اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة باتنة  -1احلاج خلضر
كلية احلقوق والعلوم السياسية

مسارات الدراسة
يف كلية احلقوق والعلوم السياسية

مسار الدراسة يف ختصص احلقوق

ليسانس قانون عام
قانون إداري

 بعد تحصل الطالب على شهادة البكالوريا و اختياره لتخصص

 تعتبركلية الحقوق و العلوم السياسية من أقدم كليات جامعة

الحقوق يسجل بكلية الحقوق و العلوم السياسية في الطوراألول

باتنة  1حيث أنها كانت في بداية المشوارمن أكبرالمعاهد

حيث يدرس السنة األولى و السنة الثانية جذع مشترك ثم ينتقل

بالجامعة تستقطب عددا كبيرا من الطلبة .

إلى السنة الثالثة ليتخصص في أحد الفرعين  :قانون عام أو

 مع بداية العمل بنظام الكليات في الدخول الجامعي 1999/1991

قانون جنائي

قانون البيئة

ختصصات املاسرت املتاحة لفرع القانون اخلاص
ليسانس قانون خاص
قانون أعمال

قانون جنائي

قانون عقاري

قانون خاص .

التكوين يف الدكتوراه

تم ترقيتها إلى كلية  ,مقرها المركزالجامعي الشهيد عبد العالي بن
بعطوش (العرقوب) كما تم تدشين المبنى الجديد خالل السنة

السنة األولى حقوق
جذع مشترك

 بلغ العدد اإلجمالي للطلبة خالل السنة الجامعية :9199/9191

السنة الثانية حقوق
جذع مشترك

الجامعية .9191/9119

 بعد تحصل الطالب على شهادة الماستريمكنه اجتياز
مسابقة الدكتوراه وذلك حسب المسارات المتاحة والموجودة

 7015طالبا عبركل األطوار ,يؤطرهذا العدد  101أستاذا من
مختلف الرتب و التخصصات .

ختصصات املاسرت املتاحة لفرع القانون العام

السنة الثالثة
قانون عام

السنة الثالثة
قانون خاص

على مستوى كليات الحقوق والعلوم السياسية
في جامعات الوطن.

التخصصات املتاحة يف دكتوراه احلقوق جلامعة باتنة 1
 القانون الدستوري.

 بعد تحصل الطالب على شهادة الليسانس في فرع القانون الخاص

 قانون البيئة و العمران.

أو القانون العام يمكنه مواصلة الدراسة في الطورالثاني

 القانون الجنائي لألعمال.

(الماستر) حيث تكون مدة التكوين سنتين و ذلك حسب

 القانون الجنائي.

التخصصات الموضحة .

 قانون الملكية الفكرية.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة باتنة  -1احلاج خلضر
كلية احلقوق و العلو م السياسية

مسار الدراسة
يف ختصص العلوم السياسية

السنة األولى علوم سياسية
جذع مشترك

ختصصات املاسرت املتاحة لفرع العالقات الدولية
السنة الثالثة
عالقات دولية

السنة الثانية علوم سياسية
جذع مشترك
السنة الثالثة
عالقات دولية

ماستر
عالقات دولية

السنة الثالثة
تنظيم سياس ي و إداري

 بعد تحصل الطالب على شهادة الليسانس في تخصص تنظيم

التكوين يف الدكتوراه

سياس ي و إداري أو تخصص عالقات دولية يمكنه مواصلة
الدراسة في الطورالثاني (الماستر) حيث تكون مدة التكوين

 بعد تحصل الطالب على شهادة الماستريمكنه اجتياز

سنتين و ذلك حسب التخصصات الموضحة .

مسابقة الدكتوراه وذلك حسب المسارات المتاحة و
الموجودة على مستوى كليات الحقوق و العلوم السياسية
في جامعات الوطن .

التخصصات املتاحة يف دكتوراه العلوم السياسية

 بعد تحصل الطالب على شهادة البكالوريا و اختياره لتخصص

جلامعة باتنة 1

العلوم السياسية يسجل بكلية الحقوق
و العلوم السياسية في الطوراألول حيث يدرس السنة

ختصصات املاسرت املتاحة لفرع التنظيم السياسي واإلداري

تخصص تنظيم سياس ي و إداري و تخصص عالقات دولية .

 اإلدارة محلية.
 التنظيم السياس ي واإلداري.

األولى والسنة الثانية جذع مشترك ثم ينتقل إلى السنة الثالثة
ليتخصص في أحد الفرعين:

 العالقات الدولية.

السنة الثالثة
تنظيم سياس ي و إداري
ماستر
تنظيم سياس ي و إداري

 دراسات أمنية و إستراتيجية .
 الدبلوماسية و التعاون الدولي.

