
التكوینات في اللیسانس المتوفرة بجامعة بسكرة بعنوان السنة الجامعیة 2019-2018

الرمز
السنة الثالثة لیسانسالسنة الثانیة لیسانسالسنة االولى لیسانس

شرط التسجیلشعبة البكالوریامالحظات
التخصص الفرع المیدان 

F09األولویة 01: ریاضیات، تقني تسجیل وطني طاقات متجددة كھروتقنيعلوم و تكنولوجیا
ریاضي. االولویة 02: علوم تجریبیة 

یتم الترتیب على أساس المعدل العام المحصل علیھ في امتحان البكالوریا 
شروط إضافیة : للمشاركة في الترتیب ینبغي أن یكون المعدل العام 

المحصل علیھ في امتحان  البكالوریا یساوي أویفوق 12/20 إضافة لذلك 
یجب أن تكون عالمة الریاضیات أوالفیزیاء أوالتكنولوجیا (الھندسة 

المدنیة أو الھندسة المیكانیكیة أوھندسة الطرائق أوالھندسة الكھربائیة) 
المحصل علیھا في امتحان البكالوریا تساوي أو تفوق 10/20

علوم و تكنولوجیا013

كھروتقني
طاقات متجددة 

األولویة 01:                             
ریاضیات، تقني ریاضي.                             

االولویة 02:                                   
علوم تجریبیة 

یتم الترتیب على أساس المعدل العام المحصل علیھ في امتحان البكالوریا  
شروط إضافیة: للمشاركة في الترتیب یجب أن تكون  عالمة الریاضیات  

أو  الفیزیاء  أو  الھندسة المدنیة  أو  الھندسة المیكانیكیة  أو  ھندسة 
الطرائق أو  الھندسة الكھربائیة  المحصل علیھا في امتحان البكالوریا  

تساوي أو تفوق 10/20

كھروتقني
كھرومیكانیككھرومیكانیك
إلكترونیكإلكتروتیك

إتصاالت سلكیة و السلكیةإتصاالت سلكیة و السلكیة
آلیةآلیة

ھندسة میكانیكیة
إنشاء میكانیكي

طاقویة
ھندسة المواد

ھندسة التكییفھندسة التكییف
تعدینتعدین

ھندسة الطرائقھندسة الطرائق
ھندسة مدنیةھندسة مدنیة

أشغال عمومیةأشغال عمومیة
الريالري

F10األولویة 01: ریاضیات، تقني تسجیل وطني الري  الري  علوم و تكنولوجیا
ریاضي. االولویة 02: علوم تجریبیة

یتم الترتیب على أساس المعدل العام المحصل علیھ في امتحان البكالوریا 
شروط إضافیة : للمشاركة في الترتیب ینبغي أن یكون المعدل العام 

المحصل علیھ في امتحان البكالوریا یساوي أویفوق 12/20 إضافة لذلك 
یجب أن تكون عالمة الریاضیات أوالفیزیاء أوالتكنولوجیا (الھندسة 

المدنیة أو الھندسة المیكانیكیة أوھندسة الطرائق أوالھندسة الكھربائیة) 
المحصل علیھا في امتحان البكالوریا تساوي أو تفوق 10/20

141
ھندسة معماریة، عمران، 

ریاضیات، تقني ریاضي، علوم ھندسة معماریة ھندسة معماریة ومھن المدینة
تجریبیة

للمشاركة في الترتیب یجب أن یكون المعدل العام المحصل علیھ في 
امتحان البكالوریا یساوي أو یفوق ّالمعدل الذي سیحدد بعد نتائج بكالوریا 

2018



143
ھندسة معماریة، عمران، 

ریاضیات، تقني ریاضي، علوم تسیر التقنیات الحضریةتسیر التقنیات الحضریةومھن المدینة
تجریبیة

یتم الترتیب على أساس المعدل العام المحصل علیھ في امتحان 
البكالوریا. شروط إضافیة : للمشاركة في الترتیب ینبغي أن یكون المعدل 

العام المحصل علیھ في امتحان البكالوریا یساوي أویفوق 11/20

علوم المادة021
كیمیاء

الكیمیاء التحلیلیة

ریاضیات، تقني ریاضي، علوم 
تجریبیة

یتم الترتیب على أساس المعدل العام المحصل علیھ في امتحان البكالوریا  
شروط إضافیة: للمشاركة في الترتیب یجب أن یكون  عالمة الفیزیاء 

المحصل علیھا في امتحان البكالوریا تساوي أو تفوق 10/20

الكیمیاءالصیدالنیة

فیزیاء
فیزیاء المواد

الفیزیاء األساسیة

علوم الطبیعة و الحیاة041
علوم بیولوجیة

بیولوجیا و فیزیولیوجیا نباتیة

األولویة 01: علوم تجریبیة. األولویة 
02: ریاضیات. األولویة 03: تقني 

ریاضي
یتم الترتیب على أساس المعدل العام المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

بیولوجیا و فیزیولیوجیا 
حیوانیة

علم األحیاء الدقیقة
بیوكیمیاء

تربة و ماءعلوم فالحیة

M01علوم فالحیةعلوم الطبیعة و الحیاة

فالحة 

االولویة 01: علوم تجریبیة. االولویة تسجیل وطني 
02: ریاضیات

یتم الترتیب على أساس المعدل العام المحصل علیھ في امتحان 
البكالوریا. شروط إضافیة : للمشاركة في الترتیب ینبغي أن یكون المعدل 

العام المحصل علیھ في امتحان البكالوریا یساوي أویفوق 12/20

إنتاج حیواني
التربة و المیاه 

إنتاج نباتي

ریاضیات و إعالم آلي031
األولویة 01: ریاضیات. االولویة 02: نظم معلوماتیة إعالم آلي

تقني ریاضي، علوم تجریبیة

یتم الترتیب على أساس المعدل العام  المحصل علیھ في امتحان 
البكالوریا  شروط إضافیة: للمشاركة في الترتیب یجب أن تكون عالمة 

الریاضیات تساوي أو تفوق11/20 ریاضیاتریاضیات

علوم إنسانیة و إجتماعیة931

انثروبولوجیا عامةانثروبولوجیا 

االولویة 01: اداب وفلسفة،  لغات 
اجنبیة.  األولویة 02: تسییر واقتصاد. 

االولویة 03:  ریاضیات. تقني 
ریاضي، علوم تجریبیة، 

یتم الترتیب على أساس المعدل العام المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

 علم النفس
علم النفس العمل و التنظیم

علم النفس العیادي
علم النفس المدرسي

علوم  التربیة
ارشاد و توجیھ

علم النفس التربوي
علم إجتماع علم اإلجتماع 

فلسفة عامةفلسفة



علوم إنسانیة و إجتماعیة911

تاریخ عامتاریخ 
االولویة 01: اداب وفلسفة،  لغات 

اجنبیة.  األولویة 02  ریاضیات. تقني 
ریاضي، علوم تجریبیة، تسییر 

واقتصاد 

یتم الترتیب على أساس المعدل العام المحصل علیھ في امتحان البكالوریا
تكنولوجیا المعلومات و علم المكتبات

التوثیق

علوم اإلعالم و اإلتصال 
اتصال
اعالم

101
علوم و تقنیات النشاطات 

البدنیة و الریاضیة  

نشاط بدني ریاضي 
التربیة و علم الحركةتربوي

جمیع شعب البكالوریا
للمشاركة في الترتیب یجب أن یكون المعدل  العام المحصل علیھ في 

امتحان البكالوریا  یساوي أو یفوق ّالمعدل الذي سیحدد بعد نتائج بكالوریا 
2018

التدریب ریاضي التنافسيتدریب ریاضي  

تسییر المنشات الریاضیة و ادارة وتسییر ریاضي
الموارد البشریة

612
علوم إقتصادیة و التسییر و 

علوم تجاریة

اقتصاد نقدي وبنكيعلوم إقتصادیة

االولویة 01: تسییر واقتصاد. األولویة 
02: ریاضیات. االولویة 03: تقني 

ریاضي، علوم تجریبیة
یتم الترتیب على أساس المعدل العام المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

علوم تجاریة
تسویق

تجارة دولیة

علوم مالیة ومحاسبیة
محاسبة وجبایة
مالیة المؤسسة

علوم التسییر
إدارة الموارد البشریة

تسییر عمومي
إدارة أعمال

لغة فرنسیةلغة فرنسیةاآلداب و اللغات االجنبیة841
االولویة 01:  لغات اجنبیة.  األولویة: 

02 اداب وفلسفة. االولویة 03: 
ریاضیات. تقني ریاضي، علوم 

تجریبیة، تسییر واقتصاد 

یتم الترتیب على أساس المعدل العام  المحصل علیھ في امتحان 
البكالوریا  شروط إضافیة: للمشاركة في الترتیب یجب أن تكون عالمة  

اللغة الفرنسیة المحصل علیھا في امتحان  البكالوریا تساوي أو تفوق 
11/20

لغة أنجلیزیةلغة أنجلیزیةاآلداب و اللغات االجنبیة821
االولویة 01:  لغات اجنبیة.  األولویة: 

02 اداب وفلسفة. االولویة 03: 
ریاضیات. تقني ریاضي، علوم 

تجریبیة، تسییر واقتصاد 

یتم الترتیب على أساس المعدل العام  المحصل علیھ في امتحان 
البكالوریا  شروط إضافیة: للمشاركة في الترتیب یجب أن تكون عالمة  
اللغة االنجلیزیة المحصل علیھا في امتحان  البكالوریا تساوي أو تفوق 

11/20

لغة وأدب عربي122
االولویة 01:  اداب وفلسفة، لغات أدب عربيدراسات أدبیة

اجنبیة.  األولویة: 02 ریاضیات. تقني 
ریاضي، علوم تجریبیة، تسییر 

واقتصاد 

یتم الترتیب على أساس المعدل العام المحصل علیھ في امتحان البكالوریا نقد و دراسات ادبیةدراسات نقدیة
لسانیات عامةدراسات لغویة

الحقوقالحقوق و العلوم السیاسیة713
قانون عام

االولویة 01: اداب وفلسفة،   لغات 
اجنبیة،   تسییر واقتصاد. األولویة 02: 

ریاضیات. االولویة 03: تقني 
ریاضي، علوم تجریبیة

یتم الترتیب على أساس المعدل العام المحصل علیھ في امتحان البكالوریا
قانون خاص

علوم سیاسیةالحقوق و العلوم السیاسیة721
العالقات دولیة

االولویة 01: اداب وفلسفة، لغات 
اجنبیة، تسییر واقتصاد. األولویة 02: 

ریاضیات. االولویة 03: تقني 
ریاضي، علوم تجریبیة

للمشاركة في الترتیب یجب أن یكون المعدل  العام المحصل علیھ في 
امتحان البكالوریا  یساوي أو یفوق ّالمعدل الذي سیحدد بعد نتائج بكالوریا 

2018 تنظیم سیاسي و اداري


