األستاذة صفاء لوزاري
األستاذة صفاء لوزاري
األستاذ كمال المرصالي

50h
50h
50h
50h
50h
50h
50h
50h
50h
50h
50h

السياسة الجنائية المقارنة

األستاذ احمد درداري

50h
50h

التواصل السياسي
الجريمة اإللكترونية بالفرنسية

محمد الشواي

50h

المؤسسات األمنية الترابية

األستاذة مارية بوجداين
األستاذ خالد بنجدي

بالل المويني
عبد هللا أبو عوض
احمد الوجدي
محمد الشواي
احمد درداري

50h
50h
50h
50h
50h
الملف الوصفي للتدريب

مدخل لدراسة السياسات العمومية األمنية
مدخل للحكامة األمنية والتعاون األمني
األنظمة السياسية المقارنة
المؤسسات الدستورية واإلدارية
القانون الجنائي المعمق
منهجية التواصل اإلداري بالفرنسية
علم اكتشاف الجريمة
التخطيط المديري  :الفاعلون واألهداف
النشاط التشريعي للسياسات العمومية األمني

المسطرة الجنائية
القرار العمومي األمني
األمن و سياسة المدينة
األمن القضائي و القانوني
منهجية البحث

بالنسبة للماستر يعد التدريب أو الرسالة من أجل التهيئ للبحث إلزاميا خالل الفصل الرابع غير أنه يمكن مباشرة مواضيع
التدريب أو الرسالة إبتداءا من الفصل الثالث ،ويمكن تهييئ التدريب أو الرسالة في بنية تابعة للجامعة أو لمؤسسة عمومية أو
شبه عمومية أو خاصة أو أي مؤسسة ذات الصلة بمجال تكوين المسلك.
ويمثل الغالف الزمني للتدريب أو الرسالة  % 25من الغالف الزمني اإلجمالي للمسلك ويعادل  6وحدات أي فصل دراسي ،ويكون
التدريب أو الرسالة موضوع تقرير ويعرض أم لجنة علمية ويتم تنقيطه ،وتضم لجنة المناقشة ثالث أعضاء على األقل من
المتدخلين بالمسلك من بينهم مؤطر التدريب.

