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

وحيظى طلبة احلقوق أيضا دون غريهم مبهنة التوثيق
وااللتحاق مبهنة احملاماة وأن يصبحوا
حمضرين قضائيني وأمناء ضبط.

األفاق العلمية واملهنية لطلبة احلقوق
حيظى خرجيو احلقوق بفرص جيدة ملواصلة الدراسة يف املدرسة
الوطنية لإلدارة ،حيث أن مسابقة الدخول للمدرسة تتضمن
أغلبها مواد تدرس بكثافة يف القانون ،وللعلم فإن التكوين يف
هذه املدرسة يدوم  30سنوات ويكفل احلصول على تعيني

ميكن خلرجيي احلقوق أيضا مواصلة الدراسات العليا للحصول
على درجات علمية دكتوراه تؤهلهم للعمل يف التعليم العالي
بصفتهم باحثني يف مراكز البحث العديدة وطنيا ودوليا.

يف إحدى مصاحل الدولة (أنظر) www.ena.dz

كما تعترب املدرسة العليا للقضاء امتياز لطلبة خرجيي احلقوق  ,حيث
تتيح هلم فرصة التكوين ليصبحوا قضاة دون غريهم من أصحاب
التخصصات و الفروع األخرى (أنظر )www.esm.dz

باإلضافة هلذه األفاق األكادميية ميكن خلرجيي احلقوق شغل
وضائف عامة على مستوى املصاحل املختلفة للدولة ،حيث
حيظى خرجيو احلقوق بفرص متكافئة مع خرجيي شعب أخرى
(أنظر )www.concours-fonction-publique.gov.dz
أو العمل كإداريني أو مستشارين لدى مصاحل العالقات
العامة واخلارجية للوزارات ومصاحل احلكومة أو بعض مصاحل
الشركات اخلاصة .إضافة إىل ميادين أخرى فقد افتك خرجيو
قسم احلقوق جلامعة باتنة منذ خترج أول دفعة العديد من
املراكز املهمة و حققوا جناحات مهنية تستحق التنويه.

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

األفاق العلمية و املهنية
لطلبة العلوم السياسية
حيظى خرجيو العلوم السياسية بفرص جيدة ملواصلة الدراسة يف
املدرسة الوطنية لإلدارة ،حيث أن مسابقة الدخول للمدرسة
تتضمن أغلبها مواد تدرس بكثافة يف القانون ،وللعلم فإن التكوين
يف هذه املدرسة يدوم  30سنوات ويكفل احلصول
على تعيني يف إحدى مصاحل الدولة (أنظر) www.ena.dz

كما تعترب املدرسة العليا للعلوم السياسية اليت تأسست سنة
 9332امتياز لنخبة خرجيي العلوم السياسية ،حيث تتيح هلم
فرصة حتضري شهادة املاسرت والدكتوراه يف ختصصات متعددة مبا
يفتح أمامهم آفاقا أكادميية ومهنية رحبة
(أنظر )www.enssp.net

ميكن خلرجيي العلوم السياسية أيضا مواصلة الدراسات العليا
للحصول على درجات علمية دكتوراه تؤهلهم للعمل يف
التعليم العالي بصفتهم باحثني يف مراكز البحث العديدة
وطنيا و دوليا

باإلضافة هلذه األفاق األكادميية ميكن خلرجيي العلوم السياسية
شغل وظائف عامة على مستوى املصاحل املختلفة للدولة ،
حيث حيظى خرجيو العلوم السياسية بفرص متكافئة مع خرجيي
شعب أخرى
(أنظر )www.concours-fonction-publique.gov.dz

أو العمل كإداريني أو مستشارين لدى مصاحل العالقات العامة
واخلارجية للوزارات ومصاحل احلكومة أو بعض مصاحل
الشركات اخلاصة.
إضافة إىل ميادين أخرى فقد افتك خرجيو قسم العلوم السياسية
جلامعة باتنة منذ خترج أول دفعة العديد من املراكز املهمة و حققوا
جناحات مهنية تستحق التنويه .

