
 

   

 ماسرت 
 اإلنسان وحقوق األمنية احلكامة

  
 

فصول( بعد اإلجازة يف مواد قانونية أساسية ذات ارتباط  4مسار للتكوين مدته سنتان ) هو اإلنسان وحقوق األمنية احلكامة ماسرت
عرب خمتلف وحداته و  اإلنسان وحقوق األمنية احلكامةيهدف ماسرت  العمل مع إمكانية استكمال التكوين يف سلك الدكتوراه.وثيق بسوق 

و ذاك مبوجب تكوين يزاوج ما بني البعدين النظري و  األمنيةالسياسات جمال ختصصاته إىل فتح تكوين معمق للطلبة الباحثني يف 
قصد أتهيله  اإلنسان حقوق ثقافة وكذا املهنية و منفتح على أدوات التواصل و على مناهج البحث العلمي العملي و التداريب

و قطاع االدارة العمومية و على كل املهن القانونية و القضائية و كذلك هتييئه ملواصلة القطاع اخلاص و العام  القطاعلولوج 
 الدراسة و البحث يف سلك الدكتوراه

  رف الالزمةاالولوج واملع شروط
توفر  . يفتح التكوين مباسرت العقار والتعمري يف وجه الطلبة احلاملني لإلجازة يف القانون اخلاص أو القانون العام أو ما يعادهلما

 االنتقاء:طرق  .املرشح على لغة متميزة يف لغيت التدريس ومهارات عالية يتم   تقديرها من طرف جلنة املاسرت املتخصص

  دراسة الملف 
  اختبار كتابي 
  مقابلة 

 املهارات املراد حتصيلها

 المهارات اللغوية و مهارات التواصل المعلومياتي 

  الحقوقي و األمني التدبيرمهارات 

 مهارات و تقنيات إعداد البحوث و التقارير 
 اإلنسان وحقوق األمنية الحكامة في علمية و قانونية خبرة الطلبة إكتساب 

 

  التكوين ذمناف
و تكوين مهارات و   القطاع اخلاصو  العام القطاعالتكوين إىل املسامهة يف تكوين ابحثني و خرباء و أطر عليا منفتحة على  يهدف

   .اإلنسان وحقوق القضاء و القانون و األمن جمالكفاءات عليا يف 

 فهرس الوحدات 

 اللغة و التواصل 
 القانون الدستوري المعمق 
  المعمق اإلداريالقانون 
 العامة المالية 
 السياسات لدراسة المدخل 

 العمومية
 العلوم و البحث مناهج 

 االجتماعية
 العمومي النشاط سوسيولوجية 
 اإلدارية المنازعات 
 النشاط على المالية الرقابة  

 العمومي

 العامة والحريات اإلنسان حقوق 
 األمن لرجل المهني المسار تدبير 
  المعمقالقضاء الجنائي 
 القضائيو  القانون األمن 
  األمنيةالسياسة 
  لألعمال الجنائيالقانون 
 المعاصرة  األمنية القضايا 
 لحقوق الوطنية المؤسسات 

 اإلنسان
 الجنائي النفس علم 
 التدريب أو الرسالة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجـــال

  عام قانون

 

 المسؤول البيداغوجي

 

الغازي خالد  

 

 

 

 اديةواالقتص القانونية العلوم كلية

  واالجتماعية
مكناس توالل، ،3102 ص.ب:  

 
05 35 45 20 93   : الهاتف
05 35 45 20 96   : الفاكس 

 
www.fsjes-umi.ac.ma 

 

http://www.fsjes-umi.ac.ma/

