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المسالك المعتمدة: 

 األساسـية الدراسـات في اإلجازة الشهادة

 بالعربية العـام القانـون المسلك اسم

 المسلك منسق
 محمد الشريف بنخييذ.

mohamedelcharif.benkhayi@usmba.ac.ma

 محددة غير االستيعابية الطاقة

 التكوين أهداف

العام القانـون مجـال فـي طلبـة تكويـن إلـى مسـلك يهـدف
مجاالت في التحديد وجـه على كفاءاتهـم وتقويـة الداخلـي
 المســتوى علــى وتأهيلهــم اإلدارة وعلــم اإلدارـي القانــون
 الشـغل. سـوق لولـوج والمعرفـي المنهجـي
المسـؤولية تحمل على قادرين طلبة تكويـن إلـى باإلضافـة

 محيطهــم علــى االنفتــاح مــن وتمكينهــم مهامهــم فــي
 وتكويناتـــه تفاعالتــه بــكل مهنــي والسوســيو االجتماعــي

 واإلســتراتيجية. العلميــة



 التكوين منافذ

 القانـون فـي مؤهلـة كفـاءات تخريـج التكويـن يسـتهدف
 بطاقــات خاصــة بصفــة اإلدارـي القطــاع مــد بغيــة العــاـم
 الفـرع هـذا فـي والمهنيـة العلميـة الحاجـات بتلبيـة كفيلـة

 الهــام. القانونــي

 الباكالوريا. شهادة على حاصل كل وجه في مفتوح الولوج شروط

 البيداغوجـي المحتـوى
 األول بالسـلك مشـترك جـذع

 الثاني األسدس األول األسدس

القانونية للعلوم المدخل 
الشريعة لدراسات المدخل

 اإلسالمية
السياسية للعلوم المدخل 
الدولية للعالقاـت المدخل 
القانونية العلوم مناهج

 واالجتماعية
والتدبير االقتصاد لعلوم المدخل 
1 ومصطلحات لغات 

والعقود لاللتزامات العامة النظرية
التجاري القانون 
الدستوري للقانون العامة النظرية
العام الجنائـي القانون 
اإلداري التنظيـم 
العام الدولي القانون 
2 ومصطلحات لغات 

 الرابع األسدس الثالث األسدس



الميزانية قانون 
االجتماعي القانون 
الكبرى الدستوريـة األنظمة 
اإلداري النشاط 
المدنيـة المسؤولية 
األسرة قانون 

الشركات قانون 
القضائي التنظيـم 
العامة والحريات اإلنسان حقوق 
الخاص الجنائـي القانون 
الجبائـي القانون 
واالئتمان األداء وسائل 

 السادس األسدس الخامس األسدس

1 تاريخ األفكار السياسية
الكبرى العامة المرافق 
-المحلية المالية 
االنتخابي القانون 
المجاـل تهيئة 
االقتصادي الدولي القانون 

2 السياسية األفكار تاريخ 
الدستوري القضاء 
اإلدارية المنازعات 
العمومية السياسات 
المؤطر المشروع 
المؤطر المشروع 

 ستر ما الشهادة

 القرار صنـع اسـتراتيجية المسلك اسم

 المسلك منسق
 لشـقر القادر عبد ذ.

abdelkader.lachkar@usmba.ac.ma

 جديـد فوج كل عن طالبا 40 إلى 30 من االستيعابية الطاقة



 التكوين أهداف

 معـارف مـن الطالـب اكتسـبه لمـا امتـدادا يعـد الماسـتر هـذا
 وتكوينـاـت لوحـدات المتضمنـة اإلجـازة فصـول خـال وكفـاءات
 العــام القانــون فــي التخصــص لتعميــق ممهــدة أساســية
 أهــداف تحديــد ويمكــن عامــة، بصفــة السياســية والعلــوم
 : يلــي فيمــا الماســتر هــذا فــي التكويــن

 السياسـية العلـوم فـي رصينـا علميـا تكوينـا الطـاب تكويـن -
 عامـة بصفـة

 األحــداث ونقــد تحليــل و فهــم علــى الطــاب قــدرة تنميــة -
 المناســبة. القــرارات واتخــاذ

 اســتنباط علــى تســاعدهم ذهنيــة مهــارات الطــاب إكســاب -
 المختلفــة. والمشــاكل للقضايــا المناســبة الحلــول

 والدراســات التقاريــر إنجــاز كيفيــة علــى الطــاب تدريــب -
 العلميــة. والبحــوث

 الشغل سوق لولوج الطالب إعداد -

 التكوين منافذ

واإلدارات الخدماتيــة والــوزارات الحكومـــة رئاســة
 العموميــة

 قطاعاتهــا. بكافــة
الدبلوماسي) (السلكالسفارات – الخارجية وزارة 
البرلمان و التشريعيـة السلطة 
الرأي. واستطالعات العلمي البحث مؤسسات
أشــكاله بكافــة اإلعــام العامــة العالقــات
 المدنــي. المجتمــع منظمــات 



 الولوج شـروط
 (تتمـة)

 العـام، القانـون فـي األساسـية اإلجـازة المتطلبـة: الدبلومـات -
 السياسـية. العلـوم فـي اإلجـازة

 السياســات السياســة، علــم الخاصــة: البيداغوجيــة المعــارف -
 السياســية، والمؤسســات الدســتوري القانــون العموميــة،

 القــرار... صنــع العامــةـ، اإلدارة
 الملف دراسة -
طبـق المترشـحين ملفـات انتقـاء يتـم االنتقـاء: طـرق -

 المعايير
 التالية:

 الطالب. قبل من عليها المحصل الميزات عدد مراعاة *
 اإلجازة. سلك في الدراسـة سنوات في التكرار عدم مراعاة *
 السياســة علــم األساســية: المــواـد فــي النقــط مراعــاة *

 العامــة اإلدارة السياســية والمؤسســات الدســتوري القانــون
 العموميــة. السياســات اإلداري القانــون

 اإلجازة. بحث موضوع مراعاة *
 المترشح. حق في تأديبية أحكام صدور عدم مراعاة *

 الدســتوري بالقانــون مرتبطــة مواضيــع فــي كتابــي: اختبــار -
 القــرار وصنــع السياســة وعلــم السياســية والمؤسســات
 العموميــة وبالسياســات

 البيداغوجـي المحتـوى

 الثاني األسدس األول األسدس
 العام السياسة علم

 العامة اإلدارة
 السياسية النظم

 الدولية العالقات نظريات
 التنمية وسياسات الحكامة

 السياسية العلوم في البحث مناهج

استراتيجية دراسات
 العمومية السياسات

- 
 المقارنة الخارجية السياسة

- 
 األزمات إدارة

- 
 والصياغة الصناعة بين التشريع



- 
 والسياسية القانونية اإلنجليزية اللغة

 الرابع األسدس الثالث األسدس
- 

الثالث العالم دول وفي المغرب في القرار صنع
- 

 اإلسالـم في واالستشارة الشورى
- 

 االستشارية الهيئات
- 

 الدولي محيطه في المغرب
- 

 التنظيمي والتطوير التغيير إدارة
- 

 الرأي واستطالعات العام الرأي

- 
 التدريب أو الرسالة


