إجا

التميز :الع و القانونية

المنس البيداغوجي :محمد الحضري
اأعداد المرتقبة :
أهداف التكوين:
تنمي ال فايا المتعلق بالم ارا اأساسي في التف ي الممارس  ،تشمل ما يلي;
 قدرا الطالب استعدا اته للتف ي المعمق في المجا القانوني؛
 قدرا الطالب استعدا اته للتف ي الناقد في المجا القانوني؛
 قدرا الطالب م اراته في عمليا التحليل ااستق اء; ااستنتاج في المجا القانوني؛
 قدرا الطالب المتعلق بمواك المستجدا في المجا القانوني.
 منافذ التكوين
م اتب التوثيق
 م اتب الم ن الح بما في ا ال
 مصالح المنا عا
 الم ن القضائي القانوني
 متابع الماست
شروط الولوج والمعارف الازمة
 الدبلوما المتطل  :ب الوريا
 ط ق اانتقاء:
 راس الملف - :ميز أعلى من مق و  ,سن أقل من  20سن
 ااخت ار ال تابي
المضمون البيداغوجي
ال صل 1

مدخل ل ع ال ان ني
مدخل لدراسا الشريع اإسامي
مدخل ل ع السياسي
مدخل ل عاقا الد لي
مناهج الع ال ان ني ااجتماعي
مدخل ل ع ااقتصادي التدبير
ال غا المصط حا ال ان ني
ال صل 3
المس لي المدني
ال ان ن ااجتماعي
اانظم الدست ري الم ارن
النشاط ااداري
قان ن الميزاني
قان ن اأسرة
المسطرة المدني
المسطرة الجنائي
ال ان ن الع اري
الت ثيق العدلي
الع د المسماة
صع ب الم ا ل
المسطرة المدني
المسطرة الجنائي
صع ب الم ا ل
ال ان ن البنكي
الع د المسماة
قان ن الت مين

ال صل 5

ال صل 5

ال صل 2

النظري العام لالتزاما
ال ان ن التجاري
النظري العام ل ان ن الدست ري
ال ان ن الجنائي العا
التنظي اإداري
ال ان ن الد لي العا
ال غا المصط حا ال ان ني 2
ال صل 4
قان ن الشركا
ال ان ن الجنائي الخاص
ال ان ن الجبائي
ح ق اانسان الحريا العام
التنظي ال ضائي
سائل اأداء اإثمان
مسار القانون المدني
ال صل 6
الح ق العيني
الم اريث ال صايا
الع د التجاري
ال ان ن الد لي الخاص
مشر ع ن اي البحث
مسار قانون اأعمال
قان ن الب رص
قان ن حماي المست
الع د التجاري
ال ان ن الد لي الخاص
مشر ع ن اي البحث

ال صل 6
المنافس

