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    تطمح الكلية إلى تحقيق عدة أهداف تنعكس باإليجاب على 
محيــط الجامعة الداخلي و الخارجي و من بينها :

1. تكويـــــن متخصصين في العلوم القانونيــة و العلوم 
السياسية.

2. التواصل مع مختلف الجامعات في الوطن و خارجه من 
أجل تبادل الخبرات.

3. مساعدة المصــــــالح المعنية باإلدارة و التسيير بمختلف 
المؤسسات و الجماعات في كل القطاعات.

4. تزويد المؤسســـــات اإلدارية و اإلنتاجية بإطارات كفؤة 
متخصصة حسب متطلبات سوق العمل.    

8 - األهداف اإلستراتجيــة للكليـة

أ - مخابر البحث : تحتوي الكلية على مخبر بحث في انتظار اعتماد 
بقية مشاريع المخابر العلمية : 

إسم المخبر

مخبر القانون والعقار

    يهدف التكوين بالكلية إلى إعطاء الطلبة رصيدا معرفيا كافيا و 
مناسبا يسمح لهم باالندماج في الحياة المهنية و كذا االدماج في 
مسارات الدراسات العليا و على هذا االساس يتم التكوين وفق 

المنهجية التالية :
1- تكويـــــن نظري : في شكل محاضرات و أعمال موجهة.  

 2- تكويـــــن ميداني : زيارة المؤسسات و القطاعات وإجراء 
بحوث و تربصات.

    يمكن لخريجي الكلية العمل في كل القطاعــــات المرتبطة بجوانب 
القانون و العلوم السياسية و التسيير و من أهمها :

السلك الدبلوماســـــي.  
القضــــــــاء و مساعدو جهاز القضاء (محامون، محضرون 

قضائيون، محضرو البيع بالمزاد العلني، موثقون...) 
مستشارون قانونيون.  

6 - النشطات العلمية و البحث العلمي

5 - طبيعة التكويــــــن بالكلية

7 - آفـــــــاق التشغيل

ب - المنشورات العلمية : تصدر الكلية مجلتين علميتين.

الجـمهورية الجزائريـة الديمـقراطيـة الشعبيــة
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

2019/2018

إدارة الموارد البشرية

عالقات دولية

الماستر

ادارة جماعات محلية

األسالك األمنية كالشرطـة، الدرك و الجمارك.
تولـــــــي مختلف الوظائف اإلدارية.

التدرج في الدراسات العليا و الحصول على منصب استاذ جامعي.



    تأسست كلية الحقوق والعلوم السياسية في سنة 1991 
أين كانت تابعة آنذاك لجامعة البليدة سابقا و هي حاليا ضمن 

الكليات األربعة بجامعة البليدة 02 طبقا للمرسوم التنفيذي 
162-13 المؤرخ في 2013/04/15 المتضمن إنشاء جامعة 

البليدة 02.       

    تضمن الكلية التكويـــــن على مختلف المستويـــــــــات 
والتخصصات في شعبتي الحقوق والعلوم السياسية كما أنها 

مرتبطة بعدة اتفاقيات دولية و وطنية لهذا الغرض.

    ويقدر عدد الطلبة المسجلين في السنة الجامعية 
2018/2017 حوالي 6670 طالب يشرف عليهم طاقم إداري 

و بيداغوجي وضمن هياكل بيداغوجية مجهزة بأحدث 
الوسائل.

    يشرف على التدريس في كلية الحقوق والعلوم السياسية  
أكثر من 253 أستاذ يحملون شهادات وخبرات عليـــا في مختلف 

التخصصات و الميادين موزعين كاآلتي:

17 أستاذ التعليم العالي.
93 أستاذ محـــــاضر.
149 أستاذ مســــاعد.

2 - التأطيـــــر البيداغوجي

القاعــــــات

قاعـــات األعمال الموجهة

العدد

117

سعة االستيعــــاب

3510

0124مخابر اللغات

المدرجـــــــــــــــات

مدرج بسعة إستيعاب 200 طالب 

العدد

05

02مدرج بسعة إستيعاب 300 طالب

06مدرج بسعة إستيعاب 500 طالب

700سعة إستقبال الطلبة

46500عدد المجلدات

عدد الطلبة للسنة الجامعية 2018/2017

3 - الهيــــاكل البيداغوجية

المدرجـــات

قاعات التدريس

مكتبة الكلية
العدداإلمكانيــــــــــــــات

33,14%

64%

278
المسجلون في
 ما بعد التدرج     
          

108 
170

المسجلون بالتدرج
       ليسانس

   المسجلون
 بالتدرج ماستر

6670
عدد اإلجمالي 

للطلبة

4%

2211

655
1549

4270

1934 
2336

ليســــانس
ماستــــــــر
دكتوراه

4 - نظام التكوين

    فترة التكوين محددة في نظام LMD بـ :
 - 03 سنوات في الليسانس (02 جذع مشترك + تخصص في السنة 

الثالثة).
 - سنتين في الماستر.

 - 03 سنوات في الدكتوراه.
    يتم توجيه الطلبة للتخصص في السنة الثالثة بناء على رغباتهم و النتائج 

المحصل عليها و قدرات التكوين:

شعبة الحقوق

قانون عام 

قانون خاص

الليسانس

قانون عقاري

قانون البيئة و التنمية المستدامة

قانون األسرة

الماستر

الدولة و المؤسسات

القانون الجنائي و علم االجرام

القانون الدولي

تأمينات وضمان اجتماعى

المالية و التشريع الضريبي

القانون الخاص

الدكتوراه

القانون الدولي و العالقات الدولية

األحوال الشخصية

دولة ومؤسسات

حقوق

قانون األعمال

شعبة العلوم السياسية

التنظيمات السياسية و اإلدارية الليسانس

5 - التخصصات الموجودة بالكلية

1 - نبذة عن الكليـة

(ماجستير و دكتوراه)

أ -

ب -

ج -

د -

عالقات دولية


