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 اجلزائر -سطيف  يح الهضاب: مقر اللكية

 

 البحث  ووحدات  املخابر 

أولت الكلية أهمية كبيرة إلنشاء مخابر ووحدات بحث نظرا  

التنمية وتيرة  ودفع  العلمي  البحث  دعم  في  وأداة    لدورها 

لخلق وإنتاج املعرفة بمختلف أشكالها، ويتواجد بها حاليا  

املجازر االستعمارية"، ومخبر    حول أبحاث  و دراسات    مخبر " 

القانون"، فضال عن   ىالتكنولوجيات الحديثة عل  تطبيق"

صيغتها في  سواء  البحث  وحدات  من  القديمة    العديد 

(CNEPRU ) ( أو في صيغتها الحديثةPRFU). 

 

 

م العالي   علي 
الت 
ازة   حث  وز  مي   والب 

 العل

 

   http://fdsp.univ-setif2.dz : الإلكرتون املوقع  

 

وق   ة  الحق  ة   والعلومكلي  اسي   السي 

 
Faculty of Law and political science 
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  د  ال     د  ال  او      د ا   ب 

 ال   
 55356 15180 بال    ال ر   

 12043 6163 بال  ات ا      

ا  روحات 

والر ا   

 وا   رات

 74 30   روحات الد    ا 

 442 145   ا   ا ا      

 1995 997    رات ا ا   

 3135 1422    رات ال   ا  

 الدو  ات
  د  ا  دا   د  ال  او  

33 1569 

 : الصفحة الرمسية عىل الفيس بوك 

https://www.facebook.com/fdsp.setif2  
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 أوال/ قسم الحقوق:

عند   الطالب  يختار  ثم  مشترك،  بجذع  القسم  بهذا  الدراسة  تبدأ 

القانون   أو  العام  القانون  في  إما  يختص  أن  الثانية  السنة  في  نجاحه 

 الخاص. 

في  وتتّوج الدراسة والنجاح في هذين التخصصين بشهادة   الليسانس 

الحقوق. ويضمن التكوين في كال التخصصين آفاقا كثيرة للحصول على  

وظيفة عامة، كالتدريس في االبتدائي ، التوظيف كمسؤول منازعات أو  

للقضاء  الوطنية  باملدرسة  االلتحاق  قانوني،   إجراءبعد    مستشار 

املحضر  مسابقة ومهنة  واملحاماة  كالتوثيق  الحرة  الوظائف  ممارسة   ،

العلنيال  باملزاد  البيع  محافظ  أو  وطنية  إجراءبعد    قضائي  ،  مسابقة 

بدًءا   متابعةإمكانية   الطلبة  ترتيب  بعد  املاستر  في  العليا  الدراسات 

طبيعة  املتاحة،  التأطير  إمكانيات  بحسب  يليهم  من  ثم  بالنجباء 

التخصص املطلوب، عدد املقاعد البيداغوجية، وفي إطار عملية مواءمة 

ر الكلية حاليا على  تخصصات امل 
ّ
استر التي باشرتها الوزارة الوصية تتوف

 أربع تخصصات في املاستر )حقوق( هي:  

 

 

       

      

 

 

الطور   في  الدراسة  الحقوق مزاولة  في  املاستر  شهادة  لحملة  يمكن 

د، م.  ل.  دكتوراه  مسابقة  الثالث  اجتياز  التخصصات   بعد  في 

قانون  قانون  وهي:    :املتاحة العمومية،  واملؤسسات  الدولة  البيئة، 

الجماعات   قانون  العامة،  والحريات  االنسان  حقوق  األعمال، 

 املحلية. 

 ثانيا/قسم العلوم السياسية

تنظيمات        تخصص  سياسية  علوم  أولى  السنة  في  الدراسة  فتح  تم 

ويمر التكوين في العلوم السياسية .  2013سياسية وعالقات دولية سنة  

إما  الطالب  يختار  ثم  والثانية،  األولى  السنتين  في  مشترك  بجذع 

" في  املحلية  التخّصص  "  "اإلدارة  الدولية  أو  ويضمن  ".  العالقات 

في املدرسة فاقا عديدة للطالب كالتكوين في كالهما آ مواصلة الدراسة 

إحدى   في  تعيين  على  الحصول  بها  التكوين  يكفل  التي  لإلدارة  الوطنية 

باملدرسة العليا   مصالح الدولة، التوظيف في وزارة الخارجية، االلتحاق 

للعلوم السياسية، ومواصلة الدراسات العليا في الجامعة للحصول على  

تؤ  التعليم العالي، وبجانب  درجات علمية عليا  في  هلهم مستقبال للعمل 

مستوى   على  عامة  وظائف  شغل  لهم  يمكن  األكاديمية  اآلفاق  تلك  كل 

 املصالح املختلفة للدولة.

مزاولة ك السياسية  العلوم  في  الليسانس  شهادة  لحاملي  يمكن  ما 

م الدراسات العليا في املاستر بعد ترتيب الطلبة بدًءا بالنجباء ثم من يليه 

املطلوب، وعدد   التخصص  املتاحة، وطبيعة  التأطير  إمكانيات  بحسب 

املاستر   في  تخصصين  على  حاليا  الكلية  ر 
ّ
وتتوف البيداغوجية.  املقاعد 

 )علوم سياسية( هي: 

 

 

 

في   الدراسة  مزاولة  السياسية  العلوم  في  املاستر  شهادة  لحملة  يمكن 

في كلية الحقوق   في التخصصات املتاحة  الثالث دكتوراه ل.م.د،  الطور 

في التخصصات   بعد اجتياز املسابقة والنجاح فيها.   السياسية،والعلوم  

محلية  إدارة  التالية: واالستراتيجية  الدراسات،  وجماعات  ،  األمنية 

 . ت دولية وتعاون عالقا

 التأطير البيداغوجي بالكلية: 

من        أزيد  الكلية  طلبة  وتأطير  تكوين  دائم من    199يسهر على  أستاذ 

لتغطية  جدد  أساتذة  توظيف  انتظار  في  العلمية،  الدرجات  مختلف 

 ويتوّزع األساتذة حسب رتبهم كالتالي:  ، الكلية حاجيات 

 
إلى مقرها  بعد انتقالها الكلية  تتوفر  الهياكل البيداغوجية للكلية: 

 الجديد بالهضاب على الهياكل التالية: 

 
 

تحتوي الكلية على مكتبة ثرية جدا يشرف عليها طاقم  مكتبة الكلية:

تقني مؤّهل وفيها رصيد ُمعتبر من الكتب الفكرية في شتى مجاالت  

القانون وباللغات الحية الثالث )العربية، الفرنسية، االنجليزية(، كما  

يشتمل رصيد املكتبة على عدد معتبر من الدوريات األجنبية  

 كال التخصصين.املتخصصة في  

 

            

               
                                              

4 0 4             

39 5 34 " "                   

49 7 42 " "                   

88 27 61 " "                  

19 0 19 " "                  

199 39 160         

الرقم
طبيعة الهياكل

 البيداغوجية
العدد

القدرة النظرية

 لالستيعاب
الرقم

طبيعة الهياكل

 البيداغوجية
العدد

القدرة النظرية

 لالستيعاب

414007املدرجات1
قاعة البحث

 البيبليو غرافي
126

2450قاعات املطالعة44008قاعات املحاضرات2

120قاعة الدوريات5220809قاعات األعمال املوجهة3

36010قاعات اإلعالم اآللي4
قاعة اإلعارة

 الداخلية
120

5
قاعات األنترنات

 لألساتذة والطلبة
91180مكاتب األساتذة29011

6
قاعة األنترنات لذوي 

اإلحتياجات الخاصة
12

 شعبة الحقوق 

 تخصصات القانون الخاص تخصصات القانون العام

                     (  منهي)قانون املؤسسات املالية-

 (أكاديمي) قانون األعمال -
 (منهي) البيئةقانون  -

 (أكاديمي) عامقانون  -

 

علوم السياسيةشعبة ال  

 (أكاديمي)دولية العالقات ال

 (أكاديمي)
 (أكاديمي)حلية املدارة اإل

 

   نبذة عن الكلية:

،  1991تم إنشاء معهد الحقوق والعلوم اإلدارية بسطيف  

وتحّول بعد ذلك إلى كلية تضمُّ قسمين هما: قسم القانون  

الخاص،   القانون  وقسم  منذ  العام،  الكلية  ساهمت  وقد 

الهيئات   مختلف  لدعم  املؤهلة  اإلطارات  تكوين  في  نشأتها 

وقد   واستحقاق.  جدارة  سنة  بكل  الكلية  هيكلة  أعيدت 

ل من األقسام التالية:  ، 2010
ّ
 فأصبحت الكلية تتشك

 

 


