
 طالرباامس بالخجامعة محمد 

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بسل كلية    

 تر المتخصص  الماس

 " واألمنيةالدراسات الدولية واالستراتيجية "

 

 محمـد بنحمو : المنسق البيداغوجي للمسلك 

 طالب  40 : عداد المرتقبة األ 

 أهداف التكوين 

يفسح التكوين المعرفي المتخصص في الدراسات الدولية واالستراتيجية واالمنية المجال امام التعمق  

الدولية، ويساهم في تكوين متخصصين في هذا   الدراسات  التعمق في مجال حيوي في  امام  االفاق 

الستراتيجيات ى دوائر صناعة القرار والمسؤولين عن صياغة ادالنوع من الدراسات ذي االهمية البالغة ل

 االمنية؛ 

كما ان هذا التكوين المتخصص سيمكن الجامعة المغربية من تكوين كفاءات متخصصة تمتلك معرفة  

دقيقة بقضايا واليات وادوات االشتغال في هذا المجال، ويمكن االستفادة من هذه الكفاءات والمهارات  

تشت  التي  القطاعات  مختلف  في  نفس  غبالعمل  على  م المواضيعل  الفعلي    ام،  االنفتاح  ويحقق  يجسد 

 والعملي لمؤسستنا على محيطها 

 المهارات المراد تحصيلها

الطالب وتدريبه وتزويده بالمهارات والمعارف التي تعينه على المشاركة والتفاعل  تأهيل •

 الفاعل وااليجابي مع المتغيرات الدولية والجهوية؛ 

رات التحليل السياسي الذي يقود ال الكشف عن  رصد التحوالت السياسية الخارجية، وتنمية قد •

 الحقائق والتنبؤ بمتغيرات السياسة الدولية واستشراف افاق المستقبل؛ 

 طلبة باحثين لسلك الدكتوراه  تأهيل االنساني،تعميق ثقافة االمن   •



 منافذ التكوين 

 تيجية واالمنية؛ االندماج في مختلف الهياكل الحكومية المهتمة بالقضايا الدولية واالسترا •

 التمكين من الولوج للمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية 

 شروط الولوج 

 :الدبلومات المطلوبة •

  اإلجازة في الدراسات األساسية  العام()القانون  

  :متطلبات تعليمية محددة  •

 القانون الدولي العام، العلقات الدولية، القانون الدولي االنساني، المنظمات الدولية،  

 :إجراءات االختيار •

 :دراسة الملف

  .في المواد االساسية في التخصص 12/20حصول المرشح على نقطة ال تقل على 

    اختبار كتابي

 مقابلة: 

 المضمون البيداغوجي 

 الفصل الثاني  الفصل األول 

 الحكامة األمنية   •

 االمن القومي   •

 السياسة الخارجية   •

 الدراسات االستراتيجية   •

 المدخل للجيوبوليتيك   •

 تقنيات التواصل باللغة الفرنسية  •

 القانون الدولي اإلنساني  •

 تقنيات التواصل باللغة اإلنجليزية •

 العلقات األمنية المغربية اإلقليمية والدولية   •

 المنظمات الدولية االمنية والدفاعية  •

 األمن المعلوماتي  •

 الجريمة الدولية المنظمة  •

 الفصل الرابع  ث الثال الفصل  

 المعاهدات الدولية   •

 تنظيمات المسلحة غير الحكومية  •

 مناهج التحليل والبحث  •

 التخطيط واإلدارة االستراتيجية  •

 األجهزة االمنية واإلستخبراتية الدولية  •

 قضايا استراتيجية معاصرة  •

 

 

 الرسالة   •

 ريب التد •

 


