
 
 
 
 
 
 
  
 

  
  
 
  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :تخر�نيامل التوظیف �لنس�بة للطلبة  جماالت •

  إالدارات العمومية   

  املؤسسات �قتصادیة والت�اریة 

 ماكتب ا�راسات 

  نيائیقض �نحمرض  التوثیق، احملاماة،�ن حرة  

  البنوك واملؤسسات املالیة 

 االتص�ال:  

 :حمند اوحلاج  ٔألكي�امعة العقيد  العنوان
 رطریق در�يس حيي. البو�رة. اجلزائـ �لبو�رة،

 026732768 :الهاتــــــــــــف 

 : 026732766الفاكــــــس 

  الوابصف�ة: bouira.dz-www.univ 
 bouira.dz-site.fdsp@univ : �لكرتوينالربید -

 
 

       

                               

رق یة �ىل مجمو�ة من فتتوفر اللك  :البحث العلمي •

  .حبث معمتدة

 :خمرب ا�و� و�جرام املنظم •

  العلمیةالنشاطات:  

وات دنوكذا ٔأ�م دراس�یة و  وطنیة،تنظم اللكیة ملتقيات 

 . يف خمتلف املناس�بات العلمیة و�ريها

 

 
 

 

 :التأٔسيس •
املرسوم  وجبٔأ�شئت لكیة احلقوق والعلوم الس�یاس�یة مب

 2012جویلیة 04املؤرخ يف  241-12التنفيذي رمق 
 البو�رة.املتضمن ٕا�شاء �امعة 

 

  :أٔقسام اللكیة 
 من قسمني:تتكون اللكیة 

 قسم القانون العام -
 قسم القانون اخلاص  -

 

 
 

قسم القانون 
الخاص

قسم القانون 
مالعا

http://www.univ-bouira.dz/


 
 
 
 
 

 2228عـدد طلبة اللكیة: 

   :طالب 1611نظام ل.م.د 

  طالب  705 د)م  (لالس�نة أ�وىل 

  طالب 560الس�نة الثانیة �ذع مشرتك 

  طالب 155 اخلاص:قسم القانون 

  طالب 191 العام:قسم القانون 

 :طالب 617 املاستــر 

  طالب  357أ�وىل ماسرت الس�نة 

  طالب  260الثانیة ماسرت الس�نة 
  :طالب 35ا�كتوراه 

 طالب 24) �لوم( �س�یك: ا�كتوراه 

 (ل.م.د)دكتوراه الطور الثالث 
 طالب 05 لٔ�عاملالتخصص: القانون اجلنايئ 

 طالب 06: قانون �اص وقانون �ام التخصيصشعبة احلقوق 
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 عــــــروض التكویـــــن:

 مح تضمن اللكیة �كوینا �س: التكو�ن يف التدرج
 �حلصول �ىل 

  :شهادة ليسا�س -أٔ 

  ليسا�س  -س�نوات).  3+  (�اكلور�نظام ل م د
 قانون �ام / ليسا�س قانون �اص

 يف التخصصات التالیة :ماستـر شهادة-ب

 القانون اجلنايئ والعلوم اجلنائیة  

  القانون إالداري 

 قانون أ�رسة 

 قانون أ�عامل 
 القانون اجلنايئ لٔ�عامل التخصص )د .م .ل( ا�كتوراه-ج
 ا�كتوراه �س�یك التخصص: دكتوراه �لوم-د

  التدر�س:لغة  

 اللغة العربي�ة  -

 
 
 
 

  : التأٔطيـــر •

  أٔس�تاذ مهنم 89ا�امئني �دد أ�ساتذة:   
 أٔس�تاذ التعلمي العايل  02 -
 أٔس�تاذ حمارض  44 -
 أٔس�تاذ مسا�د  43 -

 هیالك اللكيـة:  •

  تتوفر اللكیة �ىل 
مقعد بیداغو� للك  350 (�سعةمدر�ات  02 -

 مدرج)
  بیداغو�)مقعد  40�سعة (مو�ة قا�ة أٔعامل  23 -
 ).مقعد 20 (�سعةقا�ة لٔ�ساتذة  01 -

 املكتبة:  
 تتوفر مكتبة اللكیة �ىل رصید و�ئقي یتكون من

 عنوا� �للغة العربیة  6100 -
 عنوا� �للغة الفر�س�یة   848 -
 ما�يس�تري �للغة العربیة  رسا� 350-

 :عربیة�للغة ال 180 ا�الت 

 �للغة الفر�س�یة  117                

 ما بني العربیة والفر�س�یة 1452 مذ�رات:   

 boumaza-rabah@hotmail.fr لالتصال 
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