
 

 ماستر  
 السياسات العمومية

 

فصول( بعد اإلجازة في مواد قانونية  4هو مسار للتكوين مدته سنتان )السياسات العمومية ماستر  

يهدف ماستر  إمكانية استكمال التكوين في سلك الدكتوراه.أساسية ذات ارتباط وثيق بسوق العمل مع 

. كما يهدف إلى صياغة القرارات القطاعية للدولة السياسات العمومية إلى تكوين أطر مختصين في

ن البيوزارية . ااإللمام بالعمل الحكومي وآليات اشتغال الفاعلين السياسيين والحكوميين ، انطالقا من اللج

وين ستمكن الطلبة ضبط ميكانيزمات إنتاج القرار العام من طرف مجموعة من فالسنتين من التك

 المتدخلين : الفاعلون السياسيون، التقنقراط ، المهنيون والفاعلون الجمعويون ... 

 شروط الولوج والمعارف الالزمة

لخاص أو القانون في وجه الطلبة الحاملين لإلجازة في القانون االسياسات العمومية يفتح التكوين بماستر 

توفر المرشح على لغة متميزة في لغتي التدريس ومهارات عالية يتم   تقديرها من  . العام أو ما يعادلهما

 طرق االنتقاء: .طرف لجنة الماستر المتخصص

  دراسة الملف 
  اختبار كتابي 
  مقابلة 

 المهارات المراد تحصيلها

صياغة القرار العام . فالدولة في حاجة ماسة إلى  المراد من هذا الماستر هو تكوين أطر وخبراء في

مساعدين للفاعلين السياسيين )وزراء، أحزاب سياسية ومنتخبين ( في كيفية إيجاد الحلول القطاعية 

مع تقوية الجهة الموسعة، ستكون هذه المؤسسات الدستورية في حاجة إلى  وصياغتها في القرارات.

ومهارات ليس فحسب لتدبير الشأن الجهوي بل لصياغة أطر تمد اإلدارات الجهوية بقدرات 

 القرارات السياسية والنصوص القانونية .

 التكوين ذمناف

خلق أطر عليا ذات التقنية العليا في مجال اتخاذ القرارات القطاعية ، إدارة عمومية ومقاوالت -

  عمومية وشبه عمومية.

من أجل البحث العلمي في مجال السياسات العمومية. فالجامعات  اإللتحاق بمركز الدكتوراه-

المغربية تحتاج إلى   دراسات وتكوين أكاديمي في هذا المجال المعرفي إلى أساتذة باحثين إلغناء 

الطلبة والشركاء في حقل السياسات العمومية التي تتطلب زيادة على العقلنة ،  تقنيات دقيقة في مجال 

 .صياغة القرار

 فهرس الوحدات 

  مدخل لدراسة السياسات
 العمومية

 نظريات السياسات العمومية 

 األنظمة السياسية 
 المؤسسات الدستورية واإلدارية 

 سوسيولوجية النشاط العمومي 
 اللغة والتواصل واإلعالميات 
 السياسات الدستورية واإلدارية 

  السياسات الخارجية: الفاعلون
 والمضامين 

  النشاط التشريعي للسياسات
 العمومية

 السياسات التنموية والحكامة 
 التواصل السياسي 
 اللغة والتواصل 
  السياسيات العمومية األمنية

 المقاربة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجـــال

خاص عام/ قانون  

 

 المسؤول البيداغوجي

 

إحزرير المالك عبد  
 
 

 
 
 

 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/


 

  السياسات العمومية اإلقتصادية
 المقاربة

  اقتصاد السياسات

 العمومية
 سوسيولوجية المنظمات 
  الوظيفة العمومية : الموظفون دراسة

 الكبار والقرار العمومي

  وحدات التقوية والمنهجية : اللغة
 والتواصل

 منهجية البحث 
 تداريب 
 حلقات ومحاضرات 
 تأطير البحوث

 

 

 


