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H 1102, I 1202,  J 1102, J 1103,  J 1105, K 1201, K 1205, K 1401, K 1402, K 1403, 

K 1404, L 1401, L 1501, L 1502, L 1503, L 1803, O 1201, O 1302, P 1301, P 1500, 

P 1601, P 1602 

 :التكوين مكان 1-

 السياسية والعلوم الحقوق كلية :المعهد /الكلية

 الحقوق :القسم

 2016/07/26 بتاريخ 802 :التأهيل قرار مرجع

 :اآلخرون المشاركون 2-

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

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

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

 الجزائري، الخارجي البنك الجزائري، الوطني البنك المحلية، التنمية بتك يياب،يالش يغيليتش لتدعيم الوطنية الوكالة ييلة،يمس

 ....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

 

 

 خاص قانون

  

 

 

 
 ليسانس :المستوى

 السياسية والعلوم الحقوق :الميــدان

حقوق  :الفـــــرع
 العام القانون :التخصص

 

 

 

 :األخرى المؤسسات من الشركاء
 

 :اآلخرون االقتصاديون/االجتماعيون والشركاء المؤسسات
 

 :الدوليون الشركاء
 

                           المشروع مكانة :للتكوين العام التنظيم -3
 
 

 
 

 العام القانون :تخصص تعريفية بطاقة

 

 

 عام 
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 :التكوين أهداف 5-

 
 والقانون عام بشكل للقانون األساسيةالمعارف  في اكتساب امكانية إكمال تكوينهم لخريجيه أنه يتيحمزدوجان، ذلك  غرضان تحقيق عام الى قانون الليسانس يهدف
 إلى باالنضمام القانون في ليسانس لشهادة نيلهم بعد لهم يسمح اذ خاص، بشكل العام

 .أخرى جهة من العام القانون ماستر في دراساتهم بمواصلة وكدا جهة من المهنية الحياة

 :التكوين من المستهدفة المهارات 6-

 
 من التمكين إلى يهدف كما (.القانونية والعقود القواعد) القانوني الطابع دات الوثائق لمختلف التحليلية القدرة التكوين هذا يطور

 .العام القانون في سيما ال معينة، قانونية قضايا حول محاججاتية ملخصات وبناء اعداد

 :التوظيف لقابلية والوطنية الجهوية المحلية، اإلمكانات 7-

 
 والعامة، الخاصة المؤسسات إدارة -

 

 ...اللوجستية، الخدمات وقطاع الخدمات وقطاع والبنوك والجمارك التأمين شركات -

 

 ... الخاصة، الدواوين -

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 اإلداري والقانون المدنية الخدمة قانون مجال في التكوين على مبني العام القانون في صاً   تخص الحقوق في اللسانس شهادة تتيح

 .الدولية العالقات وقانون العام الدولي والقانون الجزائية اإلجراءات وقانون الجنائي والقانون الدستوري والقانون


