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دكتوراه علم النفس ▪

الــدكـتــو ر ا ه

دكتوراه الفلسفة▪

خمــابـر الـبـحـث الـعـلـمي خمابر البحث
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01 للسلوكاتمخبر تحليل المعطيات الكمية و الكيفية ▪

اإلجتماعيةالنفسية و 

م السلفلسفة الثقافي و اإلختالفو ،الحضاراتمخبر حوار ▪

االجتماعية و السلطةالمؤسسات :مخبر الخلدونية الجديدة ▪

و تحليل الخطاباالعالمية و اإلتصاليةالدراسات مخبر ▪

لإلتصال

03الطور الثالث
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المعرفية و المنهجيةالمقاربات:اإلنسانيةمخبر الفلسفة و العلوم ▪


