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لقد اجتمعت اللجنة المنبثقة عن المختبر وحددت المعايير التي ستعتمدها في دراسة ملفات
المترشحين للتسجيل في مركز الدكتوراة وتمثلت تلك المعايير في :
 طبيعة الماستر المحصل عليه من طرف المترشح ومدى تجاوبه مع تخصص المختبروالملفين الوصفيين للدكتوراه في القانون الخاص والقانون االقتصادي ،
 ط بيعة المشروع المقدم للتسجيل في مركز الدكتوراه ومدى تجاوبه مع اهتماماتالمختبر ومدى جدية هذا المشروع من خالل اختيار الموضوع وكيفية تقديمه وعرض
جوهر االشاالية والايفية التي سيت تناوله باا ومدى هيمنة المترشح على الموضوع من
خالل األسلوب المستعمل والفارة المعالجة،
 ت بين المترشحين المتفرغين (الطلبة) والموظفين أو الذين يزاولون مانا حرة واألخذبعين االعتبار النسبة التي يمان أخذها من هؤالء الموظفين وأصحاب المان الحرة والتي
يلزم أال تتجاوز 10في المائة ،
 األخذ بعين االعتبار عدد المقاعد المخصصة للمختبر، ا ألخذ بعين االعتبار عدد األساتذة الذين يمانا تأطير طلبة الدكتوراه بالمختبر والعددالذي ال يمان تجاوزه بانسبة لال مؤطر.
وباعتماد هذه المعايير أسفرت عملية دراسة الملفات المقدمة على انتقاء المترشحين
التالية أسماؤه الجتياز االختبار الشفوي:
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