
 2جامعة محمد ملين دباغين سطيف

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم الحقوق 

 د م. شعبة التكوين في الدكتوراه الطور الثالث ل.

 2102-2102برنامج املحاضرات والورشات للسنة الجامعية 

يكون يوم ألاحد  أن انطالق الدراسة والتكوين 2102-2102د، دفعة  م. ليكن في علم طلبة دكتوراه الطور الثالث ل.

 وفق البرنامج التالي: 01/02/2102

 

 القاعة اليوم والساعة اس يقامل التخصص

 

 

القضاء الدستوري 

 واملنازعات الدستورية

 77 01.01-2.11الاحد   لغة انجليزية

 77 02.11-01.01ألاحد   طريقة التحضير والبحث الببليوغرافي في اعداد مذكرة

 77 00.11-2.11الاثنين   الدستوري في ألانظمة املقارنة القضاء

 )مقياس مشترك لكل التخصصات(77 00.11-2.11الثالثاء   مبادئ الاعالم آلالي

 )مقياس مشترك لكل التخصصات(77 00.11-00.11الثالثاء   منهجية البحث               

 

 

 



 2جامعة محمد ملين دباغين سطيف

 والعلوم السياسيةكلية الحقوق 

 قسم الحقوق 

 د م. شعبة التكوين في الدكتوراه الطور الثالث ل.

 

 2102-2102برنامج املحاضرات والورشات للسنة الجامعية 

أن انطالق الدراسة والتكوين يكون يوم ألاحد  2102-2102د، دفعة  م. ليكن في علم طلبة دكتوراه الطور الثالث ل.

 التالي:وفق البرنامج  01/02/2102

 القاعة  اس يقامل التخصص

 

 

 

 النشاط إلاداري واملسؤولية الادارية

 71 00.11-2.11  الاثنين ورشة طريقة اعداد أطروحة دكتوراه

 71 00.11-00.11  الاثنين ي النشاط الادار 

 )مقياس مشترك لكل التخصصات(77 00.11-2.11  الثالثاء مبادئ الاعالم آلالي

إلادارية بين علم إلادارة ورشة القرارات 

 والقانون الاداري 

 71 00.11-00.11  الثالثاء

 )مقياس مشترك لكل التخصصات(77 00.11-00.11الثالثاء   بحثلمنهجية ا           

 71 00.11-2.11  ألاربعاء مصطلحات باللغة الفرنسية
 

 



 2جامعة محمد ملين دباغين سطيف

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم الحقوق 

 د م. شعبة التكوين في الدكتوراه الطور الثالث ل.

 

 2102-2102برنامج املحاضرات والورشات للسنة الجامعية 

أن انطالق الدراسة والتكوين يكون يوم ألاحد  2102-2102د، دفعة  م. ليكن في علم طلبة دكتوراه الطور الثالث ل.

 وفق البرنامج التالي: 01/02/2102

 القاعة  اس يقامل التخصص

 

 

 الحوكمة وإلادارة العمومية

 77 02.11-01.01  ألاحد  طريقة التحضير والبحث الببليوغرافي في اعداد مذكرة

 71 00.11- 02.11   الاحد الرشيدة ملوارد املرفق العمومي إلادارة

 71 00.11-2.11   الاثنين التسيير العمومي الحديث

 )مقياس مشترك لكل التخصصات(77 00.11-2.11   الثالثاء مبادئ الاعالم آلالي  

 )مقياس مشترك لكل التخصصات(77 00.11-00.11  الثالثاء منهجية البحث                 

 71 00.11-2.11   ألاربعاء مصطلحات باللغة الفرنسية
 

 



 2جامعة محمد ملين دباغين سطيف

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم الحقوق 

 د م. شعبة التكوين في الدكتوراه الطور الثالث ل.

 

 2102-2102برنامج املحاضرات والورشات للسنة الجامعية 

أن انطالق الدراسة والتكوين يكون يوم ألاحد  2102-2102د، دفعة  م. ليكن في علم طلبة دكتوراه الطور الثالث ل.

 وفق البرنامج التالي: 01/02/2102

 القاعة  اس يقامل التخصص

 

 

 القانون الجنائي لألعمال

 71 00.11-2.11   الاحد مدخل للقانون الجنائي لألعمال

 71 00.11-00.11  الاحد النظرية العامة للمسؤولية املدنية والجزائية

 )مقياس مشترك لكل التخصصات(77 00.11-2.11   الثالثاء مبادئ الاعالم آلالي

 )مقياس مشترك لكل التخصصات(77 00.11-00.11   الثالثاء منهجية البحث

 71 00.11-2.11   ألاربعاء مصطلحات باللغة الفرنسية

 71 00.11-2.11   ألاربعاء ورشة تطور املسؤولية املدنية والجزائية
 


