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Année Universitaire 2018/2019
ماستر القانون العام الداخلي والتحوالت المؤسساتية
يهدف ماستر القانون العام الداخلي والتحوالت المؤسساتية إلى إعطاء الطلبة تكوينا في مستوى رفيع
باللغتين العربية والفرنسية ،يمكنهم من القدرة على التأقلم في إطار مسارات مهنية مختلفة في الوظيفة
العمومية العليا كأطر رفيعة في اإلدارات العمومية والقطاعات الشبه عمومية أو في مسارات حرة متعددة
أيضا ،كالمحاماة المرتبطة بقضايا عالقة اإلدارات العمومية بالمواطن وتلك المرتبطة بحقوق اإلنسان أو
بعمل المنظمات غير الحكومية ،وكذا أطر في مجال تدبير الشأن العام االقتصادي واالجتماعي (نظرا
لالرتباط المتزايد بين القطاعين العام والخاص )...وكذا إعداد الطلبة لمرحلة الدكتوراه في القانون العام
وعلم السياسة.
 -1شروط ولوج الماستر:
 الشهادات المطلوبة: دبلوم اإلجازة في الحقوق أو ما يعادلها في نفس الحقل المعرفي ،دبلوم المدرسة الوطنية لإلدارة. تعطى األسبقية للمترشحات والمترشحين حاملي اإلجازة في القانون العام. ويمكن للفريق البيداغوجي تحديد قواعد إضافية من أجل ضبط متوازن لولوج الماستر وتتبع مراحلالتكوين في ظروف مالئمة ومن ضمنها:
 بنية نقط متوازنة. النقط المحصل عليها في المواد األساسية في تكوينات القانون العام وعلم السياسة خالل مرحلةاإلجازة ،مع التركيز في هذا الصدد على حاملي الشهادات المعادلة لإلجازة في الحقوق.
 عدد الميزات ،حيث تعطى األسبقية للملفات الحاملة لميزة واحدة على األقل ،لكن هذا المعيار يعدتكميليا فقط للمعايير السابقة.
 يمكن للفريق البيداغوجي للماستر التشطيب على اسم أي طالب مسجل ثبت في حقه غياب غير مبررلثالث حصص متتابعة أو كل غياب متكرر وغير مبرر من شأنه أن يعرقل السير العادي للماستر.
 -2مراحل ولوج الماستر:
 التقييم الكتابي ،معامل :2وهو أساسي ومدته ثالث ساعات ،ويدور حول موضوع أو مواضيع من صميم التكوينات األساسية
للماستر.
تعلن نتيجة هذا التقييم حسب االستحقاق ،وتشتمل ضمنيا على الئحة للمترشحات والمترشحين
المدعوين الجتياز المقابلة الشفوية.
 المقابلة ،معامل :1 يستدعى المترشحات والمترشحون المقبولون الجتياز المقابلة ،حسب قاعدة أربعة مترشحين لكلكرسي ،الجتياز مقابلة أمام لجن مكونة كل على حدة من ثالث أساتذة من ضمن الفريق البيداغوجي
للماستر.
وتتمحور المقابلة حول تقييم مستوى الطالب في الحقول المعرفية األساسية للماستر وفي التعبير باللغتين
العربية والفرنسية ،وكذا بمقدرته على التركيب والمرافعة والحجاج.
تتشكل النتيجة النهائية من معدل التقييمين الكتابي والمقابلة.

