ECOLE DE DROIT, DES SCIENCES POLITIQUES ET HUMAINES

ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ
ﻭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ

www.suphdroit.ma

ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ
تعتبر التنمية الجهوية أهم أداة لتفعيل وتكريس الحكامة الترابية ،وتشكل على ا�ستوى الوطني ا�قاربة
التنموية الجديدة لتفعيل الديمقراطية ا�حلية .حيث أصبحت اﻹدارات العمومية وا�هام ا�ساهمة في التدبير
العمومي تتطلب كفاأت مهنية عالية ا�ستوى ،توازن ب� ضبط أساسيات التخطيط و التنظيم اﻹداري والتدبير
ا�حلي.
في هذا اﻹطار ،يهدف ماستر الحكامة الترابية والتنمية الجهوية الى التمكن من آليات ومبادئ الحكامة الجيدة
للجماعات الترابية والجهوية ا�تقدمة ،وإكتساب ا�هارات ا�تعلقة بالحقل القانوني و التنظيم اﻹداري والتدبير
ا�الي لجهات ا�ملكة.

ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ
يعتمد برنامج ماستر الحكامة الترابية والتنمية الجهوية على منهجية التعليم القائم على ا�هارات والذي
يرتكز على مبادئ التعلم الحيوي ،بحيث يشارك الطﻼب في تطبيقات عملية متوافقة مع أهداف ا�حاور ا�درسة:
دراسة الحاﻻت ،إجراء بحوث ميدانية ،مشاريع ،تداريب...
باﻹضافة إلى ذلك ،و بفضل الندوات وأوراش عمل التي يقودها متخصصون وخبراء في ا�جال  ،ينفتح الطالب
على الواقع ا�هني و ا�يداني ويوظف ا�عارف وا�هارات ا�كتسبة في مواقف تعلمية وحياتية ملموسة.

ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ
يسنح التكوين لفائدة ا�ستفيدين فرصة التوجه نحو ا�ناصب كإطار :
ـ با�جالس الجهوية
ـ بالجماعات الترابية
ـ بالوزارات
ـ باﻹدارة العمومية

ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ UNIVERSIAPOLIS
ـ ا�جلس الجهوي لجهة العيون الساقية الحمراء
ـ ا�جلس الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب
ـ القوات ا�ساعدة – ا�نطقة الجنوبية
ـ ا�جلس الوطني لحقوق اﻻنسان – منطقة الجنوب
ـ جامعة ابن زهر أكادير
ـ مندوبية التربية الوطنية أكادير...

ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ
يعد ماستر الحكامة الترابية والتنمية الجهوية ماستر متخصص معترف به من طرف الدولة ،يخول للحاصل�
على الشهادة متابعة دراسات الدكتوراه.

ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
السنة اﻷولى
الفصل الثاني

الفصل اﻷول
الخريطة السياسية

ا�خطط الترابي ا�حلي

قانون الجماعات الترابية

التسويق الترابي

الحكامة الترابية والجهوية ا�تقدمة

الصفقات العمومية

إدارة ا�جالس الترابية

سياسة التعمير وتدبير ا�رافق العمومية

اللغة والتواصل اﻹداري

قوان� الشرطة اﻹدارية والتنمية ا�حلية

ا�علوميات

التواصل والعﻼقات العامة 1

السنة الثانية
الفصل الثالث

الفصل الرابع

قانون البيئي
تدبير ا�شاريع
التدبير ا�الي ا�حلي ومراقبة التسيير
تحديث اﻹدارة العمومية
التعاون الدولي والتوأمة والشراكة
التواصل والعﻼقات العامة 2

رسالة نهاية الدراسة

ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
يتم توفير وتلق� البرنامج الدراسي في بيئة مبهجة وفعالة ذات بنية
جامعية ومرافق تلبي متطلبات الجودة واﻷداء:
ـ قاعات دراسة وندوات مريحة ومكيفة
ـ مختبرات إعﻼمية مجهزة على اعلى مستوى ومزودة بالتكييف
والشبكة ا�علوماتية
ـ حرم جامعي مزود بشبكة ويفي
ـ اﻹستفادة من ا�كتبة اﻹفتراضية " ،" International Scholarvox
والتي تتظمن أزيد من  50000مرجع
ـ اﻹستفادة من منصة رقمية لتعلم اللغات ALTISSIA
ـ اﻹستفادة من منصة إفتراظية لتعزيز الدروس عن بعد
ـ قسم "التدريب واﻻدماج" الذي يعزز التواصل مع ا�يدان العملي
الخاص با�هن القانونية
ـ مرافق رياضية...

ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ
ـ الحصول على اﻹجازة
ـ دراسة ا�لف
ـ مقابلة شفوية لﻼنتقاء

ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ

رسالة تحفيزية
سيرة ذاتية
 2نسخ مطابقة لﻸصل من اﻻجازة
 2نسخ مطابقة لﻸصل من الباكالوريا
 1نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
 2صور شمسية
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