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ذَٕظ فً َٕ 24 :فًثش 2011

هي وصٌش الرعلٍن العالً والثحث العلوً
إلـى
السٍذاخ والسادج سؤساء الجاهعاخ وعوذاء
وهذٌشي هؤسساخ الرعلٍن العالً والثحث
الووضـوع  :ذُظٍى يُاظشذً اَرذاب أعاذزج يذاضشٌٍ فً يادج انمإٌَ انخاص ٔػهٕو اإلجشاو ٔيادج انمإٌَ انؼاو
تؼُٕاٌ دٔسج عُح .2011
الوشاجع  )1:انمإٌَ ػذد  19نغُح  2008انًؤسر فً  25فٍفشي ٔ 2008انًرؼهّك تانرؼهٍى انؼانً،
 )2األيش ػذد  1825نغُح  1993انًؤسر فً  6عثرًثش ٔ 1993انًرؼهك تضثظ انُظاو األعاعً انخاص
تغهك انًذسعٍٍ انثادثٍٍ انراتؼٍٍ نهجايؼاخ ٔػهى جًٍغ انُظٕص انرً َمّذرّ ٔذًًّرّ ٔخاطح األيش
ػذد  1802نغُح  1997انًؤسر فً  3عثرًثش ،1997
 )3األيش ػذد  2716نغُح  2008انًؤسر فً  4أٔخ ٔ 2008انًرؼهّك ترُظٍى انجايؼاخ ٔيؤعغاخ انرؼهٍى
انؼانً ٔانثذث انؼهًً ٔلٕاػذ عٍشْا،
 )4لشاس ٔصٌش انرؼهٍى انؼانً ٔانثذث انؼهًً انًؤسر فً  26جٌٕهٍح ٔ 2011انًرؼهك ترذذٌذ ػذد انخغظ
انًضيغ ذغذٌذْا تؼٕاٌ دٔسج االَرذاب نغُح .2011
الوشفقاخ - :جذٔل يرؼهك تششٔط انرششخ إنى انشذثح انًؼٍُح.
 -لائًح انٕثائك انًغهٕتح نركٌٍٕ يهف انرششخ إنى انشذثح انًؼٍُح.

ذُظى ٔصاسج انرؼهٍى انؼانً ٔانثذث انؼهًً يُاظشذٍٍ الَرذاب أساذزج هحاضشٌي فً يادج القاًوى
الخاص وعلوم اإلجشام ٔيادج القاًوى العام تؼُٕاٌ عُح .2111
ٌٔفترخ عتتجم انرششتذاخ تانُغتتثح إنتى انًتتادذٍٍ انًتزتٕسذٍٍ تًمتتش إداسج اإليرذاَتاخ ٔانًُتتاظشاخ انجايؼٍتتح
تٕصاسج انرؼهٍى انؼانً ٔانثذث انؼهًً ٌٕيٍا يٍ انغاػح انراعؼح طتثادا (ط )9إنتى انغتاػح انٕادتذج تؼتذ انتضٔال
(طٔ )13رنك هي  15إلى  22دٌسوثش  2111تذخول الغاٌح.

.../...

ٔذٕصع انخغظ الوضهع ذغذٌذْا فً يادج القاًوى الخاص وعلوم االجشام تؼُٕاٌ عُح  2011تًا ٌهً :
الخطط الوفروحح حسة الخطط الوفروحح حسة الفقشج
الوؤسسح
(ب)
الفقشج (أ)

تهٍح انذمٕق ٔانؼهٕو انغٍاعٍح ترَٕظ

( 5لإٌَ يذًَ لإٌَ ذجاسي)

( 1لإٌَ يذًَ)

تهٍح انؼهٕو انمإٍََح ٔانغٍاعٍح ٔاالجرًاػٍح ترَٕظ

3

2

انًذسعح انؼهٍا نهرجاسج ترَٕظ

1

-

تهٍح انذمٕق ٔانؼهٕو اإللرظادٌح ٔانغٍاعٍح تغٕعح

3

-

تهٍح انذمٕق تظفالظ

3

1

تهٍح انؼهٕو انمإٍََح ٔاإللرظادٌح ٔانرظشف تجُذٔتح

1

2

انًؼٓذ انؼانً نهذساعاخ انمإٍََح تماتظ
انًؼٓذ انؼانً نهذساعاخ انمإٍََح ٔانغٍاعٍح تانمٍشٔاٌ

1

3

-

1

الوجوــوع

13

14

ٔلذ ضثغد لائًح اإلخرظاطاخ انرً ذهمى فٍٓا دسٔط يـٍ لثم انًرششذٍٍ ػٍ عشٌك انذسط أياو نجُح
إَرذاب األعاذزج انًذاضشٌٍ فً يادج القاًوى الخاص وعلوم االجشام دغة انجذٔل انرانً:
اإلخرصاصاخ

Spécialités

 -انمإٌَ انًذًَ.

- Droit Civil.

 -انمإٌَ انجضائً ٔاإلجشاءاخ انجضائٍح ٔػهٕو اإلجشاو.

- Droit pénal, procédures pénales et criminologie

 -انمإٌَ انرجاسي.

- Droit commercial.

 -انمإٌَ انذٔنً انخاص.

- Droit International privé.

 -لإٌَ انشغم ٔانذٍغح اإلجرًاػٍح.

- Droit du travail et de la sécurité sociale.

 -اإلجشاءاخ انًذٍَح ٔإجشاءاخ انرُفٍز.

- Procédures civiles et voies d'exécution.

ٔذٕصع انخغظ انًضيغ ذغذٌذْا فً يادج القاًوى العام تؼُٕاٌ عُح  2011تًا ٌهً :

الخطط الوفروحح حسة
الفقشج (أ)

الخطط الوفروحح حسة الفقشج
(ب)

الوؤسسح
تهٍح انؼهٕو انمإٍََح ٔانغٍاعٍح ٔاالجرًاػٍح ترَٕظ

-

1

تهٍح انذمٕق ٔانؼهٕو اإللرظادٌح ٔانغٍاعٍح تغٕعح

2

5

تهٍح انؼهٕو انمإٍََح ٔاإللرظادٌح ٔانرظشف تجُذٔتح

2

2

تهٍح انذمٕق تظفالظ

3

1

انًؼٓذ انؼانً نهذساعاخ انمإٍََح تماتظ

1

3
12

الوجوـوع

8

.../...

ٔلذ ضثغد لائًح اإلخرظاطاخ انرً ذهمى فٍٓا دسٔط يـٍ لثم انًرششذٍٍ ػٍ عشٌك انذسط أياو نجُح
إَرذاب األعاذزج انًذاضشٌٍ فً يادج القاًوى العام دغة انجذٔل انرانً:
اإلخرصاصاخ
 انمإٌَ انذعرٕسي ٔانؼهٕو انغٍاعٍح. انمإٌَ اإلداسي ٔانؼهٕو اإلداسٌح. انمإٌَ انذٔنً انؼاو ٔانؼاللاخ انذٔنٍح. -انًانٍح انؼًٕيٍح ٔانمإٌَ انجثائً.

Spécialités
- Droit constitutionnel et sciences politiques.
- Droit administratif et sciences administratives.
- Droit international public et relations internationales.
- Finances publiques et droit fiscal.

فؼهى انشاغثٍٍ فً انرششخ إنى انًُاظشذٍٍ انًزتٕسذٍٍ أٌ ٌمذيٕا يهفاذٓى فً اَجال انًزتٕسج أػالِ تظٕسج
راذٍح ،يثاششج إنى إداسج اإليرذاَاخ ٔانًُاظشاخ انجايؼٍح تٕصاسج انرؼهٍى انؼانً ٔانثذث انؼهًً (َٓج عٕعح –ذَٕظ-
انغاتك انشاتغ) يغ اإليضاء فً عجم انرششذاخ انًفرٕح نٓزا انغشع.
أيّا يٍ ٌرؼزّس ػهٍّ انذضٕس تُفغّ نرمذٌى يهف ذششذّ ،فٍجة ػهٍّ ذكهٍف شخض ٌُٕتّ فً إجشاءاخ انرغجٍم،
ػهى ششط أٌ ٌكٌٕ يظذٕتا ترٕتٍم لإًََ.
هع اإلشاسج إلى أًّه ٌشفض كل هلف ٌصل تطشٌقح هخالفح لوا سثق ركشه أو تعذ اَجال الوحذدج.
فانشجاء انرفضّم ترؼهٍك ْزا انًُشٕس ٔذٕصٌؼّ درّى ٌرغُى نهًذسعٍٍ انشاجؼٍٍ إنٍكى تانُظش اإلعالع ػهٍّ فً
اإلتاٌ.

وصٌش الرعلٍن العالً والثحث العلوً
سفعد الشعثوًً

