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O 1501,  O 1502 

 :التكوين مكان 1-

 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،التجهيزات  صيانة 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 الشياب، تشغيل لتدعيم الوطنية الوكالة مسيلة،

 ....المحاسبة، مجلس القضائيين، المحضرين المحامين، الموثقين، غرفة والصناعة، التجارة غرفة السالم، بنك

 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 - اغادير

 
 

 
 

دكتوراه  :المستوى
 السياسية والعلوم الحقوق :الميــدان

الحقوق  :الفـــــرع
 دستوري قانون :التخصص

 

 
 

 
 

 :األخرى المؤسسات من الشركاء

 :اآلخرون االقتصاديون/االجتماعيون والشركاء المؤسسات
 

 :الدوليون الشركاء
 

                            المشروع مكانة :للتكوين العام التنظيم -3

 دستوري قانون :بتخصص تعريفية بطاقة

 السياسية والعلوم الحقوق كلية :المعهد/الكلية

الحقوق  :القسم

 2017/07/27 في 834 رقم قرار :التأهيل قرار مرجع

 2018/07/16 في 615 رقم قرار

 :اآلخرون المشاركون 2-
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 أو باحثين كأساتذة تكوينهم وتعزيزبرنامج التكوين في الدكتوراه يزود الطلبة بكافة المؤهالت االلزمة للبحث في هذا المستوى، كما يمكنهم من تطوير 
 تقديم من الطالب تمكين هو الدكتوراه في التكوين من الهدف .مؤسسات كإطارات

 .المعرفة ميدان في علمي وتطوير تحليل من جديدة، علمية إصافة

 :التكوين من المستهدفة المهارات 6-

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 :التكوين أهداف 5-

طالب  سيقوم الدكتوراه، أثناء بحث .أواألهداف التشغيليةاألكاديمية  برنامج التكوين في الدكتوراه سيمكن من مرافقة مشروع البحث سواء أللغراض
 حامل يتمتع الدكتوراه، مشروع نهاية في .التخطيط وكذا األولويات والتسلسل الهرمي وتحديد والتحليل والهيكلية االستقاللية على الدكتوراه بتطوير قدراته

 وعلمية أكاديمية بثقافة الدكتور/الشهادة

 .المجال في خبراء من مؤلفة مناقشة لجنة أمام شفهي ا عنه والدفاع عمله تبرير على راً   قاد ويكون .المستوى رفيعة

 :التوظيف لقابلية والوطنية الجهوية المحلية، اإلمكانات 7-

 باحث، أستاذ -

 .إلخ  بمؤسسة، سامي إطار -



F.D.F1.S4.04 

 الثالث الطور دكتوراه

 السياسية والعلوم الحقوق :ميــدان

 الحقوق شعبة

 الحقوق شعبة في الماستر تخصصات جميع

381 

 

 

 


