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H 1102, J 1103,  J 1105,  K 1201, K 1401, K 1402,  K 1403,  K 1404,  L 1803, O 1201, 

P 1301,  P 1500, P 1601,  P 1602 

 :التكوين مكان 1-

 المسيلة بوضياف محمد جامعة /السياسية العلوم و الحقوق كلية(:المعهد أو) الكلية
 

 الحقوق:القسم

 2017/07/27 بتاريخ 835 :التأهيل قرار مرجع

 :اآلخرون المشاركون 2-

 جامعة ، 1 باتنة جامعة بوعريريج، برج االبراهيمي البشير جامعة التكنولوجي، والتطوير العلمي للبحث العامة المديرية

 ...، 1الجزائر جامعة بسكرة، جامعة ،2 قسنطينة جامعة ،2 سطيف جامعة ،- بريكة - الجامعي المركز خنشلة،

 اآلجر، النتاج بريماتاك الصناعية،صيانة التجهيزات  مؤسسة مسيلة، اللسمنت لفارج مؤسسة بوعريريج، برج كوندور مجمع مسيلة، الكهرباء انتاج شركة
 سوالر الحضنة شركة مسيلة، بايب مغرب مؤسسة شركة مسيلة، حليب حضنة مؤسسة

 الجزائري، الخارجي البنك الجزائري، الوطني البنك المحلية، التنمية بتك الشيييياب، تشيييغيل لتدعيم الوطنية الوكالة مسييييلة،

 ....المحاسبة، مجلس الموثقين، غرفة والصناعة، التجارة غرفة السالم، بنك

 اغادير الزهر ابن جامعة ،-تونس - قفصة جامعة تونس، المنار جامعة ، - تركيا - انقرة غازي جامعة فرنسا، 3 ليل جامعة

 ...، -فرنسا - تولوز إللدارة العليا الوطنية المدرسة هنغاريا، بيكس جامعة ، - المغرب -

 السياسية والعلوم الحقوق ميدان

  

  

 

 

 

 ماستر :المستوى
 السياسية العلوم و الحقوق :الميــدان

الحقوق  :الفـــــرع
 الجنائية العلوم و الجنائي القانون :التخصص

 

 

 

 :األخرى المؤسسات من الشركاء
 

 :اآلخرون االقتصاديون/االجتماعيون والشركاء المؤسسات
 

 :الدوليون الشركاء
 

 

                           المشروع مكانة :للتكوين العام التنظيم -3
 

 

 
 

 الجنائية العلوم و الجنائي القانون :بتخصص تعريفية بطاقة
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 :التكوين من المستهدفة المهارات -6

 
 الجنائي، القانون في التحكم -

 اإلنسان، حقوق معرفة -

 الجريمة، ظاهرة فهم -

 الفلسفية، أو األخالقية االجتماعية، الرهانات يدمج قانوني تحليل تطوير على القدرة -

 .إلخ ....والتحقيقات، البحثية التقارير األعمال، ونشر التحرير تقنيات في التحكم -

 :التوظيف لقابلية والوطنية الجهوية المحلية، اإلمكانات 7-

 
 القضاء،  -

 المحامين، نقابة  -

 الدولية، القضائية الهيئات مستوى على محامي  -

 ... العام، األمن مهن  -

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 :التكوين أهداف 5-

 المسييتخلصيية الكفاءات توفير الى اضييافةالمختصين في القانون الجنائي،  لرجال القانون هو توفير تكوين رفيع المستوى هدا التخصص في الماستر شهادة من الهدف
 وذلك ،... والتاريخ االجتماع علم النفسييي، الطب النفس، لعلم الدراسييية المناهج عبر

 .الجنائية الظاهرة مع التخصصات هذه تعاطي خلفية على

       
           

                   

          


