
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
من طور اللیسانس إلى طور  االنتقالكیف یمكن 

أن االنتقال من الطور اللیسانس إلى طور  علم جیداً إعزیزي الطالب       
الماستر یخضع إلى شروط وقواعد علیك اإلطالع علیھا مسبقا من خالل 

  .جملة القرارات الوزاریة التي تحدد واجبات وحقوق الطالب 

المحدد للقواعد المنظمة للتسییر البیداغوجي للدراسات  711القرار 
  .الجامعیة لنیل شھادة  اللیسانس وشھادة الماستر 

المحدد لكیفیات التقییم للمسار الدراسي للطالب ، السیما  712القرار 
  . تقییم األعمال الموجھة والتربصات المیدانیة

والمرافق البیداغوجیة التي الذي بدوره یبین دور اإلشراف  713القرار
د والذي یساعده على االندماج المالئم .م.تسمح للطالب بحسن فھم نظام ل

  .في الجامعة 

وأھمیتھ البالغة بالنسبة لترتیب الطالب ، أین یوضح المعاییر  714القرار
والشروط التي تسمح لھ بالترتیب الجید والذي یساعده على االنتقال إلى 

  .طور الماستر

ك اإلطالع على ھذه القرارات من خالل الولوج إلى موقع الوزارة یمكن
 www.mesrs.dz  أو موقع الجامعة:tebessa.dz-www.univ 

عزیزي الطالب ، خالل تسجیلك بالجامعة سوف یمنح لك دلیل الطالب 
حتى تكون فكرة ،فعلیك اإلطالع علیھ قبل التحاقك بالدراسة في الجامعة 

وتصور مبدئي عن الجامعة ونظامھا الداخلي والقواعد العامة لالنضباط 
  .داخل الحرم الجامعي 

 :  

إن میدان التكوین ھو بناء متجانس یغطي عدة تخصصات ن ویتفرع 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  آفاق التشغیل
  .يــــالعال

  القضاءوـ قطاع العدالة 
  محامیین ومحضرین

  .وموثقین
ـ المؤسسات اإلداریة 

  

 

 

 آفاق التشغیل

  ومخابر البحث

ـ وزارة الشؤون الخارجیة من 
دبلوماسیینـ 

قطاع الشرطة والجمارك 

  ـ قطاع اإلعالم والصحافة 
  المؤسسات اإلداریة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شروط االلتحاق بالتخصصات       المیادین والتخصصات المتوفرة على مستوى الكلیة 

 د ؟. م . ھو نظام ل  ما

یتم االلتحاق بالتخصصات المبینة في الجداول وفق الترتیب على       
لشھادة البكالوریا، مع منح األولویة لبعض أساس المعدل العام 

  : التخصصات والمبینة كما یلي

المتحصلین على  :ـ األولویة األولى بالنسبة للحقوق والعلوم السیاسیة
  .شھادة البكالوریا شعبة آداب وفلسفة ولغات أجنبیة 

المتحصلین على شھادة البكالوریا  بالنسبة للحقوق :األولویة الثانیة ـ 
  .وم تجریبیة وریاضیات وتقني ریاضي وتسییر واقتصاد شعبة عل

المتحصلین على شھادة البكالوریا شعبة ریاضیات  أما للعلوم السیاسیة
  .واالقتصادوتقني ریاضي والعلوم التجریبیة والتسییر 

  

صات الماستر 

اقتراح مشاریع بحث فیما یخص سیاسة الدولة في المجال الجنائي 

  البیئةدور الھیئات المحلیة في حمایة 

وم ـــاقتراح تأسیس مجلة علمیة محكمة خاصة بكلیة الحقوق والعل

یة أفضل وئمقرد للتعلیم العالي ، تتیح . م . إن ھیكلة نظام ل       
: أین تتمحور في ثالث أطوار للتكوین .للشھادات الجامعیة وسوق الشغل 

  )ل(یتوج بشھادة لیسانس: ـ طور أول 

  )م (یتوج بشھادة الماستر : ـ طور ثاني 

  )د (یتوج بشھادة الدكتوراه : ـ طور ثالث  

ینظم التعلیم العالي بیداغوجیا في سداسیات ، كل سداسي یتضمن       
  .وتجمع التكوینات في میادین تكوین . وحدات تعلیمیة مشكلة في مواد 

إن میدان التكوین ھو بناء متجانس یغطي عدة تخصصات ن ویتفرع       
  تخصص فرع       میدان: كما یلي 

ال یقاس التعلیم والتكوین المحصلین بسنوات الدراسة وإنما بأرصدة أین 
   :الطالبیجب على 

رصید لكل  30بمعدل  رصید للحصول على اللیسانس، 180اب اكتس
  .سداسي 

رصید لكل  30، بمعدل  رصید للحصول على الماستر 120اكتساب 
  .ي سداس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

        

آفاق التشغیل  ماستر  لیسانس  الشعبة
  
  

  الحقوق 
071  

 
  عامقانون ـ 

  خاصـ قانون 
 
  

   .دارياإلقانون الـ 
 جنائیةقانون ـ 

  .وعلوم جنائیة
جریمة وأمن ـ 

   عمومي
  .عقاريالقانون  -

العالالتعلیم ـ 
ـ قطاع العدالة 

محامیین ومحضرین ـ 
وموثقین ـ  قضاة

ـ المؤسسات اإلداریة 
  .بأنواعھا

آفاق التشغیل  الشعبة لیسانس ماستر

ومخابر البحثالتعلیم العالي ـ 
ـ وزارة الشؤون الخارجیة من  

دبلوماسیینـ دبلوماسیین وملحقین 
قطاع الشرطة والجمارك  ـ

  والحمایة  
ـ قطاع اإلعالم والصحافة 

المؤسسات اإلداریةبعض ـ 

  

دراسات 
إستراتیجیة 

 وأمنیة

  

عالقات 
 دولیة

العلوم 
  السیاسیة

072  

المیادین والتخصصات المتوفرة على مستوى الكلیة 

 آفــــــــــــــــــــــــاق

 قسم الحقوق

  : ما یليتطمح الكلیة في اآلفاق المستقبلیة إلى 

 فتح تخصصات أخرى في الماستر.  

  صات الماستر تخصفي مختلف ع دكتوراه یرافتح مشإعادة

  المفتوحة

  اقتراح مشاریع بحث فیما یخص سیاسة الدولة في المجال الجنائي

 والعقابي

  دور الھیئات المحلیة في حمایة : اقتراح مشروع بحث حول

 اقتراح تأسیس مجلة علمیة محكمة خاصة بكلیة الحقوق والعل

 .السیاسیة

 قسم العلوم السیاسیة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وحدة من وحدات التعلیم و البحث 
أكبر الكلیات بالجامعة، حیث تقدم 
عالیة بھدف ضمان 
  

      

للطلبة المتمدرسین على 
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 الجزائر-تبسة  12002طریق قسنطینة : عنوان الكلیة  

  037511306: فاكس الجامعة /     037511306: ھاتف الكلیة 

       www.univ-tebessa/fdsp:الموقع اإللكتروني للكلیة 

  fdsp.univ.tebessa@  :    صفحة الفایسبوك للكلیة

  

         :

  :المخابـر

 

إلى  216مدرجات للمحاضرات ذات طاقة استیعابیة من 
 4نظام السمعي البصري باإلضافة إلى 

مقعد  118
قاعة لألعمال 

  .مقعد بیداغوجي

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

وحدة من وحدات التعلیم و البحث  الحقوق و العلوم السیاسیةتعد كلیة 
أكبر الكلیات بالجامعة، حیث تقدم  تبسة، فھي منالعربي التبسي بجامعة 
عالیة بھدف ضمان  إداریةنوعیا و خدمات بیداغوجیة و  طیراً أللطلبة ت

  .إلیھا و البیداغوجي لكل المنتسبین ر الحسن للتحصیل العلميیالس
     منیة بمراحل منذ نشأتھا  وقد مرت كلیة الحقوق والعلوم السیاس

  2009سنة  كلیةثم   ،2006سنة  معھدإلى  1996سنة  قسم

  :وتضم الكلیة إداریا قسمین 

مـــقس  
 الحقوق

بلغ التعداد اإلجمالي 
للطلبة المتمدرسین على 

  3126 القسممستوى 
 70باإلضافة إلى  ،طالب

الدراسات طالب في 
أستاذ  90یؤطرھم  العلیا

دائم في الحقوق من 
مختلف التخصصات 

  والدرجات والرتب

قسم العلوم 
 السیاسیة 

بلغ التعداد اإلجمالي 
للطلبة المتمدرسین على 

 62 القسممستوى 
 20طالب یؤطرھم 

أستاذ دائم في العلوم 
السیاسیة من مختلف 
 التخصصات والرتب

  والدرجات
 

  1998 :سـیسانلالطور 
  1066 :رــطور الماست

  70 : الدراسات العلیا

  25 :یسانسلطور ال
     37   :طور الماستر

    

تضم الكلیة العدید من الھیاكل البیداغوجیة المھیأة والمجھزة 
بأحدث التقنیات قصد توفیر جمیع الظروف المالئمة والمساعدة 

تجمع بین رفوفھا مجموعة ھامة من الكتب والمراجع 
  .الحقوق والعلوم السیاسیة 

بین  نسخة 

نسخة  بین 

موسوعة و 
44 

  
وتوجد بھ شباك اإلعارة 
الداخلیة وقاعة المطالعة 

402 
طالب باإلضافة إلى 
  

 

یسمح للباحثین الذین  للبحث اً نكیا تعتبر مخبر البحث العلمي    
یتناولون إشكالیات متقاربة بالتعاون من أجل تنفیذ موضوع أو أكثر 

 كلیة الحقوقللبحث العلمي والتطویر التكنولوجي، وعلیھ فإن 
  :تشتمل على مخبرین للبحث العلمي وھما  والعلوم السیاسیة

   
  

مخبر الدراسات اإلستراتیجیة 
 والتنمیة في الوطن العربي

قانون المقارن مخبر ال
        والدراسات االجتماعیة

     واالستشرافیة    

  :       ویشرف علیھ الدكتور

قسم علوم سیاسیة -أمین البار  

:         ویشرف علیھ الدكتور

الحقوققسم  -باھي التركي  

  

  

  

  

  

  

مدرجات للمحاضرات ذات طاقة استیعابیة من  4یوجد بالكلیة 
نظام السمعي البصري باإلضافة إلى مقعد بیداغوجي مجھزة ب 792

118و 88وح مابین قاعات للمحاضرات ذات طاقة استیعابیة تترا
قاعة لألعمال  36أما قاعات األعمال الموجھة فتملك الكلیة بیداغوجي 

مقعد بیداغوجي 48إلى  36تتراوح بین الموجھة بطاقة استیعاب 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  

  

 الھیاكل البیداغوجیة

تضم الكلیة العدید من الھیاكل البیداغوجیة المھیأة والمجھزة 
بأحدث التقنیات قصد توفیر جمیع الظروف المالئمة والمساعدة 

  للطالب على التحصیل العلمي

تجمع بین رفوفھا مجموعة ھامة من الكتب والمراجع       
الحقوق والعلوم السیاسیة  ان میدتخصصات في مختلف 

  :للكلیةیقدر عدد المراجع المكتبیة و     
نسخة  26125أي عنوان   8190: اإلعارة الداخلیة -

  .علوم سیاسیةو حقوق
نسخة  بین  26146عنوان أي   2943: الخارجیةاإلعارة  -

  .علوم سیاسیةو حقوق
موسوعة و  250قاموس و 62مجلة و  219كما تضم       

44و  ماجستیررسالة  135الماستر و مذكرة 1031
  أطروحات الدكتوراه

  

  :الطابق األرضي
 وتوجد بھ شباك

الخارجیة اإلعارة 
مطالعة لل  فضاءو

باألساتذة   الخاصة
البحـــث  وفضاء

  الببلیوغرافي والمخزن
  1رقم 

 

  :الطابق الثاني
وتوجد بھ شباك اإلعارة 
الداخلیة وقاعة المطالعة 

402التي تستوعب 
طالب باإلضافة إلى 

  2رقم  المخزن 

 المدرجات وقاعات الدراسة 

ةـــالمكتب  


