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 :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

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

 مؤسييسيية اآلجر، النتاج بريماتاك الصييناعية،صيانة التجهيزات  اللسمنت مسيلة، مؤسسة بوعريريج، مؤسسة لفارج برج كوندورشركة انتاج الكهرباء مسيلة، مجمع 
 الوطني البنك المحلية، التنمية بتك الشييييياب، تشييييغيل لتدعيم الوطنية الوكالة مسيييييلة، سييييوالر الحضيينة شييركة مسيييلة، بايب مغرب مؤسييسيية شييركة مسيييلة، حليب حضيينة

 الخارجي البنك الجزائري،

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

 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

 

  

 

 أعمال قانون

  

 

 

 
 ماستر :المستوى

 السياسية العلوم و الحقوق :الميــدان

الحقوق  :الفـــــرع
 األسرة قانون :التخصص

 

 

 

 

 :األخرى المؤسسات من الشركاء
 

 :اآلخرون االقتصاديون/االجتماعيون والشركاء المؤسسات
 

 :الدوليون الشركاء
 

                           المشروع مكانة :للتكوين العام التنظيم -3
 

 
 

 األسرة قانون :بتخصص تعريفية بطاقة



 :التكوين أهداف 5-

 
 مؤسيسيات لضيباط ...العدل، كتاب المحاماة، للقضياء، الوطنية المدرسية :لمسيابقات للتحضيير مفيد التخصيص هدا في التكوين

 . اإلدارة وظائف إلى الولوج امكانية يتيح فهو ...الشرطة، الجيش،

 :التكوين من المستهدفة المهارات 6-

 
 بشكل القانونية البحوث إلجراء االلزمة األدوات في التحكم على القدرة تتيح التي المناهج اكتساب على التكوين هذا يركز

 .القانونية بالمسائل يتعلق فيما النصوص قراءة من التمكن على القدرة وكدا فعال،

 :التوظيف لقابلية والوطنية الجهوية المحلية، اإلمكانات 7-

 
 والعامة، الخاصة المؤسسات -

 

 ... والمستشارين، العدل وكتاب المحامين دواوين -

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 (.الخ...أللسرة، القانونية الحماية الميراث، الزواج،) األسرة ظاهرة يحكم الذي القانون بدراسة األسرة قانون تخصص يسمح


