
الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة 
 الشعبيـة

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 الحاج لخض  -1جامعة باتنة 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 مسارات الدراسة 

ي كلية الحقوق و العلوم   
ف 

 السياسية 
  تعتبر كلية الحقوق و العلوم السياسية من أقدم كليات جامعة باتنة

–1-  

ي بداية المشوار من أكبر المعاهد بالجامعة           
حيث أنها كانت ف   

ا من الطلبة.                تستقطب عددا كببر  

  ي الدخول الجامعي
 1111/1111مع بداية العمل بنظام الكليات ف 

مقرها المركز الجامعي الشهيد عبد العالي بن تم ترقيتها إل كلية  ، 
 بعطوش )العرقوب(. 

  0211/0202بلغ العدد اإلجمالي للطلبة خالل السنة الجامعية : 

أستاذ من     151طالبا عبر كل األطوار ، يؤطر هذا العدد  0912              

مختلف  الرتب و التخصصات.               

ي فرع القانون الخاص أو 
بعد تحصل الطالب عىل شهادة الليسانس ف 

 ) ي )الماسبر
ي الطور الثان 

القانون العام يمكنه مواصلة الدراسة ف 
 حسب التخصصات الموضحة أعاله . 

 السنة األول حقوق

ك (  )جذع مشبر

 السنة الثانية حقوق

ك (  )جذع مشبر

 السنة الثالثة 

 قانون خاص

 السنة الثالثة 

 قانون عام 

بعد تحصل الطالب عىل شهادة البكالوريا و اختياره لتخصص الحقوق 
ي الطور األول حيث يدرس

 يسجل بكلية الحقوق و العلوم السياسية ف 

ك ثم ينتقل إل السنة الثالثة  السنة األول والثانية جذع مشبر  

ي أحد الفرعير  :  
ليتخصص ف   

قانون خاص أو قانون عام .          

 ليسانس

قانون خاص    

 قانون عقاري

)  )مدة التكوين سنتير 

 قانون أعمال

)  )مدة التكوين سنتير 

ي 
 قانون جنان 

)مدة التكوين 

 ليسانس

قانون عام     

قانون البيئة و التنمية 
 المستدامة

 ) )مدة التكوين سنتير   

 قانون إداري 
)مدة التكوين 

ي  
قانون جنان   

)مدة التكوين 

 تخصصات الماسبر المتاحة لفرع القانون الخاص 

 تخصصات الماسبر المتاحة لفرع القانون العام

بعد تحصل الطالب عىل شهادة الماسبر يمكنه اجتياز مسابقة 
الدكتوراه و ذلك حسب المسارات المتاحة و الموجودة عىل مستوى  

ي جامعات الوطن . 
 كليات الحقوق و العلوم السياسية ف 

ي 
 مسار الدراسة ف 

 تخصص الحقوق   

ي الدكتوراه 
 التكوين ف 



الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة 
 الشعبيـة

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 الحاج لخض  -1جامعة باتنة 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 مسار الدراسة 
ي تخصص العلوم السياسية   
ف   

بعد تحصل الطالب عىل شهادة البكالوريا و اختياره لتخصص 

ي 
العلوم السياسية يسجل بكلية الحقوق و العلوم السياسية ف 

ك  الطور األول حيث يدرس السنة األول والثانية جذع مشبر

ي أحد 
علوم سياسية  ثم ينتقل إل السنة الثالثة ليتخصص ف 

 الفرعير  : 

 تخصص  تنظيم سياسي و إداري وتخصص عالقات دولية  . 

 السنة األول علوم  سياسية

ك (  )جذع مشبر

 السنة الثانية علوم  سياسية 

ك (  )جذع مشبر

 السنة الثالثة 

 تنظيم سياسي و إداري 

 السنة الثالثة 

 عالقات دولية 

ي فرع العالقات 
بعد تحصل الطالب عىل شهادة الليسانس ف 

الدولية أو التنظيم السياسي و اإلداري  يمكنه مواصلة الدراسة 

( حسب التخصصات الموضحة أدناه .  ي )الماسبر
ي الطور الثان 

 ف 

 السنة الثالثة 
 عالقات دولية 

 ماسبر  عالقات دولية 

 )مدة التكوين سنتير  (

 السنة الثالثة 
 تنظيم سياسي و إداري 

 ماسبر  تنظيم سياسي و إداري

 )مدة التكوين سنتير  (

 تخصصات الماسبر المتاحة لفرع العالقات الدولية 

 تخصصات الماسبر المتاحة لفرع التنظيم السياسي و اإلداري  

بعد تحصل الطالب عىل شهادة الماسبر يمكنه اجتياز مسابقة 

الدكتوراه و ذلك حسب المسارات المتاحة و الموجودة عىل 

ي جامعات الوطن 
مستوى كليات الحقوق و العلوم السياسية ف 

. 

ي الدكتوراه                         
التكوين ف   


