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 الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

  ھـ  1439عام  رجب    خ فيمؤرّ      منشور رقم

  2018سنة أفريل     الموافق

  وتوجيه حاملي شھادة البكالوريا ق بالتسجيل ا0ّولي علّ المت

  2019 -2018لسنة الجامعية بعنوان ا
  

 

بعنوان المنشور إلى تحديد القواعد العامة المطبقة في مجال التسجيل ا�ّولي وتوجيه حاملي شھادة البكالوريا يھدف ھذا 
 2019 – 2018لسنة الجامعية ا

 

 .معادلة لھا با6لتحاق بالتعليم والتكوين العاليين يُسمح لكل حاملي شھادة البكالوريا أو شھادة أجنبية 

 

 التوجيه و التسجيل ا0ولي – 1

  

 شروط عامة  1-1

  :ا;تية ا�ربعةإلى ترتيب يأخذ بعين ا6عتبار المعايير  يستند التوجيه للتعليم والتكوين العاليين

  المعبر عنھا من طرف حامل شھادة البكالوريا، اتالرغب -

  نقاط المواد ا�ساسية،و المعدل العام للبكالوريا: والنتائج المحصلة في امتحان البكالوريا الشعبة  -

  .قدرات استقبال مؤسسات التعليم والتكوين العاليين -

 .الدوائر الجغرافية -

  .يتم ھذا الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا
  

 . ميادين وفروع التكوين بعضو تحضيريةالقسام ا�في  لتسجيل ا�ّوليلمطلوبة شروط تكميلية ھناك 
  

معد6ت عامة دنيا للبكالوريا، و6  تحضيريةالقسام ا�و فروع التكوينوميادين  بعض تتطلب المشاركة في الترتيب في
منشور تكميلي بعد صدور نتائج ستحدد ھذه المعد6ت الدنيا عن طريق  .ا، للتسجيل النھائي6ت الحق، آليّ تمنح ھذه المعدّ 

  .امتحان البكالوريا

، إضافة للعلوم الطبية فإن المعد6ت الدنيا لTلتحاق بفروع الھندسة المعمارية، 2019-2018بالنسبة للسنة الجامعية 
اضية ستكون وعلوم البيطرة، والعلوم السياسية، والمدارس العليا لWساتذة، وميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والري

  وطنية
  

 ليسانس مھنية، معاھد العلوم والتقنيات التطبيقية،(  التكويناتالفة الذكر، فإن ا6لتحاق ببعض إضافة إلى الشروط السّ 

جراء إيخضع إلى ) ، إمامة وإرشادوالمدارس العليا لWساتذة " علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية " ميدان 
 .ةمقابلة شفوية أمام لجن

  

تخصيص  يتّم التسجيل ا�ّولي والتوجيه لحاملي شھادة  البكالوريا الجدد على الخط حصريا، وللقيام بھذه العمليات تمّ 
  :، لفائدة ھؤ6ء، ھما على التواليلWنترنتموقعين 

  

http://www.mesrs.dz 

http://www.orientation.esi.dz  
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  .ل_شارة إلى الموقعين المذكورين أعTه" نيموقعي ا6نترنت المخصص"استعمال عبارة خTل ھذا النص  سيتمّ 
 

ھذين الموقعين، تّم تخصيص ربط مجاني لفائدة حاملي شھادة البكالوريا الجدد على  إلى ولوجالوقصد تمكين وتسھيل 
 . مستوى فضاءات ا6نترنت المفتوحة لھذا الغرض على مستوى المؤسسات الجامعية

  

لكترونية إة حلوو اdعTم ا;لي جھاز( كل سند رقمي  لىبدليل الطالب، ع لمرفقا ،يتم تحميل أحكام ھذا المنشور
  .صينانطTقا من موقعي اdنترنت المخصّ ) ھاتف نقال و

على بوابة حامل شھادة البكالوريا (عبر الخط  سيم وضع نسخة رقمية تفاعلية للمنشور الوزاري
https://bac2018.mesrs.dz (  إضافة إلى نسخة لوحية بتطبيق أندرويدApplication Android)( يمكن تحميلھا

  :المنشور التفاعلي عبر الخطيسمح  .من نفس الموقع
  

 ،بتقديم جميع شروط ا6لتحاق بمؤسسات التعليم العالي -

 ،المضمونة في المؤسسات الجامعية والتخّصصات بإعطاء مختلف المعلومات حول فروع التكوين -

 ،)ثانوية بوعمامة(بتوضيح إجراءات التسجيل في المؤسسات الجامعية لحاملي شھادة البكالوريا الخاصة  -

 ،ضيح إجراءات طلب المعادلة والتسجيل في المؤسسات الجامعية لحاملي شھادة البكالوريا ا�جنبيةبتو -

 ،وزارية أخرى التابعة لدوائربتقديم معلومات متعلقة بالتكوينات التي تضمنھا مؤسسات التكوين العالي  -
 .ومؤسسات التكوين العالي الخاصة

المنحة الدراسية (على المعلومات المتعلقة بالخدمات الجامعية  ا6طTعالطالب  لدلي رإضافة إلى ھذه المعلومات ، يوف
  ).واdطعام ،والنقل، واdيواء

 

 في طور الليسانس ا0ّولي والتوجيه التسجيل 2.1
  

من خTل أعمدته، القواعد العامة المطبقة في مجال التسجيل ) 32إلى الصفحة  13من الصفحة ( 01يبين الملحق 
 .نسيساللفي تكوينات ا والتوجيها�ولي 

  

  ،ميادين أو فروع التكوينرمز : 1العمود 

  ،ميادين أو فروع التكوين    :  2العمود 

  ،أو فرع التكوين مؤسسات التعليم والتكوين العاليين التي تضمن ميدان   :  3العمود 

  ،الدوائر الجغرافية التابعة لكل مؤسسة من مؤسسات التعليم والتكوين العاليين   :  4العمود 

  ،ل ا6لتحاق بميادين أو فروع التكوينالتي تخوّ ة، وشعب البكالوريا المرتبة حسب ا�ولوي   :  5العمود 

كيفية المشاركة في مود يبيّن ھذا الع ،ليقواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اdضافية للتسجيل ا�وّ    :  6العمود 
  .لي في ميادين أو فروع التكوينالترتيب قصد التسجيل ا�وّ 

  

  لي والتوجيه في الفروع ذات التسجيل الوطنيا0وّ  التسجيل 3.1
  

الليسانس التي تضمنھا المؤسسات الجامعية في ميادين وفروع التكوين  بمساراتتتعلق الفروع ذات التسجيل الوطني 
  :تتميز ھذه الفروع بما يلي .ذات صلة مباشرة بمحيطھا ا6جتماعي وا6قتصادي، باdضافة إلى طابعھا الوطني

  ،شروط بيداغوجية خاصة -  

  اص،تأطير بيداغوجي خ -  

  .لتكوينمشاركة قوية للقطاع ا6جتماعي ا6قتصادي في ا -  
 

ال التسجيل من خTل أعمدته، القواعد العامة المطبقة في مج) 41إلى الصفحة  33من الصفحة ( 02يبين الملحق 
 .ذات التسجيل الوطنيالتكوين فروع في ا�ولي والتوجيه 
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  ،ذو التسجيل الوطني التكوين فرعرمز   :  1العمود 

  ،التسجيل الوطني وذ التكوين فرع عنوان   :  2العمود 

  عنوان التخصصات، : 3العمود 

  ،ذو التسجيل الوطني التكوين مؤسسة التكوين التي تضمن فرع   :  4العمود 

  ،وطني تسجيل فرع تكوين ذو لكل يوضح الطابع الوطني  :  5العمود 

  ،التسجيل الوطني ذات التكوين فروعبا6لتحاق ل التي تخوّ ، وشعب البكالوريا المرتبة حسب ا�ولوية   :  6العمود 

  .ذات التسجيل الوطني التكوين لي في فروعقواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اdضافية للتسجيل ا�وّ    :  7العمود 
  

   MCILمسار مدمج لليسانس يفي الماستر ذالتسجيل ا0ّولي والتوجيه  4.1
  

تضمنھا ) ماستر+ ليسانس تكوين في ال(سنوات ) 05(مسار مدمج لليسانس بخمس  ير مدة التكوين في ماستر ذتقدّ 
 وتميز الماستر ذي. أو مع الھيئة ا6قتصاديمؤسسات جامعية في ميادين وفروع التكوين ذات عTقة مباشرة مع القطاع 

  :مسار مدمج لليسانس بما يلي

  ،شروط بيداغوجية خاصة -  

  اص،تأطير بيداغوجي خ -  

  ،ستناد التكوين على مخبر بحثإ -  

  .البحثفي في التكوين و ا6قتصاديللقطاع  ةقوي مشاركة -  
  

من خTل أعمدته، القواعد العامة المطبقة في مجال التسجيل ) 43إلى الصفحة  42الصفحة  من( 03يبين الملحق 
 . مسار مدمج لليسانس يماستر ذلي والتوجيه في ا�وّ 

  

 لعرض التكوين ذو مسار مدمج لليسانس، الماستررمز   : 1العمود 

  فرع التكوين للماستر ذي مسار مدمج لليسانس،  : 2العمود 

 عنوان التخصصات،  : 3العمود 

  الماستر ذو مسار مدمج لليسانس، التكوين في التي تضمن مؤسسة التكوين  :4العمود 

  يسانس،تكوين في الماستر ذو مسار مدمج لللكل  يوضح الطابع الوطني  :5العمود 

  الماستر ذو مسار مدمج لليسانس، بالتكوين في مرتبة حسب ا�ولوية التي تخّول ا6لتحاق ،شعب البكالوريا  :6العمود 

مسار مدمج  والماستر ذ التكوين في قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اdضافية للتسجيل ا�ّولي في  :7العمود 
  .لليسانس

 

  

في  وفي بعض عروض التكوين ا0خرى التطبيقيةمعاھد العلوم والتقنيات  مختلف والتوجيه فيالتسجيل ا0ّولي  5.1
  الليسانس

 

ا للتكوينات في سة حصريّ صة داخل الجامعة، مكرّ تعتبر معاھد العلوم والتقنيات التطبيقية فضاءات جامعية مخصّ 
كما تمنح لخريجيھا إمكانية اكتساب كفاءات أكاديمية ومھنية كفيلة  ،الليسانس المھنية تتطابق واحتياجات سوق الشغل

  .بجعلھم عمليين بسرعة

خدمات (إن التكوينات المقترحة من طرف معاھد العلوم والتقنيات التطبيقية، مدعوة لتغطية احتياجات القطاع الثالث
 .)إنتاج الموادوتحويل  (والقطاع الثاني ) ...تجارةو

  

معاھد حد أب متابعة دراستھمالراغبين في و 2019-2018لسنة الجامعية عنوان اشھادة البكالوريا بيجب على حاملي 
  .بأحد معاھد العلوم والتقنيات التطبيقية حسب اختيارھملي لتسجيل ا�وّ العلوم والتقنيات التطبيقية، الترشح ل

مسارات  في الليسانس المھنية و كذا كفاءات ،ترتكز على مقاربة بالفي الليسانس  يقترح ھذا المنشور، تكوينات أخرى 
 ).05 قأنظر الملح(
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  .مقابلة شفويةللقبول بعد عTه أالمذكورة في الليسانس  أو التطبيقيةيخضع التسجيل النھائي في معھد العلوم والتقنيات 
 

من خTل ) 55الصفحة  إلى 50الصفحة من ( 05والملحق ) 49الصفحة إلى 44الصفحة  من(04لملحق ا كل من يبين
وعروض  ،معاھد العلوم والتقنيات التطبيقيةلي والتوجيه في ، القواعد العامة المطبقة في مجال التسجيل ا�وّ ماأعمدتھ

 .الليسانستكوين أخرى في 

 الميادين أو فروع التكوين المضمونة بمعاھد العلوم والتقنيات التطبيقية ،رمز   : 1العمود 

  ميادين التكوين،  : 2العمود 

  فروع التكوين،  :3العمود 

 ليسانس مھنية،  :4العمود 

  ات،التي تضمن التكوين مؤسسات التكوين  :5العمود 

  يوضح الطابع الوطني للتسجيل في معاھد العلوم والتقنيات التطبيقية،  :6العمود 

  بالتكوينات،التي تخّول ا6لتحاق ، ومرتبة حسب ا�ولوية ،شعب البكالوريا  :7العمود 

 .قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اdضافية للتسجيل ا�ّولي  :8العمود 
 

  

  المدارس العلياالتسجيل ا0ّولي والتوجيه في  6.1
 

بإحدى  متابعة دراستھمالراغبين في ،و2019 –2018بعنوان الدخول الجامعي  يجب على حاملي شھادة البكالوريا 
  :المدارس العليا

 تحضيري،لي بقسم بالتسجيل ا�وّ  القيام -

 Wقسام التحضيرية،ل من بين المترشحين انتقاؤھم -
  

على إثر عملية التوجيه، يمكن توجيه حامل شھادة البكالوريا إلى القسم التحضيري الذي اختاره وھذا حسب قدرات 
  . لا6ستقبا

  

نجاحھم في مسابقة  ا6لتحاق بالطور الثاني وسنتين من الدراسة في ا�قسام التحضيرية الطلبة الناجحين بعد التحاق  يتمّ 
  .وفق كيفيات تحّدد عن طريق التنظيم

 

 تجاريةالتسيير وعلوم وة اقتصادي، علوم اوتكنولوجيعلوم ( ةمختلف ميادين) 07( بسبعة ترتبط ا�قسام التحضيرية

ھندسة معمارية علوم إنسانية واجتماعية، حقوق وعلوم سياسية، ، آلي، رياضيات و إعNم علوم الطبيعة والحياة
  .)وعمران ومھن المدينة

  

  :تسمح با6لتحاق بإحدى المدارس العليا التالية :تكنولوجياالوا0قسام التحضيرية في العلوم  -أ

  لجزائر،ابالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  -

  ،بوھرانالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  -

  بقسنطينة، المدرسة الوطنية العليا المتعددة التقنيات -

  بالجزائر ، المدرسة الوطنية العليا لWشغال العمومية -

  بالبليدة، المدرسة الوطنية العليا للري -

  ،عنابةب والمعادنالمدرسة الوطنية العليا للمناجم  -

  المدرسة العليا للتكنولوجيات الصناعية بعنابة، -

  درسة العليا للعلوم التطبيقية بتلمسان،الم -

  ،المدرسة العليا للھندسة الكھربائية والطاقوية بوھران -

  ،المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا بالجزائر -

  . ربالجزائ التطبيقية مللعلو العلياالمدرسة  -
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تسمح با6لتحاق بإحدى المدارس العليا  :تجاريةالعلوم التسيير ووالة ا0قسام التحضيرية في العلوم اUقتصادي -ب
  :التالية

  

  بالقليعة، مدرسة الدراسات العليا التجارية -

  ،بالقليعة المدرسة العليا للتجارة -

  بالقليعة، المدرسة الوطنية العليا ل_حصاء وا6قتصاد التطبيقي -

  المدرسة العليا لعلوم التسيير بعنابة، -

  والمالية بقسنطينة،المدرسة العليا للمحاسبة  -

  ا�عمال بتلمسان، dدارةالمدرسة العليا  -

  .المدرسة العليا لTقتصاد بوھران -
  

  :تسمح با6لتحاق بإحدى المدارس العليا التالية :ا0قسام التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة -ج
  

  المدرسة الوطنية العليا للفTحة بالحراش، -

  اء والصناعات الزراعية الغذائية بالجزائر،لعلوم الغذالمدرسة العليا  -

  العليا للفTحة بمستغانم،المدرسة  -

  لبيوتكنولوجيا بقسنطينة، لالمدرسة الوطنية العليا  -

 صيد"و"  تربية المائيات" بالنسبة للتخصصين ( المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتھيئة الساحل بالجزائر  -

  ). حرية وقاريةب  لفرع ھيدروبيولوجيا ( " �سماكا

  .العليا للعلوم البيولوجية بوھرانالمدرسة  -
  

  :با6لتحاق بإحدى المدرستين التاليتين انسمحي :في اXعNم اWلي ينالتحضيري القسمين -د
  

  ،بالجزائر المدرسة الوطنية العليا ل_عTم ا;لي -

  .بلعباسبسيدي  المدرسة العليا ل_عTم ا;لي -
  

  :تسمح با6لتحاق بإحدى المدارس التالية ":الخاصة"مدمجة الا0قسام التحضيرية  -ھـ
  

  ،بالجزائر لمتعددة العلوم للھندسة المعمارية والعمرانالمدرسة ا -

  ،المدرسة الوطنية العليا للبيوتكنولوجيا بقسنطينة -

  ،بالجزائرالوطنية العليا لعلوم البحر وتھيئة الساحل المدرسة  -

  المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم ا6عTم، الجزائر، -

  .المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، الجزائر -
  

  

من خTل أعمدته، القواعد العامة المطبقة في مجال التسجيل ) 61إلى الصفحة  56الصفحة  من(06يبين الملحق 
 . لي والتوجيه في ا�قسام التحضيريةا�وّ 

  

 ،رمز القسم التحضيري  : 1العمود 

  داخل المدارس ، القسم التحضيري  : 2العمود 

 ة،م التحضيرياقسرس الوطنية العليا التابعة لكل نوع من أنواع ا�االمد  : 3العمود 

  ،ا�قسام التحضيريةقسم من لكل  يوضح الطابع الوطني  : 4العمود 

  ،ا�قسام التحضيريةب ا6لتحاق لشعب البكالوريا المرتبة حسب ا�ولوية التي تخوّ   : 5العمود 

  .قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اdضافية للتسجيل ا�ولي في ا�قسام التحضيرية  : 6العمود 
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  العليا ل]ساتذة التسجيل ا0ّولي والتوجيه في المدارس 7.1
 

نين لفائدة قطاع التربية الوطنية  صة لتكوين المكوّ لحاملي شھادة البكالوريا مسارات مخصّ توفر المدارس العليا لWساتذة 
أستاذ التعليم (والثانوي ) أستاذ التعليم المتوسط ( ، المتوسط )أستاذ المدرسة ا6بتدائية( ا6بتدائي : لWطوار الثTثة

  ).الثانوي 

ا�طوار، والفروع، والو6ية وحسب  عليا لWساتذة سنويا حسبتحدد ا�ماكن البيداغوجية المتوفرة في المدارس ال
   .ا6حتياجات المعبّر عنھا من طرف قطاع التربية الوطنية

على سنة  24ولشرط السّن المحّدد بـ ، يخضع التسجيل النھائي في ھذه المدارس العليا لWساتذة لنتيجة المقابلة الشفوية
يجب على المترشح المقبول للتكوين في ھذه المدارس،  .)بالنسبة للجنسين  ( 2018ديسمبر  31إلى غاية  ا0كثر

  .بخصوص توجيھه المستقبلي عند نھاية تكوينهالوطنية التّوقيع على عقد التزام مع قطاع التربية 
  

من خTل أعمدته، القواعد العامة المطبقة في مجال التسجيل ) 69إلى الصفحة  62من الصفحة (07يبين الملحق 
 .العليا لWساتذة لي والتوجيه في المدارسا�وّ 

 

 ،رمز فروع التكوين  : 1العمود 

 ،عنوان فروع التكوين   : 2العمود 

 ،التي تضمن فرع التكوينالوطنية العليا لWساتذة  ةالمدرس  : 3العمود 

 العليا لWساتذة، الدوائر الجغرافية التابعة لكل مدرسة من المدارس  : 4العمود 

 ،شعب البكالوريا المرتبة حسب ا�ولوية التي تخّول ا6لتحاق بفروع التكوين  : 5العمود 

  .العليا لWساتذة قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اdضافية للتسجيل ا�ّولي في المدارس  : 6العمود 
  

 .فروع العلوم الطبية التسجيل ا0ّولي والتوجيه في  8.1
 

لي من خTل أعمدته، القواعد العامة المطبقة في مجال التسجيل ا�وّ ) 72إلى الصفحة 70من الصفحة( 08يبين الملحق 
 .فروع العلوم الطبيةوالتوجيه في 

 

 ،رمز فروع التكوين  : 1العمود 

 ،عنوان فروع التكوين   : 2العمود 

 ،مؤسسات التعليم والتكوين العاليين التي تضمن فرع التكوين  : 3العمود 

 ،الدوائر الجغرافية التابعة لكل مؤسسة من مؤسسات التعليم والتكوين العاليين  : 4العمود 

 ،شعب البكالوريا التي تخّول ا6لتحاق بفروع التكوين  : 5العمود 

كيفية المشاركة في يبين ھذا العمود أيضا  .قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اdضافية للتسجيل ا�ّولي  : 6العمود 
  .التسجيل ا�ّولي في فروع التكوينالترتيب قصد 

  

  علوم البيطرةالتسجيل ا0ّولي والتوجيه في  9.1
 

من خTل أعمدته، القواعد العامة المطبقة في مجال التسجيل ) 75إلى الصفحة  73من الصفحة ( 09يبين الملحق 
 .علوم البيطرةلي والتوجيه في ا�وّ 

 

 ،رمز فروع التكوين : 1العمود 

 ،عنوان فروع التكوين  : 2العمود 

 ،فرع التكوين التي تضمن اھدلوطنية العليا أو المعة االمدرس الجامعات أو : 3العمود 

 ،مؤسسةلكل  يوضح الطابع الوطني : 4العمود 

 ،شعب البكالوريا المرتبة حسب ا�ولوية التي تخّول ا6لتحاق بفرع التكوين : 5العمود 

  .المؤسساتقواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اdضافية للتسجيل ا�ّولي في  : 6العمود 
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  تسجيل حاملي شھادة البكالوريا الخاصة 10.1
  

لحامل   10يسمح الملحق ). ثانوية بوعمامة(  بالبكالوريا الخاصة)77إلى الصفحة  76ةالصفح من( 10الملحق  يتعلق
شھادة البكالوريا الخاصة أن يطابق شعبة البكالوريا التي بحوزته مع شعب البكالوريا ا�خرى الممنوحة من طرف 

  .وزارة التربية الوطنية
  

من ھذا المنشور المعلومات الضرورية، باdضافة إلى إمكانيات التسجيل في  10المطابقة، يوفر الملحق رقم  تمّ تعندما 
  .المؤسسات الجامعية وشروط ا6لتحاق

  

 

  البحث العلميووزارة التعليم العالي قطاع تسجيل حاملي شھادة البكالوريا في مؤسسات خارج  11.1
  

التسجيل في مؤسسات تحت الوصاية البيداغوجية لوزارة  إمكانيّات) 83إلى الصفحة 78من الصفحة( 11يبين الملحق 
  :مختلف ھذه القطاعاتعن  التالية معلوماتالم كما يقدّ  .التعليم العالي والبحث العلمي والتابعة لقطاعات وزارية أخرى

 ،المؤسسات تحت الوصاية -

 ،التكوينات المضمونة -

 ،شروط ا6لتحاق -

 .معلومات أكثر من أجل المؤسساتباdضافة إلى مواقع الواب الخاصة بھذه  -
 

بالنسبة لمؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الدفاع الوطني، يمكن ا6طTع على قائمة المؤسسات المعنية وشروط 
  . )www.mdn.dz(ا6لتحاق بھا، عبر الموقع ا6لكتروني لھذه الوزارة 

  

  العالي  كوينلتل الخاصةمؤسسات التسجيل حاملي شھادة البكالوريا في  12.1
  

  المؤسسات الخاصة للتكوين العالي التسجيل في  إمكانيّات) 89إلى الصفحة 84من الصفحة( 12يبين الملحق 

  :المؤسساتمختلف ھذه عن  التالية معلوماتالم كما يقدّ  .

 الخاصة،المؤسسات  -

 ،التكوينات المضمونة -

 ،ا6لتحاقشروط  -

 .معلومات أكثر من أجل باdضافة إلى مواقع الواب الخاصة بھذه المؤسسات -
  

  .رموز الو6يات) 90الصفحة ( 13يبين الملحق 
  

 .شبكة المؤسسات الجامعية) 92الصفحة( 14الملحق  يقدم
 

 كيفيات التسجيل ا0ّولي والتوجيه -2
 

 التسجيل ا0ّولي2-1
 

الولوج في كشف النقاط المحّصل عليه في البكالوريا، يمكن للمترشح  ينالوارد وللرمز السريلرقم التسجيل باستعماله 
  .التسجيل بھاقائمة الفروع المسموح له بواسطة ھذا الّرمز المخّصص إلى  الموقع المخصصر بع

 

 :في ميادين التكوينمن بين  ممكنة اختيارات )04( أربع تنازليترتيب ليجب عليه أن يُسجل في بطاقة رغباته وفقا 

معاھد العلوم وا�قسام التحضيرية و ذي مسار مدمج لليسانس ماستروالفروع ذات التسجيل الوطني والليسانس 
  .البيطرةعلوم العلوم الطبية وفروع و ،وفروع المدارس العليا لWساتذة ،التطبيقيةوالتقنيات 

  

التكوين  فرعا من فروع من ضمن ا�ربع اختيارات،  في بطاقة رغباته يحددالبكالوريا أن  شھادة يجب على حامل :ھام
 .تضمنه مؤسسة جامعية الذي على ا�قل في الليسانس

  

  .عبر موقع ا6نترنت المخصص لھذا الغرض، على الخط  حصرياً ، ، يجب أن ترسل بطاقة الرغباتللتذكير
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يفقد كل حامل شھادة البكالوريا الذي لم يقم ولم . يعتبر التسجيل ا�ّولي عبر الخط إجباريا لكافة حاملي شھادة البكالوريا
  .المرغوب فيهيُتّم تسجيله ا�ّولي عبر الخط وفي ا;جال المحددة، كل إمكانية التسجيل في الفرع 

  

الحالة عليه اتباع  ھذه يفف. راسباترشح ميعتبر ال في حالة الغياب في المقابلة الشفوية اdجبارية بالنسبة لبعض الفروع، 
  .2.2 ا6جراء المحدد في الفقرة

 

  المعلوماتيةالمعالجة  2-2
 

بمجمل بطاقات الرغبات لحاملي شھادة البكالوريا الجدد التي تّم ملؤھا وإرسالھا عبر  المعلوماتيةتتكفل المعالجة الوطنية 
للتسجيل ا�ولي والتوجيه، إلى تلبية إحدى الرغبات  ا�ربعةبين المعايير  الربطھذه المعالجة، القائمة على ي دتؤ. الخط

  .عنھا من طرف  كل واحد من حاملي شھادة البكالوريا الجدد المعبّر ا�ربع
  

وفق  صين لھذا الغرضفي متناول حاملي شھادة البكالوريا على الموقعين المخصّ  المعلوماتيةتوضع نتائج المعالجة الوطنية 
  ).5أنظر العنصر ( الرزنامة المذكورة أدناه

 

  :على أحد ھذين الموقعين، سيتعرف حامل شھادة البكالوريا على نتيجة توجيھه ومن ثم ينبغي عليه اطTعهمن خTل 

 تأكيد توجيھه، عندئذ يتقّدم للتسجيTت النھائيّة حسب الرزنامة المحّددة باحترام الموعد المحّدد له،  - أ
 

عن النتائج التوجيه وفق الرزنامة أّما إذا كان توجيھه خاضعا لمقابلة، يجب عليه أن يتقّدم بمجّرد اdعTن   - ب
وميدان تقنيات النشاطات البدنية ، بالنسبة للمدارس العليا لWساتذة، لمقابلة شفويةقّدم المترشح تي .المحّددة

كما ھي والليسانس إمامة وإرشاد الليسانس بعض مسارات ومعاھد العلوم والتقنيات التطبيقية، ووالرياضية، 
يسمح  لھذا الطالب القيام  ،في المقابلة ا6خفاقحالة  يف. المTحقية والمشار إليھا في مبيّنة في الشروط ا6ضاف

 ،وفق الرزنامة6ت الّدنيا لTلتحاق لمعدّ ابعين ا6عتبار  ا�خذمع  بعملية توجيه ثانية باتباع نفس اdجراء
 

حامل شھادة  ىا�ربع، يُقترح علفي الحالة الخاصة التي لم يتّم فيھا الحصول على أي اختيار من ا6ختيارات   - ج
مماثلة لWولى، تسمح له القيام باختيار آخر في  ا�ولي البكالوريا الجديد المعني عملية ثانية dعادة التسجيل

، وللمعّد6ت المتوفرةالبيداغوجية  وا�ماكن  باتباع نفس اdجراء وفق الرزنامة ميدان أو فرع تكوين آخر،
 .الّدنيا لTلتحاق

 

للمترشح الذي تحّصل على اختياره الرابع، إن أراد، القيام بتوجيه آخر، باتباع نفس اdجراء وفق  يمكن  - د
 .الرزنامة، وا�ماكن البيداغوجية المتوفرة، والمعّد6ت الّدنيا لTلتحاق

 

  .التوجيه ا�ول يفقد المترشح آليا ،) د( للحالة ا�خيرةبالنسبة يجدر التذكير، أنه 

ه إليھا dيداع ملف تسجيله جّ إلى المؤسسة التي وُ يتقّدم  ، يمكن للمترشح إيداع طلب إيواء، ثموجيه نھائيّاعندما يصبح الت
على برمجة  وا6طTع البيداغوجي وتلك المتعلقة بالخدمات الجامعية،وتسديد رسوم التسجيل واستTم وثائق تسجيله 

  .حسب الرزنامة المقترحة الدروس
 

  للتسجيل الدوائر الجغرافية -3
  

يمكن تغيير الدوائر الجغرافية لتسجيل حاملي شھادة البكالوريا الجدد بالنسبة لميادين وفروع التكوين كما ھي محددة في 
 شھادة البكالوريا الجدد نحو مؤسسات التعليم العالي التي توفر قدرات المTحق المناسبة لضمان توجيه أنجع لحاملي

  .وإيواء كافية وتأطيراستيعاب 
 

العلوم الطبية،  التي يمكن ا6لتحاق بھا عن طريق معّد6ت وطنية على غرار فروعللبالنسبة وبصفة خاصة، فإنه 
وعلوم والمدارس العليا لWساتذة ، وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية، والعلوم السياسية، والھندسة المعمارية، 
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جميع مؤسسات التعليم العالي عبر التراب الوطني حسب قدرات يمكن توجيه حامل شھادة البكالوريا إلى البيطرة، 
  .ا6ستقبال

  
  

  حاUت خاصة -4
  

  سيتم إعداد منشور تكميلي، يضبط كل ھذه الحا6ت، ويوّضح العّدة، بغض النّظر عن كل الوضعيات المشار إليھا أعTه

اقتراح إعادة توزيع داخلي الجامعية سة يحدد ھذا المنشور التكميلي الحا6ت التي تخول لمدير المؤس. والرزنامة
التي تعرف التحاقا ضعيفا للطلبة،  وخارجي للطلبة بالتشاور مع الندوات الجھوية للجامعات، 6 سيما بالنسبة للفروع

  .على أن تتم ھذه العملية في كنف احترام شروط ا6لتحاق
  

  :والتسجيNت النھائية  رزنامة التسجيNت ا0ّولية -5
  

- 2018لحاملي شھادة البكالوريا الجدد بعنوان السنة الجامعية  والتسجيTت النھائية التسجيTت ا�ّوليةحّددت رزنامة 

  :كما يلي  2019
 

  2018جويلية  30إلى  24أبواب مفتوحة على مستوى مؤسسات التعليم العالي                               من  - 

 

 بعضللمشاركة في الترتيب في لوريا  وتحديد  المعدUت الدنيا الوطنية  ااستغNل نتائج البك  : 1لمرحلة ا - 

 2018جويلية   26إلى  24من                                                               الفروع                     

 فترة التسجيTت ا�ولية 2018جويلية    28إلى    26من 

 فترة تأكيد التسجيTت ا�ولية  2018جويلية    30إلى    29من 

 فترة معالجة الرغبات 2018أوت   07جويلية إلى  31من 

 اdعTن عن نتائج التوجيه مساءا 2018أوت  07يوم 
 

 المعنيةتأكيد التسجيل ا0ولي أو إعادة التوجيه أو إجراء اختبارات ومقابNت بالنسبة للفروع : 2المرحلة  -

 2018أوت  12إلى   08من             
تأكيد التسجيل ا�ولي أو إعادة التوجيه أو إجراء اختبارات فترة  -

  ومقابTت بالنسبة للفروع المعنية

 فتح البوابة المخصصة ل_يواء - 2018أوت  15إلى   08من         

 صباحا  2018أوت  16إلى  13من          
حا6ت الرسوب في ا6ختبارات والمقابTت  :المعالجة الثانية -

 وطلبات إعادة التوجيه

 اdعTن عن نتائج التوجيھات - 2018أوت  16          

 

 التسجيNت النھائية: 3المرحلة  - 

ملفات الخدمات الجامعية+ التسجيTت النھائية  - 2018سبتمبر  06 إلى 02من             
 

 ) PROGRESحت مراقبة ت (معالجة الحاUت اUستثنائية من طرف مؤسسات التعليم العالي : 4المرحلة  - 

 2018سبتمبر  27إلى  02 من          
  الحا6ت ا6ستثنائية -

   النقل+ المنحة + ل_يواء  إعادة فتح البوابة  المخصصة  - 

 

  

 2019-2018كآخر أجل للتسجيNت النھائية بعنوان السنة الجامعية  2018سبتمبر  27حدد تاريخ 
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  »جيد جدا«و» ممتاز«بكالوريا بتقدير .6
 

  " ممتاز"حاملو شھادة البكالوريا بتقدير  .1.6
 

 من بين) 02( يناختياربملء بطاقة الرغبات عبر الخط على أن يسجل فيھا  "ممتاز " يقوم حامل شھادة البكالوريا بتقدير 

 .امالمعبّر عنھ ا6ختياريناختيارا واحدا من  له ىيلبّ  :الفروع المقترحة، مع احترام الشروط المتعلقة بشعبة البكالوريا الميادين أو
  

  " جيّد جدا"حاملو شھادة البكالوريا بتقدير 2. .6
 

من اختيارات  )03( ثTثعلى أن يسجل فيھا  ،بملء بطاقة الرغبات عبر الخط "جيّد جدا"يقوم حامل شھادة البكالوريا بتقدير 
  .اختيارا واحدا من ا6ختيارات المعبّر عنھا له ىيلبّ  :الفروع المقترحة، مع احترام الشروط المتعلقة بشعبة البكالورياالميادين أو  بين

  

 

  2018سنة  اھعلي لمحص أجنبيةبكالوريا حاملو شھادة  .7
 

طلب معادلة لشھاداتھم قبل القيام بأي تسجيل في  تقديم، 2018متحصل عليھا سنة الجنبية ا�يجب على حاملي شھادة البكالوريا 
  .مؤسسة جامعية

  .برمجية مخّصصة لذلكطلب المعادلة عبر  يتمّ 
  

  

  :يتضمن ملف طلب المعادلة الوثائق التالية

 ،نسخة من شھادة البكالوريا - 

 ،نسخة من كشف نقاط البكالوريا - 

 ،نسخة من بطاقة التعريف - 

 .بطاقة معلومات يتم ملؤھا عبر الخط - 
  

  .عند إيداع طلب المعادلة، يجب على المعني وجوبا تحديد الفرع المرغوب فيه في بطاقة المعلومات

بن عكنون ، خلوفي محندنھج  11العلمي، وزارة التعليم العالي والبحث (مكتب المعاد6ت  منيمكن لحامل شھادة البكالوريا التقرب 
مصحوبا بكل الوثائق ا�صليّة مبين أعTه، وكذا لسحب شھادة المعادلة ا�صليّة،  وdيداع ملف طلب المعادلة كما ھ) الجزائر

  .المعني يمكن إرسال نسخة من المعادلة عبر البريد ا6لكتروني بطلب من .المذكورة أعTه
  

ـــام   :ھــ

6 يخضع حاملو شھادة البكالوريا ا�جنبية dجراء التسجيل ا�ولي والتوجيه عبر الخط، لكنھم يخضعون لشروط ا6لتحاق بكل 
يقوم . المخصصين ا0نترنتعليھا عبر موقعي  اUطNعوكذلك للمعدUت الّدنيا التي يمكن فرع كما ھو مذكور في ھذا المنشور 

 .يتّم الرّد على طلبه بنفس الطريقة. مؤسسة جامعية اختارھا نحوالمترشح عبر الخط  بإيداع طلب توجيھه 
  

طبقا النھائي ا�صلية التقرب من المؤسسة الجامعية المختارة للتسجيل  تهبشھاد باحامل شھادة بكالوريا أجنبية مصحول بعدھا، يمكن
  .للرزنامة المحّددة

إ6 بعد  العلياولن يتم  قبولھم في الفروع ذات التسجيل الوطني والفروع الطبية وعلوم البيطرة وكذا فروع التكوين في المدارس 
  . المستوى المطلوب في اللغات ا�جنبية بموجب امتحان تنظمه المؤسسة المستقبلة التأكد من

  .آخر عن طريق  نفس ا�رضية اdلكترونيةفي حالة اdخفاق في ھذا ا6ختبار، يقترح للمترشح اختيار 
 

 .2018حاملو شھادة البكالوريا المحصل عليھا قبل سنة .8
  

 .ا6طTع على المنشور التكميلي المتعلق بمعالجة الحا6ت ا6ستثنائية -
  

  

  .2018سبتمبر  27م الثNثاء حّدد آخر أجل للتسجيل في المؤسسات الجامعية يو
  

  .يستفيد حاملو أكثر من شھادة بكالوريا سوى من تسجيل واحد فقط U :مNحظة
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  :تعليمات

الخدمات الجامعية، كل فيما يخصه، اتّخاذ كل التدابير  دراءمؤسسات التعليم والتكوين العاليين وم كل مدراءيُطلب من 
 محتوى ھذا المنشورلوأوليائھم، حملة إعTمية واسعة النطاق اتجاه حاملي شھادة البكالوريا الجدد لضمان الضرورية 

  .شروط ا6ستفادة من الخدمات الجامعيةو التكوين العالي والشھادات المتّوجة لھا بمساراتالمعلومات المتعلقة  وكذا

بتوفر المنشور في شكله الرقمي والتفاعلي مصحوبا بدليل الطالب، مع كل المعنيين عTم إمن جھة أخرى، يستحسن 
  .عبر موقعي ا6نترنيت المخصصين لذلكإمكانية تحميلھما 

 

 .تطبيق الصارم �حكام ھذا المنشورللنشر وللإنني أولي أھمية قصوى 
  

  وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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  المNحق فھرس
 

 الصفحات التكوين فروعوميادين  الجداول

  13  ليسانسفي ال البيداغوجية للتسجيلوالشروط التكوين  نقاط: 01الملحق رقم 

I 15 علوم وتكنولوجيا 

II 16 علوم الماّدة 

III  م آليورياضياتN17 إع 

IV  19 الحياةوعلوم الطبيعة 

V  20 الكونوعلوم ا0رض 

VI 21 علوم تجاريةوتسيير وال ،علوم اقتصادية 

VII 22 حقوق وعلوم سياسية 

VIII  24 لغات أجنبيةوآداب 

IX  27 اجتماعيةوعلوم إنسانية 

X  30 الرياضيةوتقنيات النشاطات البد نية وعلوم 

XI  30 فنون 

XII  31 أدب عربيولغة 

XIII  32 لغة وثقافة أمازيغية 

XIV  32  ينةالمد ومھنھندسة معمارية، عمران  

  33  وطنيالتسجيل ال ذاتفروع  وأميادين  :02الملحق 

I  35  علوم وتكنولوجيا  

II  37  علوم المادة  

III  م آليN38  رياضيات وإع 

IV  39  علوم الطبيعة والحياة 

V  39  علوم ا0رض والكون 

VI 40  علوم اقتصادية، والتسيير وعلوم تجارية  

VII 40  علوم إنسانية واجتماعية  

VIII 41  ھندسة معمارية، عمران ومھن المدينة  

IX 41  حقوق وعلوم سياسية 

  42  ماستر ذو مسار مدمج لليسانس:03الملحق 

  44  معاھد العلوم والتقنيات التطبيقية: 04الملحق 

  50  رى في الليسانسخأعروض تكوين :05الملحق 

  56 أقسام تحضيرية:06الملحق 

  62  المدارس العليا ل]ساتذة: 07الملحق 

  70  في العلوم الطبيةفروع التكوين :  08لملحق ا

  73  علوم البيطرة التكوينات في: 09الملحق

  76  )ثانوية بوعمامة( خاصةالبكالوريا ال:10الملحق 

  78  مؤسسات خارج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: وصاية البيداغوجيةال:11الملحق 

  84  مؤسسات التكوين العالي الخاصة:  12الملحق 

  90  الوUيات زرم :13الملحق 

  92  شبكة المؤسسات الجامعية :14الملحق 
  

  

  :ترميز الميادين والفروع: مNحظة
  

 D12, D11, D01      :مثال رقمين،+  D:الميدانتحديد  -

  01 ,082 ,2:093مثال  أرقامة ثNثبترميز :الفرعتحديد  -
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 01الملحق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نقاط التكوين

  والشروط البيداغوجية للتسجيل

  ليسانسفي ال
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  تكوينـميادين ال
  

  ميادين التكوين  زوالرم

D01 تكنولوجياعلوم و  

D02  علوم الماّدة  

D03   م آليورياضياتNإع  

D04   الحياةوعلوم الطبيعة  

D05   الكونوعلوم ا0رض  

D06  علوم تجاريةوتسيير وال ،علوم اقتصادية  

D07  علوم سياسيةو حقوق  

D08   لغات أجنبيةوآداب  

D09   اجتماعيةوعلوم إنسانية  

D10   الرياضيةوتقنيات النشاطات البدنية وعلوم  

D11 فنون  

D12  أدب عربيولغة  

D13 لغة وثقافة أمازيغية  

D14  المدن ومھنھندسة معمارية، عمران  
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I.علوم وتكنولوجيا تكوين ميدان :D01  

  

 الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين التكوين ميدان الرمز
شعب البكالوريا 

 ا0ولوياتو

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 
 اXضافية للتسجيل ا0ولي

  

011  

  

  (*)تكنولوجياعلوم و

  

  جامعة ا�غواط  -

  الجلفة جامعة -

  المدية جامعة -

  غردايةجامعة  -

  المركز الجامعي تمنراست -

  أم البواقي جامعة -

  2 باتنة جامعة -

  تبسة جامعة -

  سكيكدة جامعة -

  الوادي جامعة -

  خنشلة جامعة -

  جامعة سوق أھراس -

  جامعة أدرار -

  بشار جامعة -

  تيارت جامعة -

  سعيدة جامعة  -

  جامعة مستغانم -

  المركز الجامعي تيسمسيلت-

  المركز الجامعي النعامة -

  معسكر جامعة -

  

 

03  

17  

26  

47  

11  

04  

05  

12  

21  

39  

40  

41  

01  

08-37  

14  

20  

27  

38  

45  

29  

  

  : 01ا0ولوية 

 رياضيات -

  تقني رياضي -

  

  :02ا0ولوية

  علوم تجريبية -
  

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا
  

  :إضافيةشروط 

كون تمشاركة في الترتيب يجب أن لل
  :عNمة

  لرياضياتا 

  أو 

  الفيزياء  

  أو 

  الھندسة المدنية

  أو  

  الميكانيكية ھندسة ال

  أو

  ھندسة الطرائق

  أو 

  الھندسة الكھربائية 

  في امتحان البكالوريا ھاالمحصل علي

  10/20فوق ت ساوي أوت

  

012  

  

 (*)تكنولوجياعلوم و

  

 

  جامعة البويرة -

 مسيلةالجامعة  -

  )ھندسة الطرائق( 3جامعة قسنطينة  -

  جامعة بجاية -

  1جامعة سطيف -

  جيجلجامعة  -

 المركز الجامعي ميلة -

  جامعة سيدي بلعباس -

 1وھران   جامعة -

  تلمسانجامعة  -

 عين تيموشنت المركز الجامعي -

  المركز الجامعي البيض -

  

10  

28  

25  

06  

19  

18  

43  

22  

31  

13  

46  

32  

  

  

013  

  

 (*)تكنولوجياعلوم و

  

 1 قسنطينةجامعة  -

  جامعة عنابة  -

  جامعة قالمة -

  جامعة ورقلة -

  بسكرة جامعة  - 

  

25  

23-36  

24  

30-33  

07  

  

014  

  

 (*)تكنولوجياعلوم و

  

  جامعة العلوم والتكنولوجيا ھواري بومدين - 

  1 جامعة البليدة -

  بومرداسجامعة  -

  المركز الجامعي تيبازة -

 جامعة تيزي وزو -

  بوعريريجبرج جامعة  -

  جامعة الشلف - 

 جامعة خميس مليانة -

  المركز الجامعي مغنية -

  

16  

09  

35  

42  

15  

34  

02  

44  

13  

  

  

015 

  

 (*)تكنولوجياعلوم و

  

  جامعة العلوم والتكنولوجيا وھران -

  المركز الجامعي غليزان-

 

31  

48 

  
  .مؤسسة أخرى في نفس الميدان كافية، يقترح على المترشح في حالة عدم توفر أماكن  بيداغوجية   (*)
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II. علوم المادةتكوين ميدان :D02  

  

 شعب البكالوريا  الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين التكوين ميدان الرمز
أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 

 اXضافية للتسجيل ا0ولي

  

021  

  

  علوم الماّدة

  

 

  جامعة ا�غواط  -

  جامعة بجاية  -

 جامعة الجلفة -

  جامعة المدية  -

  المركز الجامعي تمنراست -

 

  جامعة أم البواقي -

  1 جامعة باتنة -

  جامعة بسكرة -

  جامعة تبسة -

  جامعة سكيكدة -

  جامعة الوادي -

  جامعة خنشلة -

  جامعة سوق أھراس -

  

  جامعة أدرار -

  بشار  جامعة -

  تلمسان  جامعة -

  )ملحقة سوقر(+  جامعة تيارت -

  جامعة سعيدة -

  جامعة مستغانم -

 جامعة معسكر -

  جامعة العلوم والتكنولوجيا وھران -

  سمسيلتيالمركز الجامعي ت -

  المركز الجامعي غليزان -

  المركز الجامعي عين تيموشنت -

 جامعة البويرة  -

  

 

47-03 

06  

17  

26  

11  

  

04  

05  

07  

12  

21  

39  

40  

41  

  

01  

08-37  

13  

14  

20-32-45  

27  

29  

31  

38  

48  

46 

10 

  

  رياضيات -

  علوم تجريبية -

 تقني رياضي -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  

  :إضافيةشروط 

  يكونللمشاركة في الترتيب يجب أن 

في امتحان  ھاالمحصل علي الفيزياء عNمة
  البكالوريا

 10/20فوق ت ساوي أوت

  

022  

  

  علوم الماّدة

  

  
  جامعة برج بوعريريج  -

  جامعة جيجل -

  جامعة قالمة -

 1جامعة سطيف  -

  1جامعة قسنطينة  -

  جامعة عنابة -

  الطارفجامعة  -

 جامعة ورقلة -

  

  جامعة سيدي بلعباس -

  1جامعة وھران  -

 جامعة خميس مليانة -

  

  

34  

18  

24  

19   

25-43  

23  

36  

30-33 

  

22 

31  

44  

  

023  

  

  علوم الماّدة

  

  1جامعة البليدة  -

 جامعة بومرداس -

  جامعة تيزي وزو -

 1 جامعة الجزائر -

  مسيلةالجامعة  -

  جامعة الشلف -

  

09-42  

35 

15  

16  

28  

02-44  
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III. م آلي تكوين ميدانNرياضيات وإع :D03 

  

 الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين التكوين فرع الرمز
شعب البكالوريا 

 وا0ولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
 اXضافية للتسجيل ا0ولي

  

031  

  

  

  رياضيات 

  

  

  جامعة بجاية  -

  1 جامعة البليدة -

 جامعة الجلفة -

  جامعة المدية  -

  المركز الجامعي تمنراست -

  جامعة أم البواقي -

  2 جامعة باتنة -

  جامعة بسكرة -

  جامعة تبسة -

  جامعة جيجل -

  جامعة عنابة  -

  جامعة الوادي -

  جامعة خنشلة -

  جامعة سوق أھراس -

  المركز الجامعي ميلة -

  جامعة أدرار -

  جامعة بشار -

  جامعة تلمسان -

  جامعة تيارت -

  جامعة سعيدة -

  جامعة مستغانم -

 جامعة معسكر -

  جامعة العلوم والتكنولوجيا وھران -

  المركز الجامعي تندوف -

  النعامةالمركز الجامعي  -

  المركز الجامعي غليزان -

  جامعة سيدي بلعباس -

  

  

06  

09-42  

17  

26  

11  

04  

05  

07  

12  

18  

23-25  

39  

40  

41  

43  

01  

08  

13  

14-38  

20-32  

27  

29  

31  

37  

45  

48  

22  

  

  : 01ا0ولوية 

  رياضيات -

  

  :02ا0ولوية 

 تقني رياضي -

  علوم تجريبية -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  

  :إضافيةشروط 

 ةكون عNمتللمشاركة في الترتيب يجب أن 
  11/20تساوي أو تفوقالرياضيات 

  

032  

  

  

  رياضيات 

  جامعة قالمة -

  1جامعة سطيف  -

  جامعة ورقلة -

  1وھران  جامعة -

  المركز الجامعي عين تيموشنت -

  1جامعة الجزائر  -

  جامعة البويرة -

  جامعة خميس مليانة -

  

24  

19  

30  

31  

46  

16  

10  

44  

  

  

033  

  

  رياضيات 

  جامعة تيزي وزو -

  جامعة بومرداس -

  غردايةجامعة  -

 جامعة ا�غواط -

  جامعة سكيكدة -

  مسيلةالجامعة  -

 جامعة الطارف -

  جامعة الشلف  -

 جامعة برج بوعريريج -

  

15  

16-33-35  

47  

03 

21  

28  

36 

02-44  

34 
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III. م آلي ميدان تكوينNرياضيات وإع :D03 

  

 الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين التكوين فرع الرمز
شعب البكالوريا 

 وا0ولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
 اXضافية للتسجيل ا0ولي

  

034  

  

  

  آلي إعNم

  

  

  

  جامعة بجاية  -

  1 جامعة البليدة -

 جامعة الجلفة -

  جامعة المدية  -

  المركز الجامعي تمنراست -

  جامعة أم البواقي -

  2 جامعة باتنة -

  جامعة بسكرة -

  جامعة تبسة -

  جامعة جيجل -

  جامعة عنابة  -

  جامعة الوادي -

  جامعة خنشلة -

  جامعة سوق أھراس -

  المركز الجامعي ميلة -

  أدرارجامعة  -

  جامعة بشار -

  جامعة تلمسان -

  جامعة تيارت -

  جامعة سعيدة -

  جامعة مستغانم -

 جامعة معسكر -

  جامعة العلوم والتكنولوجيا وھران -

  المركز الجامعي تندوف -

  النعامةالمركز الجامعي  -

  المركز الجامعي غليزان -

  جامعة سيدي بلعباس -

  

  

06  

09-42  

17  

26  

11  

04  

05  

07  

12  

18  

23-25  

39  

40  

41  

43  

01  

08  

13  

14-38  

20-32  

27  

29  

31  

37  

45  

48  

22  

  

  : 01ا0ولوية 

  رياضيات -

  

  :02ا0ولوية 

 تقني رياضي -

  علوم تجريبية -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  

  :إضافيةشروط 

 ةكون عNمتللمشاركة في الترتيب يجب أن 
  11/20تساوي أو تفوقالرياضيات 

  

035  

  

  

  آلي إعNم

  

  

  جامعة قالمة -

  1جامعة سطيف  -

  جامعة ورقلة -

  1وھران  جامعة -

  المركز الجامعي عين تيموشنت -

  1جامعة الجزائر  -

  جامعة البويرة -

  جامعة خميس مليانة -

  

  

24  

19  

30  

31  

46  

16  

10  

44  

  

  

036  

  

  آلي إعNم

  

  جامعة تيزي وزو -

  بومرداسجامعة  -

  غردايةجامعة  -

 جامعة ا�غواط -

  جامعة سكيكدة -

  مسيلةالجامعة  -

 جامعة الطارف -

  جامعة الشلف  -

 جامعة برج بوعريريج -

  

15  

16-33-35  

47  

03 

21  

28  

36 

02-44  

34 
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IV. الحياةوالطبيعة  علومتكوين ميدان: D04   

  

 الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين التكوين ميدان الرمز
شعب البكالوريا 

 وا0ولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
 اXضافية للتسجيل ا0ولي

  

041  

  

علوم الطبيعة 
  والحياة

  

  

  جامعة ا�غواط - 

  جامعة بجاية  -

  جامعة البويرة -

  1جامعة الجزائر  -

  جامعة الجلفة -

  جامعة المدية -

  تمنراستالمركز الجامعي  -

  جامعة أم البواقي -

 )علوم فTحية(  1جامعة باتنة -

  جامعة بسكرة -

  جامعة تبسة -

  جامعة جيجل -

 جامعة عنابة  -

  يجامعة الواد -

  خنشلةجامعة  -

  جامعة سوق أھراس -

  1جامعة قسنطينة  -

  جامعة أدرار -

  بشارجامعة  -

  جامعة تلمسان -

  )ملحقة قصر الشTلة(+ جامعة تيارت -

  جامعة سعيدة -

  جامعة مستغانم -

  جامعة العلوم والتكنولوجيا وھران -

  المركز الجامعي تيسمسيلت -

  المركز الجامعي النعامة -

  

  

03  

06  

10  

16  

17  

26  

11  

04  

05  

07  

12  

18  

23  

39  

40  

41  

25-43  

01  

08-37  

13  

14  

20-32  

27  

31  

38  

45  

  

  : 01ا0ولوية  -

 علوم تجريبية -

  

  :02ا0ولوية -

  رياضيات -

  

  :30ا0ولوية -

  تقني رياضي -

  

 

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام  

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا
  

042  

  

علوم الطبيعة 
  والحياة

  

  

  جامعة خميس مليانة -

 جامعة غرداية -

  جامعة سكيكدة  -

 جبوعريريجامعة برج  -

  1جامعة سطيف  -

 جامعة الطارف -

  جامعة معسكر -

  1جامعة وھران  -

  المركز الجامعي البيض -

  المركز الجامعي ميلة -

  المركز الجامعي عين تيموشنت -

جامعة العلوم والتكنولوجيا ھواري  -
 بومدين

  

  

44  

47 

21  

34  

19  

36 

29  

31  

32  

43  

46  

16  

  

043  

  

علوم الطبيعة 
  والحياة

  

  تيزي وزو  جامعة - 

  )علوم بيولوجية(  2جامعة باتنة  -

 جامعة قالمة -

  جامعة المسيلة -

 جامعة ورقلة  -

  الشلفجامعة  -

  المركز الجامعي غليزان -

  1جامعة البليدة  -

  

15  

05  

24  

28  

30 

02-44  

48  

42-16-09 

  

علوم الطبيعة   044
  والحياة

  

  جامعة بومرداس -

  جامعة سيدي بلعباس -

16-35-33  

22  
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V. الكون وا0رض  علومتكوين ميدان:D05 
  

 شعب البكالوريا   الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 

 اXضافية للتسجيل ا0ولي
  

511 
  

  جيولوجيا

 

  

  جامعة تيزي وزو -

جامعة العلوم والتكنولوجيا ھواري   - 
  بومدين

  مليانةجامعة خميس  -

 المركز الجامعي تمنراست -

  

  جامعة أم البواقي -

  2جامعة باتنة -

  جامعة تبسة -

  جامعة جيجل -

  1جامعة سطيف  -

  جامعة عنابة -

  

  جامعة تلمسان -

  )ملحقة قصر الشTلة(+ جامعة تيارت -

  جامعة معسكر -

   2 جامعة وھران -

  المركز الجامعي تندوف -

 

  

09-15-34-35  

16-33-47  

  

03-17-26-42-44  

11  

  

04  

05-07-28-39  

12-40-41  

18-21-43  

06-10-19   

23-25-36  

  

13-22-45-46  

14-38  

29-48  

20-27-31-32  

  : 01ا0ولوية  -  01-08-37

 علوم تجريبية -

  

  :02ا0ولوية -

  رياضيات -

  

  :30ا0ولوية -

  تقني رياضي -

  

 

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام  

 امتحان البكالورياالمحصل عليه في 

  

512  

  

  جيولوجيا

  

  

 جامعة قالمة -

  جامعة الشلف -

  

  

21-24 

02-44  

  
  

513  
  

  جيولوجيا

  

  

 1جامعة قسنطينة  -

  جامعة ورقلة -

  

  

21-23-25  

07-30-47  

  

  

521  

  

جغرافيا وتھيئة 
  اXقليم

  

جامعة العلوم والتكنولوجيا ھواري   -
  بومدين

 جامعة الجلفة -

  

  جامعة تبسة -

  1جامعة سطيف  -

  جامعة عنابة -

  

   2 جامعة وھران -

  

  
09-10-11-15-16-33-35-42  

  

03-17-26-44-47  

  

12-40-41  

06-19  

23-36  

  

01-02-08-13-14-20-22-

27-29-31-32-37-38-45 -

46 -48  

 

  

522  

  

جغرافيا وتھيئة 
  اXقليم

  

 جامعة أم البواقي -

  2 جامعة باتنة -

 1جامعة قسنطينة  -

  

  
04  

05-07-28-30-39  

18-21-23-24-25-34-43  
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VI. علوم تجاريةوتسيير وال علوم اقتصادية،تكوين ميدان:D06 
 

 الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين التكوين ميدان الرمز
شعب البكالوريا 

 وا0ولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
 للتسجيل ا0ولياXضافية 

  

611 

 

  

 علوم اقتصادية

تسيير وعلوم وال
  تجارية 

 

  

  جامعة تيزي وزو -

  برج بوعريريججامعة  -

  المسيلةجامعة  -

  البويرةجامعة  -

  3الجزائر جامعة  - 

  الجلفةجامعة  -

  المديةجامعة  -

  المركز الجامعي تمنغاست -

  المركز الجامعي إليزي -

  أم البواقيجامعة  -

  1باتنة  جامعة -

  تبسةجامعة  -

  عنابةجامعة  -

  جامعة الطارف -

  الوادي جامعة -

  خنشلة جامعة -

  سوق أھراس جامعة -

  أدرار جامعة -

  بشارجامعة  -

  )ملحقة قصر الشTلة + (تيارت جامعة  -

 سعيدةجامعة  -

  جامعة مستغانم -

  جامعة معسكر -

  2جامعة وھران  -

  المركز الجامعي تندوف -

  الجامعي تيسمسيلتالمركز  -

  المركز الجامعي غليزان -

  المركز الجامعي آفلو -

  2 جامعة قسنطينة -

 

  

15  

34  

28  

10  

16  

17  

26  

11  

33  

04  

05  

12  

23  

36  

39  

40  

41  

01  

08  

14  

20-45  

27  

29  

31  

37  

38  

48  

03  

25-43  

 

  : 01ا0ولوية 

  تسيير واقتصاد -

 

  :02ا0ولوية 

  رياضيات 

  

  :030ولوية ا

  تقني رياضي -

 علوم تجريبية -

يتم الترتيب على أساس المعدل المحصل 
  عليه في امتحان البكالوريا

  

612 

 

  

 علوم اقتصادية

وعلوم  والتسيير
  تجارية 

 

  

  جامعة غرداية -

  جامعة ورقلة -

  جامعة بسكرة -

  جامعة ا�غواط -

 جامعة بجاية -

  1 جامعة سطيف -

  جامعة سكيكدة-

  جيجلجامعة  -

  جامعة تلمسان - 

  بلعباسجامعة سيدي  -

  تيبازةالمركز الجامعي  -

  المركز الجامعي البيض -

  المركز الجامعي عين تيموشنت -

  

  

47  

30 

07  

03  

06  

19  

21  

18  

13  

22  

16-42  

32 

46  

  

613  

  

علوم اقتصادية 
والتسيير وعلوم 

  تجارية

 2جامعة البليدة  -

  جامعة قالمة -

  لمركز الجامعي بريكةا -

 جامعة الشلف -

  المركز الجامعي مغنية -

�مير عبد -جامعة ا العلوم اdسTمية -
  القادر

09-16  

24  

05 

02-44  

13  

25-43  

  

علوم اقتصادية   614
والتسيير وعلوم 

  تجارية

  بومرداسجامعة  -

  المركز الجامعي ميلة -

  خميس مليانةجامعة  -

  

16-35  

43  

44  
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VII.حقوق وعلوم سياسية  تكوين ميدان :D07  

 

 الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
شعب البكالوريا 

 وا0ولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
 اXضافية للتسجيل ا0ولي

  

711  

  

  حقوق

  

  جامعة بجاية  -

  جامعة الجلفة -

  جامعة بومرداس -

  جامعة الشلف -

  استنغالجامعي تمالمركز  -

  البواقي أمجامعة  -

  1جامعة قسنطينة  -

  1باتنة جامعة  -

  جامعة تبسة -

  جامعة جيجل -

  جامعة سكيكدة -

  جامعة قالمة -

  جامعة عنابة -

  جامعة الطارف -

  جامعة الوادي -

  جامعة ختشلة -

 جامعة سوق اھراس -

  جامعة أدرار -

  جامعة بشار -

  جامعة تلمسان -

ملحقة + ملحقة سوقر(+  جامعة تيارت -
  )قصر الشTلة

  جامعة سعيدة -

  جامعة مستغانم -

  جامعة معسكر -

  2جامعة وھران  -

  المركز الجامعي تندوف -

  تتيسمسيلالمركز الجامعي  -

  المركز الجامعي النعامة -

  المركز الجامعي غليزان -

  جامعة سيدي بلعباس  -

  جامعة المسيلة -

  المركز الجامعي تيبازة -

  

  

06  

17  

35  

02-44  

11  

04  

25-43  

05  

12  

18  

21  

24  

23  

36  

39  

40  

41  

01  

08  

13  

14  

  

20  

27  

29  

31  

37  

38  

45  

48  

22  

28  

16-42  

  : 01ا0ولوية 

  آداب وفلسفة -

 لغات أجنبية -

  تسيير واقتصاد-

  

  :02ا0ولوية 

  علوم تجريبية -

 رياضيات -

  

  :30ا0ولوية 

  تقني رياضي -

 

المعدل المحصل يتم الترتيب على أساس 
 عليه في امتحان البكالوريا

  

712  

  

  حقوق

  

  

  جامعة تيزي وزو -

  2البليدة جامعة  -

  برج بوعريريججامعة  -

 جامعة المدية -

  2جامعة سطيف  -

 المركز الجامعي بريكة -

  المركز الجامعي البيض -

  آفلوالمركز الجامعي   -

  المركز الجامعي عين تيموشنت -

  

  

15  

09-16-44  

34  

26 

19  

05  

32  

03  

46  

  

  

713  

 

  

  حقوق

 

  

  1جامعة الجزائر  -

  جامعة خميس مليانة -

  جامعة ورقلة -

  بسكرةجامعة  -

  غردايةجامعة  -

 جامعة ا�غواط -

  مغنية المركز الجامعي -

  جامعة البويرة -

 

  

16-33  

44  

30  

07  

47  

03 

13  

10 
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VII.حقوق وعلوم سياسية  تكوين ميدان :D07 )تابع( 

  

 الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
شعب البكالوريا 

 وا0ولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
 اXضافية للتسجيل ا0ولي

  

721  

 

  

  

  علوم سياسية 

  

  

  جامعة ا�غواط -

  2 جامعة البليدة -

  3جامعة الجزائر  -

  جامعة الجلفة -

  1 جامعة باتنة  -

  جامعة بسكرة -

  جامعة تبسة -

  2سطيف جامعة 

  جامعة عنابة -

  جامعة المسيلة -

  جامعة تلمسان  -

  جامعة تيارت -

  جامعة سعيدة -

  2 جامعة وھران -

  

  

03  

09-26-33-42-44 

16-35  

17  

05  

07  

12  

06-19-34  

23-36  

28   

13-46  

14  

20-32-45  

31-37-38  

  

  : 01ا0ولوية 

  آداب وفلسفة -

  لغات أجنبية -

 تسيير واقتصاد -

  

  :02ا0ولوية 

  رياضيات -

  علوم تجريبية-

  

  :30ا0ولوية 

  رياضيتقني  -

  

  

  

  

  

للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون المعدل 
  العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا

بعد  دالمعدل الذي سيحدّ  قأو يفويساوي 
 2018نتائج بكالوريا 

  

722  

  

  علوم سياسية 

  

  

  جامعة تيزي وزو -

  غردايةجامعة  -

  جامعة معسكر -

  غليزانالمركز الجامعي  -

  أدرار جامعة -

  تمنغاستالمركز الجامعي  -

  جامعة بشار -

  جامعة الوادي -

  جامعة سكيكدة  -

  3جامعة قسنطينة  -

  جامعة سيدي بلعباس -

  

 

10-15  

47  

29  

48  

01  

11  

08 

39  

21  

04-18-25-41-43-40  

22  

  

723  

  

  علوم سياسية 

  

  

  جامعة قالمة -

  جامعة ورقلة -

  جامعة مستغانم -

  

  

  

24  

30  

02-27  
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VIII. لغات أجنبيةوآداب تكوين ميدان :D08 
  

 الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
شعب البكالوريا 

 وا0ولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
 اXضافية للتسجيل ا0ولي

  

811  

 

  

  لغة ألمانية 

 

  

  2جامعة الجزائر  -

 

  

  جامعة سيدي بلعباس -

  

  

  

  2جامعة وھران  -

 

 

  

03-06-09-10-11-15-16-

17-26-33-35-42-44-47  

  

04-05-07-08-12-13-22-

24-28-30-34-36-39-40-

41-43 

  

01-02-14-18-19-20-21-

23-25-27-29-31-32-37-

38-45-46-48  
 

 لغات أجنبية -

يتم الترتيب على أساس المعدل العام 
  ا المحصل عليه في امتحان البكالوري

  :إضافيةشروط 

للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون عNمة 
في امتحان  االمحصل عليھا0لمانيةاللغة 

  11/20تفوق  تساوي أو البكالوريا

 

  

821  

  

  لغة إنجليزية

  

  
  جامعة ا�غواط -

  جامعة بجاية -

  2 جامعة البليدة -

  2الجزائر  جامعة -

 الجلفةجامعة  -

 جامعة المدية -

  جامعة بومرداس -

  جامعة خميس مليانة -

  جامعة غرداية -

  تمنراستالمركز الجامعي  -

  

  جامعة أم البواقي -

 2جامعة باتنة  -

  جامعة بسكرة -

 تبسةجامعة  -

  جامعة جيجل -

  جامعة عنابة -

 جامعة الطارف -

  

  جامعة قالمة -

  جامعة المسيلة -

  جامعة الوادي -

  جامعة خنشلة -

 جامعة سوق أھراس -

 المركز الجامعي ميلة -

  

  جامعة أدرار -

  جامعة الشلف -

  جامعة بشار -

  جامعة تلمسان -

  جامعة سيدي بلعباس -

  جامعة تيارت -

  جامعة سعيدة -

  جامعة معسكر -

 2جامعة وھران  -

  المركز الجامعي النعامة -

  غليزانالمركز الجامعي  -

  

  
03  

06-19  

09 -42  

16-33  

17 

26 

35  

44  

47  

11 

  

04  

05  

07-30  

12  

18  

23  

36  

  

24  

28  

39  

40  

41  

43  

  

01  

02  

08-37  

13  

22  

14-38  

20-32  

29  

31  

45  

48  

  : 01ا0ولوية  -

  لغات أجنبية -

 

  :02ا0ولوية 

  آداب وفلسفة -

  

  :03ا0ولوية 

  رياضيات -

  تقني رياضي -

  علوم تجريبية-

 تسيير واقتصاد-

يتم الترتيب على أساس المعدل العام 
  ا المحصل عليه في امتحان البكالوري

  

  :إضافيةشروط 
  

للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون عNمة 
في امتحان  االمحصل عليھاللغة اXنجليزية

  11/20تفوق  تساوي أو البكالوريا

  

  

822  

  

  لغة إنجليزية

  

  
 جامعة تيزي وزو -

  جامعة سكيكدة -

  1جامعة قسنطينة  -

  جامعة مستغانم -

  المركز الجامعي عين تيموشنت -

  

15-34 

21  

23-25  

27-38  

46  

  

  

823  

  

  لغة إنجليزية

  

  
  2جامعة سطيف  -

 جامعة برج بوعريريج -

 جامعة ورقلة -

  بريـكة المركز الجامعي -

  

  

06-19  

10-34  

30 

05 
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VIII.أجنبيةلغات وآداب  تكوين ميدان:D08 )تابع( 
  

 الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
شعب البكالوريا 

 وا0ولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اXضافية 
 للتسجيل ا0ولي

  

831  

  

  لغة إسبانية 

  

  

  2جامعة الجزائر  -

  

  جامعة ا�غواط -

  

  جامعة تلمسان -

  جامعة مستغانم -

  

  2جامعة وھران  -

  

  

06-09-10-11-12-15-16-

25-26-30-33-35-42-44  

03-17-28-39-40-47  

  

01-08-13-20-22-45-46  

02-18-19-27-34-48  

  

04-05-07-14-21-23-24-

29-31-32-36-37-38-41-

43  

  لغات أجنبية -

 

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

  االبكالوريالمحصل عليه في امتحان 

  :إضافيةشروط 

للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون عNمة 
في امتحان  االمحصل عليھاXسبانيةاللغة 

  11/20تفوق  تساوي أو البكالوريا

 

841  

 

  لغة فرنسية

  

 

  جامعة ا�غواط -

  جامعة بجاية -

  2جامعة البليدة  -

  جامعة البويرة  -

  2جامعة الجزائر  -

  جامعة الجلفة -

  جامعة بومرداس -

  استنغالمركز الجامعي تم -

 

  جامعة أم البواقي -

  2جامعة باتنة  -

  جامعة بسكرة -

  جامعة تبسة -

  جامعة جيجل -

  جامعة عنابة -

  جامعة قالمة -

  جامعة الوادي -

  جامعة خنشلة  -

  أھراسجامعة سوق  -

 المركز الجامعي ميلة -

  

  جامعة أدرار -

  جامعة بشار -

  جامعة تلمسان -

  جامعة تيارت -

  جامعة سعيدة -

  جامعة مستغانم -

  جامعة معسكر -

  المركز الجامعي تيسمسيلت -

 المركز الجامعي النعامة   -

  المركز الجامعي غليزان -

  

 

03-47  

06  

09-42-44  

10  

16-33  

17  

35  

11  

  

04  

05  

07-30  

12  

18-21  

23-25-36  

24  

39  

40  

41  

43  

  

01  

08-37  

13  

14  

20-32  

27  

29  

38  

45  

48  

  : 01ا0ولوية  -
  لغات أجنبية -

 

  :02ا0ولوية 

  آداب وفلسفة -

  

  :03ا0ولوية 

  رياضيات -

  تقني رياضي -

  علوم تجريبية-

 تسيير واقتصاد-

يتم الترتيب على أساس المعدل العام 
  االبكالوريالمحصل عليه في امتحان 

  

  :إضافية شروط  
  

للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون عNمة 
في امتحان  ھاالمحصل علياللغة الفرنسية

 11/20تفوق  تساوي أو البكالوريا

  

842 

  

  لغة فرنسية

 

  

  جامعة المدية -

  جامعة خميس مليانة -

 جامعة غرداية -

  2جامعة سطيف  -

  جامعة سكيكدة -

  1جامعة قسنطينة  -

 جامعة برج بوعريريج -

  جامعة سيدي بلعباس -

 2جامعة وھران  -

 آفلو المركز الجامعي -

  

26  

44  

47 

19  

21  

23-25  

34 

22  

31  

03 

 

843  

 

  لغة فرنسية

  

  

 جامعة تيزي وزو -

  

  جامعة ورقلة -

  جامعة المسيلة -

  جامعة الطارف -

 المركز الجامعي بريكة -

  

  جامعة الشلف -

  المركز الجامعي عين تيموشنت  -

  

  

09-15-34 

  

07-30-47  

28  

36  

05 

  

02-44  

46  

  
  



26 

VIII.ميدان تكوين آداب ولغات أجنبية:D08 )تابع( 
  

 الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
شعب البكالوريا 

 وا0ولويات

البيداغوجية اXضافية أساس الترتيب والشروط 
 للتسجيل ا0ولي

 

851  

 

  يطاليةإلغة 

  

  

  2 البليدة جامعة  -

 

  

  

  2 الجزائرجامعة  -

  

 

  جامعة عنابة -

  

01-08-09-13-14-15-20-

22-27-29-31-32-37-38-

42-44-45-46-48  

  

02-03-06-10-11-16-17-

26-33-35-47  

 

04-05-07-12-18-19-21-

23-24-25-28-30-34-36-

39-40-41-43  

  

  

  لغات أجنبية -

 

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

  االمحصل عليه في امتحان البكالوري

  

  :شروط إضافية
  

للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون عNمة 
في امتحان  ھاالمحصل عليXيطالية اللغة ا

  11/20تفوق  تساوي أو البكالوريا

 

861  

 

  تركيةلغة 

 

  2 الجزائرجامعة  -

  

  

  

  

  

لعلوم لعبد القادر  ا�ميرجامعة  -
 اdسTمية

  

 

01 -02-03-06-08-09-10-

11-13-14-15-16-17-20-

22-26-27-29-31-32-33-

35-37-38-42-44-45 -46 -

47-48  

  

04-05-07-12-18-19-21-

23-24-25-28-30-34-36-

39-40-41-43  

  

  : 01ا0ولوية  -

  لغات أجنبية -

 

  :02ا0ولوية 

  آداب وفلسفة -

  

  :03ا0ولوية 

  رياضيات -

  تقني رياضي -

  علوم تجريبية-

  تسيير واقتصاد-

  

  تم الترتيب على أساس المعدل العام ي

  االمحصل عليه في امتحان البكالوري

  2جامعة الجزائر  - لغة روسية 871

  

  

  

  

 2جامعة وھران  -

03-04-05-06-07-09-10-

11-12-15-16-17-18-19-

21-24-28-33-34-35-36-

40-41-42-43-47  

  

01-02-08-13-14-20-22-

23-25-26-27-29-30-31-

32-37-38-39-44-45-46-

48 
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IX.اجتماعيةوعلوم إنسانية  تكوين ميدان: D09  

  

 الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
شعب البكالوريا 

 وا0ولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
 اXضافية للتسجيل ا0ولي

  

911  

 

  **إنسانية علوم 

 

 

 جامعة ا�غواط -

  جامعة بجاية -

  2جامعة البليدة  -

  جامعة الجلفة  -

 استغالمركز الجامعي تمن -

 المركز الجامعي تيبازة -

 أم البواقيجامعة  -

  1جامعة باتنة  -

  جامعة بسكرة -

  جامعة تبسة  -

  جامعة سكيكدة -

  جامعة عنابة  -

  جامعة قالمة -

  جامعة الوادي -

  جامعة خنشلة  -

  جامعة سوق أھراس -

  جامعة أدرار -

  جامعة بشار -

  )ملحقة قصر الشTلة(+ جامعة تيارت -

  جامعة مستغانم -

  جامعة معسكر -

 1جامعة وھران  -

  المركز الجامعي البيض -

  المركز الجامعي غليزان -

 

 

03  

06 

09 -44  

17  

11  

16-42  

04 

05  

07 

12  

21  

23-36 

24  

39  

40  

41  

01  

08-37  

14-38  

27 

29  

31 

32  

48 

  : 01ا0ولوية 

  آداب وفلسفة -

 لغات أجنبية -

  

  :02ا0ولوية 

  رياضيات -

  تقني رياضي -

  علوم تجريبية-

 تسيير واقتصاد-

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

 االمحصل عليه في امتحان البكالوري

  

912  

  

  **إنسانية علوم 

 

  

  جامعة تيزي وزو -

  2الجزائر  جامعة -

  جامعة المدية -

  جامعة غرداية -

  فلوآالمركز الجامعي  -

 بريكة المركز الجامعي -

  جامعة جيجل -

  2جامعة قسنطينة -

 جامعة المسيلة -

  تلمسان جامعة -

  جامعة سعيدة -

  جامعة سيدي بلعباس -

  جامعة الشلف -

 

  

15-35  

16-33  

26  

47  

03 

05  

18-21  

25-43  

28-34 

13-46 

20-45  

22  

02-44  

 

  

913  

  

  **إنسانية علوم 

  

  

  جامعة ا�مير عبد القادر للعلوم اdسTمية - 

 جامعة ورقلة -

  جامعة خميس مليانة

  جامعة البويرة -

  2جامعة سطيف  -

  

  

25-43  

30-47 

44  

10  

19-34  

  

  

921  

علوم إنسانية 
)Xم علوم اNع

  )واUتصال

 

  3الجزائر  جامعة  -

  3 قسنطينة جامعة  -

  

16-33  

25-43  

  علوم إنسانية  922

  علم المكتبات--

  2 قسنطينة جامعة  -

  

04-25-43  

  

يمكن التقرب  المضمونةللمزيد من المعلومات بالنسبة للفروع . وعلوم اdعTم وا6تصال،علم المكتبات، تاريخ  ،ا;ثارعلم : نسانيةاdعلوم الفروع ** 
  .المؤسسات المعنية من
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IX. اجتماعيةوعلوم إنسانية لتكوين ميدان:D09 )تابع(  

  

 الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
شعب البكالوريا 

 وا0ولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
 اXضافية للتسجيل ا0ولي

  

931  

  

  

  ** علوم اجتماعية

 

 

  جامعة ا�غواط -

  جامعة بجاية -

 2جامعة البليدة  -

  جامعة الجلفة -

 استغالمركز الجامعي تمن -

  المركز الجامعي تيبازة -

  

  جامعة أم البواقي -

  1جامعة باتنة   -

  بسكرةجامعة  -

  جامعة تبسة -

  جامعة سكيكدة -

  جامعة عنابة -

  جامعة قالمة -

  جامعة الوادي -

  جامعة خنشلة -

  جامعة سوق أھراس -

 جامعة البويرة -

  
  جامعة أدرار -

  جامعة بشار -

  )ملحقة قصر الشTلة(+ جامعة تيارت -

  جامعة سعيدة -

  جامعة مستغانم -

  جامعة معسكر -

  المركز الجامعي البيض -

  المركز الجامعي غليزان -

 

 

03  

06  

09  

17  

11 

16-42  

  

04  

05  

07  

12  

21  

23  

24  

39  

40  

41  

10  

 

01  

08-37  

14-38  

  

20 -45  

27  

29  

32  

48  

 

  : 01ا0ولوية  -

  آداب وفلسفة -

 لغات أجنبية -

  

  :02ا0ولوية 

 تسيير واقتصاد-

 

  :030ولوية ا

  علوم تجريبية-

  رياضيات -

  تقني رياضي -

  

  

 

 

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

 االمحصل عليه في امتحان البكالوري

  

932  

  

  **اجتماعية علوم 

  

  

  2جامعة الجزائر  -

  جامعة المدية -

 جامعة خميس مليانة -

  جامعة غرداية -

 المركز الجامعي أفلو -

  

  2جامعة سطيف  -

  جامعة جيجل -

  2جامعة قسنطينة  -

  ج يجامعة برج بوعرير -

  جامعة الطارف -

 المركز الجامعي عين تيموشنت -

 

  

16-33  

26  

44  

47  

03 

  

19  

18  

25-43  

34  

36  

46 

 

  

933  

  

  ** علوم اجتماعية

  

  

  جامعة تيزي وزو -

  جامعة المسيلة -

  جامعة ورقلة -

 جامعة سيدي بلعباس -

  جامعة الشلف -

  جامعة تلمسان -

  2 جامعة وھران -

 بريكة المركز الجامعي -

 

  

15-35 

28 

30  

22  

02-44  

13  

31  

05 

  
للمزيد من المعلومات بالنسبة للفروع  .نثروبولوجيافلسفة، علم السكان، علم اجتماع وأأرطوفونيا، علوم التربية، علم النفس، : علوم اجتماعية فروع** 

  .المضمونة، يمكن التقرب من المؤسسات المعنية
  

  ماسترالفرع الفلسفة ھو تكوين يؤدي مباشرة إلى ل_عTم فإن 
 

  

  



29 

IX.ميدان لتكوين علوم إنسانية واجتماعية:D09 )تابع(  

  

 الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
شعب البكالوريا 

 وا0ولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
 للتسجيل ا0ولياXضافية 

  

941 

 

  **إسNمية علوم 

 

  

  جامعة ا�غواط -

  

  1جامعة الجزائر -

  

  1 جامعة باتنة -

  

 

  جامعة الوادي -

  

  مسيلةالجامعة  -

  

  جامعة أدرار -

 

 جامعة تلمسان -

 

  1 جامعة وھران -

 

  

03-17  

 

09-15-16-26 -35-42  

  

04-05-06-18-21-23-24-

25-36-41-43  

  

30-39-40  

  

07-19-28-34 

  

01-08-11-32-33-37  

  

13-22-38-44-45-46  

  

02-14-20-27-29-31-48 

  : 01ا0ولوية  -

  آداب وفلسفة -

 لغات أجنبية -

  

  :02ا0ولوية 

  رياضيات -

  تقني رياضي -

  علوم تجريبية-

 تسيير واقتصاد-

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

  االبكالوريالمحصل عليه في امتحان 

 

  

942  

  

  **إسNمية علوم 

 

  

  جامعة البويرة -

  

  جامعة غرداية -

  

 جامعة تبسة -

  

  

10  

  

47  

 

12  

  

943 

 

  **إسNمية علوم 

 

 

  اdسTميةلعلوم ل عبد القادر ا�ميرجامعة   - 

  

 

  كل الوUيات

  

  
 منللمزيد من المعلومات بالنسبة للفروع المقدمة يمكن التقرب . أصول الدين، شريعة، لغة عربية وحضارة إسTمية: فروع علوم إسTمية** 

  .المؤسسات المعنية
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X.الرياضية وتقنيات النشاطات البد نية وعلوم  تكوين ميدان:D10   

  

 شعب البكالوريا  الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين التكوين ميدان الرمز
أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 

 اXضافية للتسجيل ا0ولي

  

101 

  

علوم وتقنيات 
  النشاطات البدنية

  والرياضية 

  

 

  

  جامعة ا�غواط -

  جامعة بجاية -

  3جامعة الجزائر  -

  جامعة الجلفة -

  جامعة بومرداس -

  البواقيجامعة أم  -

  2 جامعة باتنة -

  جامعة بسكرة -

  تبسةجامعة  -

  جيجلجامعة  -

  جامعة سوق أھراس -

  جامعة مستغانم -

  جامعة العلوم والتكنولوجيا وھران - 

  البيضالمركز الجامعي  -

 المركز الجامعي تسمسيلت -

  جامعة البويرة -

 جامعة الشلف -

  

03  

06  

11-16-33 

17  

15-35  

04  

05-40  

07-39  

12  

18 -21  

41  

27-29-48 

01-13-22-31-37-46 

08-32-45 

14-38-20 

10  

02  

 

جميع شعب 
 البكالوريا

يتم الترتيب على أساس المعدل العام 
  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  

للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون المعدل 
  العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا

المعدل الذي سيحّدد بعد  قأو يفويساوي 
  2018نتائج بكالوريا 

  

 

  

102  

  

علوم وتقنيات 
  النشاطات البدنية

  والرياضية 

  

  

  جامعة خميس مليانة -

  2قسنطينة  جامعة -

  2سطيف جامعة  -

  جامعة عنابة -

  جامعة المسيلة -

  جامعة ورقلة -

  

09-26-42-44  

25-43  

19  

23-24-36  

28-34  

30-47  

  

  
. 

 

  

XI. فنون تكوين ميدان :D11 

  

 شعب البكالوريا  الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين  فروع التكوين الرمز
أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 

 اXضافية للتسجيل ا0ولي

D11 فنون  

  2جامعة الجزائر  -

  

  جامعة الجلفة -

  

  1جامعة باتنة  -

  

  

  3قسنطينة جامعة  -

  

  

  جامعة تلمسان  -

  

  جامعة سعيدة -

  

  جامعة سيدي بلعباس  -

  

  جامعة مستغانم  -

 

  معسكرجامعة  -

 

 1 جامعة وھران -

06-09-10-11-15-16-35-42  

  

03-17-26-33 - 44 -47  

  

05-07-12-28-30-39-40-41  

  

  

04-18-19-21-23-24-25-34-

36-43  

  

13-45-46  

  

08-14-20  

  

22-32  

  

02-27-48  

  

29-38  

  

01-31-37 

جميع شعب 
 البكالوريا

يتم الترتيب على أساس المعدل العام 
 المحصل عليه في امتحان البكالوريا
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XII  .وأدب عربي  لغةتكوين  ميدان :D12  
 

 الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين التكوين ميدان الرمز
شعب البكالوريا 

 وا0ولويات

البيداغوجية أساس الترتيب والشروط 
 اXضافية للتسجيل ا0ولي

  

121  

  

  لغة وأدب عربي 

 

  

  جامعة بجاية -

  جامعة الجلفة -

  المركز الجامعي تمنراست -

  1جامعة باتنة  -

  جامعة تبسة -

  جامعة جيجل -

  سكيكدةجامعة  -

  جامعة عنابة -

  جامعة قالمة -

  جامعة خنشلة -

  جامعة سوق أھراس -

  جامعة أدرار -

  بشارجامعة  -

  )ملحقة قصر الشTلة(+ جامعة تيارت -

  جامعة سعيدة -

  جامعة مستغانم  -

  جامعة معسكر -

  1جامعة وھران  -

  المركز الجامعي تندوف -

  سمسيلتيالمركز الجامعي ت -

  المركز الجامعي النعامة -

  المركز الجامعي غليزان -

  المركز الجامعي آفلو -

 

  

06  

17  

11  

05  

12  

18  

21  

23  

24  

40  

41  

01  

08  

14  

20-32  

27  

29  

31  

37  

38  

45  

48  

03 
  : 01ا0ولوية 

  آداب وفلسفة -

 لغات أجنبية -

  

  :02ا0ولوية 

  رياضيات -

  تقني رياضي -

  علوم تجريبية-

 تسيير واقتصاد-

يتم الترتيب على أساس المعدل العام 
 المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  

122  

  

  لغة وأدب عربي 

 

  

  جامعة تيزي وزو -

  جامعة برج بوعريريج -

  2جامعة البليدة  -

  جامعة الشلف -

  جامعة المدية -

  المركز الجامعي تيبازة -

  2جامعة الجزائر  -

  جامعة بومرداس -

  للعلوم اdسTمية  جامعة ا�مير عبد القادر - 

  جامعة المسيلة -

  جامعة ورقلة -

  جامعة بسكرة -

  جامعة غرداية -

  جامعة الوادي -

  ا�غواطجامعة  -

 جامعة الطارف -

  مغنيةالمركز الجامعي  -

  جامعة البويرة -

  2جامعة سطيف  -

  المركز الجامعي ميلة -

  

  

15  

34  

09-44  

02  

26  

42  

16-33  

35  

25-43  

28  

30  

07  

47  

39  

03  

36  

13  

10  

19  

43  

  

123  

  

  

  لغة وأدب عربي 

  

  

  1جامعة قسنطينة  -

  جامعة أم البواقي -

 المركز الجامعي بريكة -

  جامعة سيدي بلعباس -

  جامعة تلمسان -

  عين تيموشنتالمركز الجامعي  -

 جامعة خميس مليانة -

  

  

25-43  

04  

05  

22  

13  

46  

44  
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.XIII لغة وثقافة أمازيغية  تكوين ميدان :D13  

  

 الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين التكوين ميدان الرمز
البكالوريا شعب 

 وا0ولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
 اXضافية للتسجيل ا0ولي

  

D13  

 

  لغة وثقافة أمازيغية

 

  

  جامعة بجاية -

  

  جامعة البويرة -

  

  جامعة تيزي وزو -

  

  

 1جامعة باتنة 

  

01-06-13-16-18-19-22-

23-25-31-33-42  

03-10-11-14-17-26-28-

32-34-38-44-47  

02-08-09-15-20-27-29-

35-37-45-46-48  

  

04-05-07-12-21-24-30-

36-39-40-41-43  

  

  :01ا0ولوية 

  آداب وفلسفة -

 لغات أجنبية -

  

  :02ا0ولوية 

  رياضيات -

  تقني رياضي -

  علوم تجريبية-

  تسيير واقتصاد-

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  

  

XIV  . المدينة ومھنندسة معمارية، عمران تكوين ھميدان :D14  
  

  

 مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
الوUيات التابعة لمؤسسات 

 التكوين

شعب البكالوريا 
 وا0ولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
 اXضافية للتسجيل ا0ولي

  

141 

  

 **ھندسة معمارية 

  

  جامعة ا�غواط -

  جامعة بجاية -

  1جامعة البليدة  -

  

 جامعة أم البواقي -

 1جامعة باتنة  -

 جامعة بسكرة -

 جامعة جيجل -

  جامعة عنابة -

  جامعة قالمة -

  جامعة بشار -

  جامعة تلمسان -

  جامعة مستغانم -

  جامعة العلوم والتكنولوجيا وھران -

 

  

03-17-47  

06  

09-11-16-26-42-44  

  

04  

05   

07-30-33-39  

18  

21-23-36  

12-24-41  

01-08-32-37-45  

13-46  

02-27-48  

14-20-22-29-31-38  

  رياضيات -

  تقني رياضي -

  علوم تجريبية-

  

للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون المعدل 
  العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا

المعدل الذي سيحّدد بعد  قأو يفويساوي 
  2018نتائج بكالوريا 

  

  

  

142  

  

  **ھندسة معمارية 

  

  جامعة تيزي وزو -

 1جامعة الجزائر  -

  

  1جامعة سطيف  -

  

 3جامعة قسنطينة  -

  

 

10-15-35  

16 

  

06-19-28-34  

  

25-40-43  

  

143  

  

تقنيات التسيير 
  حضريةال

  

  

  جامعة أم البواقي -

  

  

  جامعة بسكرة -

  

  3جامعة قسنطينة  -

  

  جامعة المسيلة -

  

  

  جامعة الشلف -

  

  

04-05-12-18-21-24-36-

40-41-43  

  

07-17-30-33-39-47  

  

03-08-11-23-25-42-46-48  

  

01-06-09-10-15-16-19-

26-28-34-35-37  

  

02-13-14-20-22-27-29-

31-32-38-44-45  

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  

  :إضافيةشروط 

للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون المعدل 
للبكالوريا المحصل عليه يساوي أو العام 

 11/20يفوق 

 

  

  

  )ماستر+ ليسانس (سنوات   5+ كالوريا البھندسة معمارية ھو تكوين ب** 
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  02الملحق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فروع التكوين وأميادين 

  وطنيالتسجيل الذات 

  

 نقاط التكوين 

 والشروط البيداغوجية للتسجيل
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  وطنيالتسجيل الذات  فروع تكوينوأميادين 

 
I. علوم وتكنولوجيا ميدان 

  

 الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين  التخصصات فروع التكوين الرمز
شعب البكالوريا 

 وا0ولويات
 أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اXضافية للتسجيل ا0ولي

F01 جامعة بجاية -  ري ري 

 تسجيل وطني

  : 01ا0ولوية 

  رياضيات -

  ياضيتقني رت -

  

  :02ا0ولوية 

  علوم تجريبية -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  :إضافيةشروط 

ينبغي أن يكون المعدل العام المحصل عليه في امتحان للمشاركة في الترتيب 
  13/20يفوق  يساوي أوالبكالوريا 

  :عNمةإضافة لذلك يجب أن تكون 

  في امتحان البكالوريا ھاالمحصل علي الفيزياء أو لرياضياتا 

  10/20فوق ت ساوي أوت

  

  

F02 طيران  

اتصا6ت سلكية و6 سلكية  -
  فضائية

  استغTل الطيران -

  عمليات جوية -

  تركيبات -

  دفع الطائرة -

  طيران -

  تركيب الطائرة -

   1جامعة البليدة -

F03 1جامعة البليدة -  طاقات متجددة -  كھروتقني   

F04  محروقات  

  إنتاج المحروقات: ھندسة بترولية -

حفر آبار :  ھندسة بترولية -
  المحروقات

ميكانيك : ھندسة ميكانيكية -
  الورشات البترولية 

ميكانيك : ھندسة ميكانيكية -
  الوحدات البتروكيمياوية 

  نقل المحروقات: ھندسة ميكانيكية -

  ھندسة الطرائق -

موارد : علوم جيولوجية تطبيقية -
  معدنية و طاقوية

اقتصاد : اقتصاد المحروقات -
  بترولي

  ةجيوفيزياء زلزالي: جيوفيزياء -

  صناعية ءكھربا: ھندسة كھربائية -

  تحكم آلي: آلية الطرائق الصناعية -

  جامعة بومرداس -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا
  

  :إضافيةشروط 

للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون المعدل العام المحصل عليه في امتحان 
  14/20يفوق  يساوي أوالبكالوريا 

  :عNمةإضافة لذلك يجب أن تكون 

  التكنولوجيا  الفيزياء أو أو لرياضياتا

  الطرائق أوھندسة  الميكانيكية أو المدنية أو الھندسةالھندسة (

  )الھندسة الكھربائية 

  في امتحان البكالوريا ھاالمحصل علي

  10/20فوق ت ساوي أوت

F05 صناعات بتروكيميائية  

  وبتروكيمياءتكرير  -

آلية ومراقبة في الصناعات  -
  البتروكيماوية

  ھندسة بيتروكيميائية -

  سكيكدةجامعة  -

F06 محروقات  

  تنقيب -

  إنتاج -

  ميكانيك الورشات البترولية -

  جامعة ورقلة -
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I . علوم وتكنولوجيا ميدان 

  

 للتسجيل الدوائر الجغرافية مؤسسات التكوين  التخصصات فروع التكوين الرمز
شعب البكالوريا 

 وا0ولويات
 أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اXضافية للتسجيل ا0ولي

F07 بومرداسجامعة  -  كھندسية الكھرباء وا6لكتروني -  *إلكترونيك  

  تسجيل وطني

  : 01ا0ولوية 

  رياضيات -

  رياضي تقني -

  

  :02ا0ولوية 

  علوم تجريبية-

  المعدل العاميتم الترتيب على أساس 

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  :شروط إضافية

ن يكون المعدل الحسابي ما بين عNمتي الرياضيات أللمشاركة في الترتيب يجب 
  2/)الفيزياء+لرياضياتا(والفيزياء

  :يساوي أو يفوق

  01بالنسبة ل]ولوية  14/20-

  02بالنسبة ل]ولوية  15/20-

  12/20 أو تساوي جليزية تفوقاUن اللغةيجب أن تكون عNمة 

F08  صناعينظافة وأمن 

  التحكم في الخطر الصناعي -

 ا�من الداخلي للمؤسسة -

 نظافة، أمن وصحة في العمل -

 نوعية، نظافة، أمن وبيئة -

  ھندسة البيئة وطرائق -

 2 جامعة باتنة -

  : 01ا0ولوية 

  رياضيات -

  رياضي تقني -

  

  :02ا0ولوية 

  تجريبيةعلوم  -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  

  :إضافيةشروط 

للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون المعدل العام المحصل عليه في امتحان 
  12/20يفوق  يساوي أوالبكالوريا 

  :عNمةلذلك يجب أن تكون إضافة 

  التكنولوجيا  الفيزياء أو أو لرياضياتا

  الطرائق أوھندسة  الميكانيكية أو المدنية أو الھندسةالھندسة (

  )الھندسة الكھربائية 

  في امتحان البكالوريا ھاالمحصل علي

  10/20فوق ت ساوي أوت

F09 بسكرةجامعة  -  طاقات متجددة -  كھروتقني  

F10 بسكرةجامعة  -  ري -  ري  

F11 مناجمھندسة ال  

  جيوتقني -

  محيط منجمي -

  تثمين الموارد المعدنية -

  استغTل منجمي -

  الكتروميكانيك منجمية -

  جامعة تبسة -

F12 
بصريات وميكانيك 

  الضبط

  تكنولوجيا المواد -

  ميكانيك تطبيقية -

  وفوطونيات  بصريات أداتية -

  قياس بصري -

  علم القياس ورقابة صناعية -

  1جامعة سطيف  -

 

 .ا6نجليزيةيتم التكوين باللغة  *
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I . علوم وتكنولوجيا ميدان 

  

 الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين  التخصصات فروع التكوين الرمز
شعب البكالوريا 

 وا0ولويات
 أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اXضافية للتسجيل ا0ولي

F13  المناجم  ھندسة  
  المناجماستغTل  -

  تثمين الموارد المعدنية -
  جامعة عنابة -

  تسجيل وطني

  : 01ا0ولوية 

  رياضيات -

  رياضي تقني -

  

  :02ا0ولوية 

  علوم تجريبية -

 

  

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا
  

  :إضافيةشروط 

للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون المعدل العام المحصل عليه في امتحان 
  12/20يفوق  يساوي أوالبكالوريا 

  :عNمةإضافة لذلك يجب أن تكون 

  أو التكنولوجيا  الفيزياء أو لرياضياتا

  الطرائق أوھندسة  الميكانيكية أو المدنية أو الھندسةالھندسة (

  )الھندسة الكھربائية 

  في امتحان البكالوريا ھاعليالمحصل 

  10/20فوق ت ساوي أوت

  

F14 جامعة عنابة -  تعدين -  تعدين  

F15 ھندسة النقل  

  ھندسة النقل -

  1جامعة قسنطينة  -

F16 جامعة تلمسان -  إنتاجية -  ھندسة صناعية  
  يتم الترتيب على أساس المعدل العام

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  :إضافية شروط 

للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون المعدل العام المحصل عليه في امتحان 
  13/20يفوق  يساوي أوالبكالوريا 

  :عNمةإضافة لذلك يجب أن تكون 

  التكنولوجيا  الفيزياء أو أو لرياضياتا

  الطرائق أوھندسة  الميكانيكية أو المدنية أو الھندسةالھندسة (

  )الھندسة الكھربائية 

  في امتحان البكالوريا ھال عليصالمح

  10/20فوق ت ساوي أوت

  

F17 2جامعة وھران  -  أمن صناعي -  نظافة وأمن صناعي  

F18 2جامعة وھران  -  ا;داتيةصيانة في  -  ھندسة صناعية  

F19 2جامعة وھران  -  صيانة في الكھروميكانيك -  كھروميكانيك  
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I- علوم وتكنولوجيا ميدان 

  

 الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين  التخصصات فروع التكوين الرمز
شعب البكالوريا 

 وا0ولويات
 أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اXضافية للتسجيل ا0ولي

F20 ھندسة بحرية  
  دفع وھيدروديناميك بحري -

  وھندسة معمارية بحريةتصميم  -

 تسجيل وطني  جامعة العلوم والتكنولوجيا وھران -

  : 01ا0ولوية 

  رياضيات -

  رياضي تقني -

  

  :02ا0ولوية 

  علوم تجريبية -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  :إضافيةشروط 

للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون المعدل العام المحصل عليه في امتحان 
  12/20يفوق  يساوي أوالبكالوريا 

  :عNمةإضافة لذلك يجب أن تكون 

  التكنولوجيا  الفيزياء أو أو لرياضياتا

  الھندسة الميكانيكية  أو ھندسة الطرائق  أو  المدنية أوالھندسة (

  )الھندسة الكھربائية 

  في امتحان البكالوريا ھال عليصالمح

  10/20فوق ت ساوي أوت

  

F21 ري -  ري  

F22 تعدين -  تعدين  

 

 

II- علوم المادة ميدان 
  

 مؤسسات التكوين  التخصصات التكوين فروع الرمز
الوUيات التابعة لمؤسسات 

 التكوين
 للتسجيل ا0وليأساس الترتيب والشروط البيداغوجية اXضافية  شعب البكالوريا 

K01  

  فيزياء
  فيزياء أساسية -

  طاقوية -

جامعة العلوم والتكنولوجيا ھواري -
  بومدين

  تسجيل وطني

  

  رياضيات -

  علوم تجريبية -

 تقني رياضي -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا
  

  :إضافيةشروط 

للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون المعدل العام المحصل عليه في امتحان 
  12/20يفوق  يساوي أوالبكالوريا 

  عNمة الفيزياء المحصل عليھا في البكالورياإضافة لذلك يجب أن تكون 

  10/20فوق ت ساوي أوت

  

 

  كيمياء -  كيمياء
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III-  م آلي ميدانNرياضيات وإع  
  

 الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين  التخصصات التكوين فروع الرمز
شعب البكالوريا 

 وا0ولويات
 أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اXضافية للتسجيل ا0ولي

L01  رياضيات  

  

  رياضيات -

  جبر وتشفير -

  احتما6ت إحصاء -

 بحث عملياتي -

  

جامعة العلوم والتكنولوجيا ھواري -
  بومدين 

  تسجيل وطني

  : 01ا0ولوية   -

  رياضيات -

  تقني رياضي -

  

  :02ا0ولوية 

 علوم تجريبية -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا
  

 :إضافيةشروط 
  

للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون المعدل العام المحصل عليه في امتحان 
  13/20يفوق  يساوي أوالبكالوريا 

  عNمة الرياضيات المحصل عليھا في البكالورياإضافة لذلك يجب أن تكون 

  11/20فوق ت ساوي أوت

 

L02 م آليNإع  

  

  إعTم آلي -

السلكية  ا6تصا6تھندسة  -
  والTسلكية والشبكات

 اdعTم ا;لية أنظمة يھندس -

  والبرمجيات

  نظام اdعTم وھندسة البرمجيات -

  

L03  رياضيات  

  

  جبر وھندسة -

  تحليل -

 إحصاء -احتما6ت  -

  

  1جامعة قسنطينة  -

L04 م آليNإع  

  

  ھندسة البرنامج  -

  أنظمة اdعTم -

  علوم اdعTم ا;لي -

  تكنولوجيا المعلومات -

  2 جامعة قسنطينة -

L05 رياضيات  

  

 علىبحوث عمليات والمساعدة  -

  القراراتخاذ 
  جامعة بجاية -

L06  م آليNإع  

 نظام ا6عTم -

  شبكات وأمن -
  جامعة بجاية -
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IV-  علوم الطبيعة والحياة ميدان  
  

 أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اXضافية للتسجيل ا0ولي شعب البكالوريا  الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين  التخصصات فروع التكوين الرمز

M01   حيةNعلوم ف  

  إنتاج حيواني -

  تربة ومياه -

  إنتاج نباتي -

  فTحة -

  بسكرة جامعة  -

  طنيوتسجيل 

  : 01ا0ولوية   -
  

 علوم تجريبية -

  

  : 20ا0ولوية   -
  

  رياضيات -

 

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا
  

  :إضافيةشروط 

للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون المعدل العام المحصل عليه في امتحان 
  12/20يفوق  يساوي أوالبكالوريا 

M02   حيةNعلوم ف  

  زراعة صحراوية -

  تربة ومياه -

  إنتاج نباتي -

  إنتاج حيواني -

  حماية النباتات -

  جامعة ورقلة -

M03  خنشلةجامعة  -  مياه ومحيط -  بيولوجيةعلوم  

M04 حيةNجامعة تلمسان -  علم الغابات -  علوم ف  

M05 1جامعة قسنطينة -  علوم التغذية -  علوم التغذية  

M06 حيةNعلوم ف  

 تحسين اdنتاج النباتي -

 حماية المحاصيل -

 مراقبة نوعية ا�غذية -

 علوم وتكنولوجيا ت ا�غذية -

 علوم وإنتاج حيواني -

  علوم التربة ومحيط -

  جامعة مستغانم -

M07  حيهعلومNف  

 إنتاج نباتي -

 إنتاج حيواني -

 حماية النباتات -

  تھيئة مياه الفTحة -

  1جامعة سطيف  -

  

V -  علوم ا0رض والكون ميدان  
    

 أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اXضافية للتسجيل ا0ولي شعب البكالوريا  الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين  التخصصات التكوينفروع  الرمز

N01  تسجيل وطني  جامعة عنابة -  جيولوجيا ومحيط -  جيولوجيا  

  رياضيات -

  علوم تجريبية -

 

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام

  عليه في امتحان البكالورياالمحصل 
  

  :إضافيةشروط 

للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون المعدل العام المحصل عليه في امتحان 
 12/20يفوق  يساوي أوالبكالوريا  
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VI- يةم اقتصادية، والتسيير وعلوم تجارميدان علو  
 

 للتسجيلالدوائر الجغرافية  مؤسسات التكوين  التخصصات فروع التكوين الرمز
 شعب البكالوريا

 وا0ولويات
 أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اXضافية للتسجيل ا0ولي

P01 علوم مالية ومحاسبة*  

  

  وتدقيقمحاسبة  -

  محاسبة ومالية -

  مالية المؤسسة -

  مالية البنوك والتأمينات -

  تسجيل وطني  جامعة تيزي وزو -

  : 01ا0ولوية 

 تسيير واقتصاد-

  

  :02ا0ولوية 

  رياضيات 

  تقني رياضي -

 علوم تجريبية -

  

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

  االمحصل عليه في امتحان البكالوري

  

  :إضافيةشروط 

  الرياضيات  عNمةكون تن أللمشاركة في الترتيب يجب 

  11/20تساوي أو تفوق

 

  

  يتم التدريس باللغة الفرنسية *

  

VII-  جتماعيةاإنسانية وعلوم ميدان  

  

 الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين  التخصصات فروع التكوين الرمز
 شعب البكالوريا

 وا0ولويات
 أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اXضافية للتسجيل ا0ولي

R01  ثار -علوم إنسانيةWعلم ا  

  آثار ما قبل التاريخ -

صيانة وترميم في علم  -
  ا;ثار

  2جامعة الجزائر  -

  تسجيل وطني

  : 01ا0ولوية 

  آداب وفلسفة -

 لغات أجنبية -

  

  :02ا0ولوية 

  رياضيات -

  تقني رياضي -

  علوم تجريبية-

 تسيير واقتصاد-

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

  االمحصل عليه في امتحان البكالوري

  

  :إضافيةشروط 

للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون المعدل العام المحصل عليه في امتحان 
 11/20يفوق  يساوي أوالبكالوريا 

  

 

R02  ثار -علوم إنسانيةWجامعة المدية -  حفظ التراث -  علم ا  

R03  ثار -علوم إنسانيةWجامعة قالمة -  آثار قديمة -  علم ا  

R04   ميةNمامة  -  (*)شريعة  –علوم إسdا**  

  )1جامعة الجزائر (دار اdمام المحمدية  -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

  االمحصل عليه في امتحان البكالوري

  

  :إضافيةشروط 

للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون المعدل العام المحصل عليه في امتحان 
 12/20يفوق  يساوي أوالبكالوريا 

  

  

R05   ميةNإرشاد  -  (*)شريعة  –علوم إس***  

  

  المؤسسةنظمھا تيتم التسجيل النھائي بعد إجراء مقابلة شفوية  (*)

  حصرياً لحاملي شھادة البكالوريا ذكور  ةليسانس مھنية مخصص** 

ليسانس مھنية مخصصة حصرياً لحاملي شھادة البكالوريا إناث ***
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VIII-  معمارية، عمران ومھن المدينةھندسة ميدان  
  

 شعب البكالوريا الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 

 اXضافية للتسجيل ا0ولي

G01 عمران  عمران  

  تسجيل وطني  3جامعة قسنطينة  -

 رياضيات -

 رياضي تقني- 

  تجريبيةعلوم -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا
  

  :إضافيةشروط 

للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون 
المعدل العام المحصل عليه في امتحان 

  13/20يفوق  يساوي أوالبكالوريا 

G02 قيادة عملياتية للمشاريع -  مھن المدينة  

  
  

IX-  وعلوم سياسيةحقوق ميدان  
 

 الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين  التخصصات فروع التكوين الرمز
  شعب البكالوريا

 وا0ولويات
 أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اXضافية للتسجيل ا0ولي

Z01 حقوق  

  

  عمومية إدارة -

 إدارة إلكترونية -

  

  تسجيل وطني  2سطيف جامعة  -
 البكالورياجميع شعب 

 

  

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

  االمحصل عليه في امتحان البكالوري

  

  :إضافيةشروط 

  يكون معدل الباكالوريان أللمشاركة في الترتيب يجب 

  12/20فوقيساوي أو ي
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  03الملحق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ماستر ذو مسار مدمج لليسانس

  

 نقاط التكوين 

 والشروط البيداغوجية للتسجيل
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I . ميدان علوم وتكنولوجيا –ماستر ذو مسار مدمج لليسانس  
  

  

  التخصصات  فروع التكوين  الرمز
  مؤسسات التكوين

  شعب البكالوريا وا0ولويات الدوائر الجغرافية للتسجيل
 البيداغوجية اXضافيةأساس الترتيب والشروط 

  للتسجيل ا0ولي

H01 1جامعة البليدة  -  دفع فضائي  علم الطيران  

  تسجيل وطني

  : 01ا0ولوية  -

  رياضيات -

  رياضيتقني  -

  

  : 02ا0ولوية  -

  علوم تجريبية -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام

يجب  الذي المحصل عليه في امتحان البكالوريا
  13/20فوقيساوي أو ي نأ

  

  :شروط إضافية

ن يكون المعدل أيجب في الترتيب  كةرللمشا
الحسابي ما بين عNمتي الرياضيات 

  2/)الفيزياء+لرياضياتا(والفيزياء

  :يساوي أو يفوق

  01بالنسبة ل]ولوية  13/20-

  02 ل]ولوية بالنسبة 14/20-

  

H02  1جامعة سطيف  -  ھندسة المبلمرات  المبلمراتھندسة  

H03 1جامعة قسنطينة  -  ة ميكانيكيةيھندس  ھندسة ميكانيكية  

H04 جامعة سكيكدة -  بتروكيمياوية ھندسة   صناعات بتروكيمياوية  

H05 جامعة المدية -  ھندسة الطرائق الصيد6نية  ھندسة الطرائق  

H06 جامعة برج بوعريريج -  صناعات إلكترونية  إلكترونيك  

  

  

II . آداب ولغات أجنبيةميدان  –ماستر ذو مسار مدمج لليسانس  
  

  

  التخصصات  فروع التكوين  الرمز
  مؤسسات التكوين

  شعب البكالوريا  الدوائر الجغرافية للتسجيل
 أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اXضافية

  للتسجيل ا0ولي

H07 

  ترجمة
  ترجمة شفوية/ ترجمة كتابية 

  انجليزي/ فرنسي / عربي 

  2جامعة الجزائر  -

  تسجيل وطني
  آداب وفلسفة -

  لغات أجنبية -

  

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا
  

  13/20أو يفوق يساوي  يجب أن يكون

  

  :شروط إضافية

العNمات كون تن أللمشاركة في الترتيب يجب 
اللغة المحصل عليھا في اللغة العربية وفي 

تساوي أو  الفرنسية وفي اللغة اUنجليزية
   13/20تفوق

  

H08 -  1جامعة وھران  

H09 -   1قسنطينة جامعة  

H10 - جامعة عنابة  
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  04الملحق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاھد العلوم والتقنيات التطبيقية

  

 للتسجيلوالشروط البيداغوجية نقاط التكوين 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 



45 

I . ليسانس مھنية( تقنيات التطبيقيةالالعلوم ومعاھد(  
  

 الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين  تخصصات  فروع التكوين ميدان التكوين الرمز
شعب البكالوريا 

 وا0ولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
 ا0ولياXضافية للتسجيل 

T01 

  (*)علوم وتكنولوجيا

  وبيئةن نظافة وأم  نظافة وأمن 
معھد العلوم  -جامعة ورقلة  -

  والتقنيات التطبيقية

  تسجيل وطني

  :01ا0ولوية 

  علوم تجريبية -

 رياضيات -

  

  

  :02ا0ولوية 

  رياضيتقني  -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  إضافية شروط

للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون عNمة 
  الفيزياء أو  الرياضيات

  10/20فوق ت أو ساويت

T02 ھندسة الطرائق  

  كيميائيةھندسة 

معھد العلوم  -البويرةجامعة  -
  والتقنيات التطبيقية

  :01ا0ولوية 

 -تقني رياضي -

 ھندسة الطرائق

  

  

  :02ا0ولوية 

 علوم تجريبية -

  

  الترتيب على أساس المعدل العاميتم 

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  11/20يفوق  أو يساويينبغي أن يالذي 

  شروط إضافية

 معدلكون يللمشاركة في الترتيب يجب أن 

  2/ الفيزياء و الرياضيات 

  10/20فوق ي أو ساويي

  ھندسة الصياغات

T03 ھندسة المياه  ري  

  :01ا0ولوية 

 -تقني رياضي -

  ھندسة الطرائق

  ھندسة مدنية

 ھندسة كھربائية

  

  :02ا0ولوية 

 علوم تجريبية -

  

T04 إنتاجية ميكانيكية وتصنيع  ھندسة ميكانيكية  

معھد العلوم  – 1جامعة قسنطينة  -
  والتقنيات التطبيقية

  :01ا0ولوية 

  تقني رياضي -

  :02ا0ولوية 

  رياضيات -

 

  :30ا0ولوية 

 تجريبيةعلوم  -

  

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  12/20يفوق  أو يساويينبغي أن يالذي 

  شروط إضافية

للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون معدل 
  2/ الفيزياء و الرياضيات 

  10/20فوق ي أو يساوي

T05 ھندسة صناعية وصيانة  كھروميكانيك  

  

  .المعنيالعلوم والتقنيات التطبيقية مقابلة شفوية ينظمھا معھديتم التسجيل النھائي بعد إجراء  (*)
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  تابع )ليسانس مھنية(معاھد العلوم والتقنيات التطبيقية 
  

 الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين  تخصصات  فروع التكوين ميدان التكوين الرمز
شعب البكالوريا 

 وا0ولويات

الترتيب والشروط البيداغوجية  أساس
 اXضافية للتسجيل ا0ولي

T06 بصريات ونظارات  بصريات وميكانيك الدقة  (*)علوم وتكنولوجيا  
معھد العلوم  – 1جامعة وھران  -

  والتقنيات التطبيقية
  

  :001ولوية ا

  رياضيات -

  علوم تجريبية -

  

  :20ا0ولوية 

  تقني رياضي -

  المعدل العاميتم الترتيب على أساس 

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  12/20يفوق  يساوي أوالذي ينبغي أن 

  :شروط إضافية

يكون معدل للمشاركة في الترتيب ينبغي أن 
فوق ي أو يساوي والرياضيات الفيزياء

10/20  

  

  .المعنيالعلوم والتقنيات التطبيقية مقابلة شفوية ينظمھا معھديتم التسجيل النھائي بعد إجراء  (*)
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  تابع )ليسانس مھنية(معاھد العلوم والتقنيات التطبيقية 

 الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين  تخصصات  فروع التكوين ميدان التكوين الرمز
شعب البكالوريا 

 وا0ولويات
أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 

 اXضافية للتسجيل ا0ولي

T07 

  فيزياء  (*)علوم الماّدة

  ةمواد ومراقبة فيزو كيميائي

معھد العلوم  -جامعة أم البواقي -
  والتقنيات التطبيقية

  تسجيل وطني

  :01ا0ولوية 

  رياضيات -

  

  :02ا0ولوية 

  علوم تجريبية -

 

  :30ا0ولوية 

 تقني رياضي -

  

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام

  البكالورياالمحصل عليه في امتحان 

  11/20يفوق  يساوي أوالذي ينبغي أن 

  :شروط إضافية

تكون عNمة للمشاركة في الترتيب ينبغي أن 
في امتحان البكالوريا  ھا المحصل علي الفيزياء

  10/20فوق ت ساوي أوت

  ا;داتيةتقنيات ا�جھزة 

T08  وأداتيه علميةقياسات فيزيائية  
العلوم معھد  - 1وھران جامعة  -

  والتقنيات التطبيقية

  :01ا0ولوية 

  رياضيات -

  علوم تجريبية -

 تقني رياضي -

  

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  11/20يفوق  يساوي أوالذي ينبغي أن 

  :شروط إضافية

تي عNم اتكونللمشاركة في الترتيب ينبغي أن 
في ا مھالمحصل عليوالرياضيات  الفيزياء

 انفوقت أو يانساوتامتحان البكالوريا  

10/20  

T09 

  غذائيةعلوم   (*)علوم الطبيعة والحياة 

  تكنولوجية صناعة ا�لبان وا�جبان
معھد العلوم  -تلمسانجامعة  -

  والتقنيات التطبيقية

  

  :01ا0ولوية 

  علوم تجريبية -

  

  :02ا0ولوية 

 رياضيات -

  رياضيتقني  -

  الترتيب على أساس المعدل العاميتم 

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

T10 

  تكنولوجيات إنتاج ا�لبان ومشتقاتھا

معھد العلوم  -1البليدة جامعة  -
  والتقنيات التطبيقية

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  12/20يفوق  يساوي أوينبغي أن  الذي

  تكنولوجية المياه والمشروبات

  تكنولوجيات الحبوب ومشتقاتھا

  تقنيات التجارة  في الزراعات الغذائية

  

  .المعنيالعلوم والتقنيات التطبيقية مقابلة شفوية ينظمھا معھديتم التسجيل النھائي بعد إجراء  (*)
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  تابع )ليسانس مھنية(معاھد العلوم والتقنيات التطبيقية 
  

 ميدان التكوين الرمز
  فروع التكوين

 الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين  تخصصات
شعب البكالوريا 

 وا0ولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
 اXضافية للتسجيل ا0ولي

T11  غذائيةعلوم   (*)علوم الطبيعة والحياة  
الزراعية تثمين ونوعية المنتوجات 

  الغذائية

معھد العلوم  -جامعة أم البواقي -
  والتقنيات التطبيقية

  تسجيل وطني

  :01ا0ولوية 

  علوم تجريبية -
  

  :02ا0ولوية 

  رياضيات -

 

  :30ا0ولوية 

 تقني رياضي -

  

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  11/20يفوق  يساوي أوينبغي أن  الذي

  :شروط إضافية

يكون معدل للمشاركة في الترتيب ينبغي أن 
في  هالمحصل عليوعلوم الطبيعية  الفيزياء

  13/20فوق ي أو يساويامتحان البكالوريا  

  

  .المعني التطبيقية العلوم والتقنياتمعھد شفوية ينظمھا مقابلةيتم التسجيل النھائي بعد إجراء  (*)
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I . تابع) (ليسانس مھنية(معاھد العلوم والتقنيات التطبيقية(  
  

 الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين  تخصصات  فروع التكوين ميدان التكوين الرمز
شعب البكالوريا 

 وا0ولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
 اXضافية للتسجيل ا0ولي

T12 

علوم اقتصادية 
وعلوم تسيير وال

  (*)تجارية

  تسيير الموارد البشرية  علوم التسيير

معھد العلوم والتقنيات  -جامعة ورقلة 
  التطبيقية

  تسجيل وطني

  

  

  :01ا0ولوية 

  تسيير واقتصاد -

 ةعلوم تجريبي -

 تقني رياضي -

  

  :02ا0ولوية 

  تقني رياضي -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام

  البكالورياالمحصل عليه في امتحان 

  12/20يفوق  يساوي أوينبغي أن الذي 

  محاسبة ومالية  علوم مالية ومحاسبة

T13 

  تسيير الموارد البشرية  علوم التسيير

معھد العلوم  -جامعة أم البواقي
  والتقنيات التطبيقية

  :01ا0ولوية 

  تسيير واقتصاد -

  

  :02ا0ولوية 

 ةعلوم تجريبي -

  :03ا0ولوية 

  رياضيتقني  -

  محاسبة ومالية  علوم مالية ومحاسبة

T14 دارات  علوم التسييرdتسيير المؤسسات وا  
معھد العلوم  -1وھران جامعة 

  والتقنيات التطبيقية

  :01ا0ولوية 

  تسيير واقتصاد -

 ةعلوم تجريبي -

  

  :02ا0ولوية 

  رياضيات -

  تقني رياضي -

T15 
ھندسة معمارية، 

عمران ومھن 
  (*)المدينة

  جيومترطوبوغراف  مھن المدينة
معھد العلوم  –جامعة تلمسان  -

  والتقنيات التطبيقية

  :01ا0ولوية 

  رياضيات -

  تقني رياضي -

  

  :02ا0ولوية 

  علوم تجريبية -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  

  .المعني العلوم والتقنيات التطبيقية معھدنظمھا ييتم التسجيل النھائي بعد إجراء مقابلة شفوية  (*)
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  05الملحق رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رى في الليسانسخعروض تكوين أ

  

  

  نقاط التكوين 

 والشروط البيداغوجية للتسجيل
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 أخرى في الليسانسعروض تكوين 

 

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اXضافية للتسجيل 
 ا0ولي

شعب البكالوريا 
 وا0ولويات

الدوائر الجغرافية 
 للتسجيل

 الرمز ميدان التكوين  فروع التكوين التخصصات مؤسسات التكوين

 امتحانيتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في 

.12/20الذي يجب أن يفوق أو يساوي  البكالوريا  

:شروط إضافية  

للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون عTمة الرياضيات أو 
الفيزياء أو الھندسة المدنية أو الھندسة الميكانيكية أو ھندسة 

 امتحان الطرائق أو الھندسة الكھربائية المحصل عليھا في

  10/20البكالوريا تفوق أو تساوي 

 ا0ولوية 01: 
  رياضيات -

  تقني رياضي  -

 

 ا0ولوية 02:
 علوم تجريبية -

 

 

 

 تسجيل وطني
 

 

 

1جامعة قسنطينة   ھندسة النقل جر كھربائي  

علوم 
* وتكنولوجيا  

S01 

 امتحانيتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في 

.11/20الذي يجب أن يفوق أو يساوي  البكالوريا  

:شروط إضافية  

للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون عTمة الرياضيات أو 
الفيزياء أو الھندسة المدنية أو الھندسة الميكانيكية أو ھندسة 

الطرائق أو الھندسة الكھربائية المحصل عليھا في البكالوريا 
10/20تفوق أو تساوي   

1جامعة قسنطينة   

طرائق ومعالجة الطاقة 
 الكھربائية 

تقنيكھرو  S02 

لسياراتة ايھندس  S03 ھندسة ميكانيكية 

 امتحانيتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في 

بالنسبة  13/20  يفوق أو يساوي الذي يجب أن البكالوريا
2بالنسبة لWولوية 14/20و  1لWولوية  

:شروط إضافية  

الرياضيات أو  للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون عTمة
أو الھندسة المدنية أو الھندسة الميكانيكية أو ھندسة  الفيزياء
أو الھندسة الكھربائية المحصل عليھا في البكالوريا  الطرائق

10/20تفوق أو تساوي   

 

 جامعة تلمسان

وصيانة تجھيزات   

إعNم آلي طبي  S04 ھندسة بيوطبية
يئواستشفا  

 

.المؤسسة المعنية شفوية تنظمھامقابلة يتم التسجيل النھائي بعد إجراء (*)   
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-تابع –أخرى في الليسانسعروض تكوين   
أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اXضافية للتسجيل 

 ا0ولي
شعب البكالوريا 

 وا0ولويات

الدوائر الجغرافية 
 للتسجيل

 الرمز ميدان التكوين  فروع التكوين التخصصات مؤسسات التكوين

يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في 
. 11/20يفوق أو يساوي أنيجب الذي  البكالوريا امتحان  

 ا0ولوية 01: 
  علوم تجريبية - 

  

  :02ا0ولوية 

 رياضيات - 

 تسجيل وطني
 

1جامعة قسنطينة   
بيولوجيا وتكنولوجيات 

ة النحل يترب  
وم بيولوجية لع  

علوم الطبيعة 
*والحياة  

S05 

 S06 تغليف وجودة  جامعة بجاية 

يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في 
   20 /11يفوق أو يساوي أنيجب الذي  البكالوريا امتحان

:شروط إضافية  

معدل عTمات كون يللمشاركة في الترتيب يجب أن 
ساوي يفوق أو يالفيزياء  العلوم الطبيعية والرياضيات و

10/20  

 ا0ولوية 01: 
  علوم تجريبية - 
  

  :02ا0ولوية 

  رياضيات - 

 جامعة تلمسان
ات الزيوت يتكنولوج

 ا0ساسية النباتية
 S07 علوم فNحية

يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في 
   20 /11يفوق أو يساوي أنيجب الذي  البكالوريا امتحان

  

 ا0ولوية 01: 
  علوم تجريبية - 
  

  :02ا0ولوية 

  رياضيات   -

 جامعة مستغانم
تكنولوجيات تحويل 

 الحبوب
وم بيولوجيةلع  S08 

يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في 
   20 /11يفوق أو يساوي أنيجب الذي  البكالوريا امتحان

  

 ا0ولوية 01: 
  علوم تجريبية - 
  

  :02ا0ولوية 

  رياضيات   -

1جامعة قسنطينة   
معالجة تسيير مستدام، 
 وتثمين النفايات

 S09 محيط وبيئة

 
 

  .يتم التسجيل النھائي بعد إجراء مقابلة شفوية تنظمھا المؤسسة المعنية(*) 
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  -تابع –أخرى في الليسانسعروض تكوين 
 

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اXضافية للتسجيل 
 ا0ولي

شعب البكالوريا 
 وا0ولويات

الجغرافية الدوائر 
 للتسجيل

 الرمز ميدان التكوين  فروع التكوين التخصصات مؤسسات التكوين

يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في 
.البكالوريا امتحان  

 

 ا0ولوية 01:
  تسيير واقتصاد - 

 

 ا0ولوية 02:
  رياضيات - 
 

 ا0ولوية 03:
علوم تجريبية -   

تقني رياضي -   

 تسجيل وطني

 ميزانية الدولة   جامعة عنابة 

علوم  علوم التسيير 
اقتصادية، 

التسيير وعلوم 
* تجارية  

S10 

يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في 
   20 /11يفوق أو يساوي أنيجب الذي  البكالوريا امتحان

:شروط إضافية  

فوق تالرياضيات عTمة كون تللمشاركة في الترتيب يجب أن 
  11/20ساوي تأو 

  S11 إدارة أعمال السياحة جامعة غرداية

 جامعة سيدي بلعبّاس 
تجارة إلكترونية 

 وتسويق رقمي
  S12 علوم تجارية

 

 .النھائي بعد إجراء مقابلة شفوية تنظمھا المؤسسة المعنية يتم التسجيل(*) 
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  -تابع –أخرى في الليسانسعروض تكوين 
 

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اXضافية للتسجيل 
 ا0ولي

شعب البكالوريا 
 وا0ولويات

الدوائر الجغرافية 
 للتسجيل

 الرمز ميدان التكوين  فروع التكوين التخصصات مؤسسات التكوين

يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في 
12/20يساوييجب أن يفوق أو الذي  البكالوريا امتحان  

 ا0ولوية 01:
  آداب وفلسفة -

 لغات أجنبية -
 

  :02ا0ولوية 

 تسيير واقتصاد -
  

 ا0ولوية 03:
  علوم تجريبية -

  رياضيات -

 تقني رياضي -

 تسجيل وطني

 جامعة تلمسان
العيادي  علم النفس  

)علم النفس القياسي (   
 علوم اجتماعية 

علوم إنسانية 
*واجتماعية  

S13 

يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في 
   11/20يجب أن يفوق أو يساويالذي  البكالوريا امتحان

:شروط إضافية  

عTمتي اللغة الفرنسية  اكونتللمشاركة في الترتيب يجب أن 
  11/20 انساويتأو  انفوقت واdنجليزية

 جامعة ورقلة
لغات أجنبية مطبّقة في 

 المؤسسات
اUعNم علوم 

 واUتصال
S14 

 

 

 .تنظمھا المؤسسة المعنية يتم التسجيل النھائي بعد إجراء مقابلة شفوية(*) 
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-تابع –أخرى في الليسانسعروض تكوين   

 

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اXضافية 
 للتسجيل ا0ولي

شعب البكالوريا 
 وا0ولويات

الدوائر 
 الجغرافية

 للتسجيل
 الرمز ميدان التكوين  فروع التكوين التخصصات مؤسسات التكوين

يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في 
  12/20ن يفوق أو يساويالذي يجب أ البكالوريا امتحان

:شروط إضافية  
الرياضيات أو  للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون عTمة

المدنية أو الھندسة الميكانيكية أو ھندسة الفيزياء أو الھندسة 
أو الھندسة الكھربائية المحصل عليھا في  الطرائق

10/20البكالوريا تفوق أو تساوي   

 
 

 ا0ولوية 01:
رياضيات  -   

تقني رياضي -   

 

 ا0ولوية 02:
علوم تجريبية -   

 

 

 تسجيل وطني

 

1جامعة قسنطينة   ھندسة النقل  نقل وعتاد 

علوم 
*وتكنولوجيا  

S15 

يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في 
.ياالبكالور امتحان  

 :شروط إضافية

الرياضيات أو  للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون عTمة
ھندسة  الفيزياء أو الھندسة المدنية أو الھندسة الميكانيكية أو

أو الھندسة الكھربائية المحصل عليھا في  الطرائق
10/20تفوق أو تساوي البكالوريا   

 

 S16 ھندسة مدنية إعادة تأھيل البنايات جامعة جلفة 

 جامعة قالمة
 اتشبكحماية ال

كھربائية ال  
تقني إلكترو  S17 

 S18 ھندسة ميكانيكية تركيب ملحم جامعة تلمسان

ةئطاقات متجددة وبي جامعة غرداية متجددة اتطاق   S19 

يكنميكا كھرو صيانة صناعية  جامعة مستغانم  S20 

يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في 
  11/20ن يفوق أو يساويالذي يجب أ البكالوريا امتحان

  :شروط إضافية

الرياضيات  للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون عTمة
11/20تفوق أو تساوي  

 

 جامعة بومرداس
تكنولوجيات معالجة 

  والغازالبترول 
 S21 محروقات

 جامعة بومرداس
   تطوير الويب

  و أنفـغـرافيــا
 إعNم آلي 

رياضيات وإعNم 
*آلي  

S22 

 جامعة الجلفة
تطوير الواب 

  وتطبيقات النقال
S23 

 

  .تنظمھا المؤسسة المعنية النھائي بعد إجراء مقابلة شفوية يتم التسجيل(*) 
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 06الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أقسام تحضيرية 

  

  نقاط التكوين 

 والشروط البيداغوجية للتسجيل
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  نقاط التكوين والشروط البيداغوجية للتسجيل ا0ولي

  

  

I . ت. ع. ت. ق(وتكنولوجيا علومتحضيرية في  أقسام(.  

  

 الدوائر الجغرافية للتسجيل  العليا المدارس  )تق (قسم نحضيري   الرمز
شعب البكالوريا 

  وا0ولويات

  أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اXضافية

  للتسجيل ا0ولي

C01 الجزائر - العليا للتكنولوجياالوطنية  المدرسة  -.ت. ع. ت. ق  

  المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر -

  المتعددة التقنيات بوھرانالمدرسة الوطنية  -

  بقسنطينةالمتعددة التقنيات  العليا المدرسة الوطنية -

 بالجزائر المدرسة الوطنية العليا لWشغال العمومية -

 بالبليدة المدرسة الوطنية العليا للري- 

 عنابةبالمدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن - 

  بعنابةالمدرسة العليا للتكنولوجيات الصناعية  -

  بالجزائر العليا للتكنولوجياالوطنية  المدرسة  -

  المدرسة العليا للعلوم التطبيقية بتلمسان -

  بوھران المدرسة العليا  في ھندسة الكھربائية والطاقوية -

  بالجزائرالمدرسة العليا للعلوم التطبيقية  -

 تسجيل وطني

  : 01ا0ولوية  -

  رياضيات-

  رياضيتقني  -

  

  : 02ا0ولوية  -

 علوم تجريبية -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا
  

  01بالنسبة ل]ولوية  -

  13/20يفوق  يساوي أو
  

  02 ل]ولويةبالنسبة  -

  14/20يفوق  يساوي أو

  

  :إضافيةشروط 

ن يكون المعدل الحسابي ما أللمشاركة في الترتيب يجب 
  2/)الفيزياء+لرياضياتا(الرياضيات والفيزياءبين عNمتي 

  :يساوي أو يفوق

  

  01بالنسبة ل]ولوية  -

  13/20يفوق  يساوي أو
  

  02 ل]ولويةبالنسبة  -

  14/20يفوق  يساوي أو

  

C02  تلمسان -المدرسة العليا للعلوم التطبيقية  -.ت. ع. ت. ق  

C03 
 -الكھربائية والطاقويةالمدرسة العليا  في الھندسة  -.ت. ع. ت. ق

  وھران

C04 لجزائرا -المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  -.ت. ع. ت. ق  

C05 البليدة -المدرسة الوطنية العليا للري -.ت. ع. ت. ق  

C06 
 - المدرسة الوطنية العليا لWشغال العمومية -.ت. ع. ت. ق

  الجزائر

C07  
 - لمتعددة التقنياتالعليا ا  المدرسة الوطنية  -.ت. ع. ت. ق

  قسنطينة

C08  وھران -المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  -.ت. ع. ت. ق  

C09  عنابة -العليا للمناجم والمعادن المدرسة الوطنية  -.ت. ع. ت. ق  

C10  عنابة -المدرسة العليا للتكنولوجيات الصناعية  -.ت. ع. ت. ق  

C11  الجزائر -المدرسة العليا للعلوم التطبيقية  -.ت. ع. ت. ق  
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 .IIقتصادية والتجارية وعلوم التسيير تحضيرية  أقسامUت.ع.ت.ا.ع.ت. ق(في العلوم ا(  

  

 الدوائر الجغرافية للتسجيل  العليا المدارس  قسم نحضيري  الرمز
شعب البكالوريا 

  وا0ولويات

  أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اXضافية

  للتسجيل ا0ولي

C31 المدرسة  العليا لعلوم التسيير بعنابة–ت.ع.ت.ا.ع.ت. ق  

  بالقليعة مدرسة الدراسات العليا التجارية -

 المدرسة الوطنية العليا ل_حصاء وا6قتصاد التطبيقي -

 بالقليعة

 بالقليعةالمدرسة العليا للتجارة - 

  المدرسة  العليا لعلوم التسيير بعنابة -

  المدرسة العليا للمحاسبة والمالية بقسنطينة -

  المدرسة العليا dدارة ا�عمال بتلمسان -

 المدرسة العليا لTقتصاد بوھران -

 تسجيل وطني

  رياضيات-

  تسيير واقتصاد -

  علوم تجريبية -

  تقني رياضي -

  

المحصل عليه في  المعدل العاميتم الترتيب على أساس 
  12/20يفوق  يساوي أون أالذي يجب  امتحان البكالوريا

  

  :إضافيةشروط 

  الرياضيات  عNمةكون تن أللمشاركة في الترتيب يجب 

  12/20تساوي أو تفوق

  

C32  المدرسة العليا للمحاسبة والمالية بقسنطينة–ت.ع.ت.ا.ع.ت. ق  

C33  
  العليا dدارة ا�عمال بتلمسانالمدرسة –ت.ع.ت.ا.ع.ت. ق

  

C34  قتصاد بوھران–ت.ع.ت.ا.ع.ت. قTالمدرسة العليا ل  

C35  بالقليعة -المدرسة العليا للتجارة -ت .ع.ت.ا.ع.ت. ق  

C36  بالقليعة - مدرسة الدراسات العليا التجارية -ت .ع.ت.ا.ع.ت. ق  

C37  
العليا ل_حصاء وا6قتصاد المدرسة الوطنية  -ت.ع.ت.ا.ع.ت. ق

  بالقليعة –التطبيقي
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III .ح. ط. ع. ت. ق(في علوم الطبيعة والحياة تحضيرية  أقسام(  
  

  شعب البكالوريا  الدوائر الجغرافية للتسجيل  العليا المدارس  قسم نحضيري  الرمز
  أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اXضافية

  للتسجيل ا0ولي

E01  
المدرسة العليا لعلوم الغذاء والصناعات  -. ح.ط.ع. ت. ق

  الزراعية الغذائية بالجزائر

  بالجزائر فTحةالمدرسة الوطنية العليا لل- 

المدرسة العليا لعلوم الغذاء والصناعات الزراعية الغذائية  -
  بالجزائر

  المدرسة العليا للفTحة بمستغانم -

 الوطنية العليا للبيوتكنولوجيا بقسنطينةالمدرسة  -

المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتھيئة الساحل  -
علم " و" تربية المائيات " بالنسبة للتخصصين (بالجزائر 

  ")صيد ا�سماك

  المدرسة العليا للعلوم البيولوجية بوھران–

  

 تسجيل وطني

  علوم تجريبية -

  رياضيات -

  رياضيتقني  -

الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في يتم 
  امتحان البكالوريا

  

  13/20يفوق  يساوي أويجب أن الذي

E02 حة بمستغانم -. ح.ط.ع. ت. قTالمدرسة العليا للف  

E03 حةالمدرسة الوطنية العليا لل -. ح.ط.ع. ت. قTبالجزائر ف  

E04 البيولوجية بوھرانالمدرسة العليا للعلوم –. ح.ط.ع. ت. ق  

  

  

IV .لي  ةتحضيري أقسامWم اNعXآ. إ. ت. ق(في ا(  
  

 الدوائر الجغرافية للتسجيل  العليا رسةالمد  قسم نحضيري  الرمز
شعب البكالوريا 

  واUولويات

  أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اXضافية

  للتسجيل ا0ولي

E21  م ا;لي المدرسة الوطنية العليا -. آ. إ. ت. قTالجزائرب ل_ع  

  الجزائري بالمدرسة الوطنية العليا ل_عTم ا;ل- 

  سيدي بلعباسب المدرسة العليا ل_عTم ا;لي-
 تسجيل وطني

  :01ا0ولوية 

  رياضيات -

  

  :002ولوية ا

  علوم تجريبية -

  

  :03ا0ولوية

  تقني رياضي -

  

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام

يساوي يجب أن ي الذ امتحان البكالورياالمحصل عليه في 
  15/20يفوق أو

  

  :إضافيةشروط 

ن يكون المعدل الحسابي ما أللمشاركة في الترتيب يجب 
  2/)الفيزياء+رياضياتال(بين عNمتي الرياضيات والفيزياء

  :يساوي أو يفوق

  01بالنسبة ل]ولوية 

  14/20يفوق  يساوي أو
  

  03- 02 يةبالنسبة ل]ولو

  15/20يفوق  يساوي أو

  

E22  م ا;لي -. آ. إ. ت. قTسيدي بلعباسب المدرسة العليا ل_ع  
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V .ة خاصةتحضيري أقسام  
  
  

  شعب البكالوريا  الدوائر الجغرافية للتسجيل  العليا رسةالمد  قسم تحضيري   الرمز
  أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اXضافية

  ا0وليللتسجيل 

E31  
 المدرسة المتعددة العلوم للھندسة المعمارية والعمران -.خ.ت.ق

  بلجزائر

 للھندسة المعمارية والعمران التقنياتالمدرسة المتعددة  -

  بالجزائر

 تسجيل وطني

  رياضيات -

  رياضيتقني  -

 علوم تجريبية -

يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في 
  الذي  البكالورياامتحان 

  14/20يفوق  يساوي أويجب أن 
E32 الوطنية العليا للبيوتكنولوجيا بقسنطينةالمدرسة  -  الوطنية العليا للبيوتكنولوجيا بقسنطينة المدرسة –. خ.ت.ق  

E33 
الوطنية العليا لعلوم البحر وتھيئة  المدرسة –. خ.ت.ق

  بالجزائر الساحل

 لعلوم البحر وتھيئة الساحلالوطنية العليا  المدرسة -

  بالجزائر

يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في 
  الذي  امتحان البكالوريا

  12/20يفوق  يساوي أويجب أن 

C39 
 العليا للعلوم السياسيةالوطنية   المدرسة  - س.ع.ح.ت.ق

  بالجزائر
 تسجيل وطني  العليا للعلوم السياسية الوطنية المدرسة

  :01ا0ولوية 

  آداب وفلسفة-

  لغات أجنبية -

  تسيير و اقتصاد -

  :02ا0ولوية 

 رياضيات -

  تقني رياضي-

  علوم تجريبية -

  

يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في 
  13/20يساوي أويفوق يجب أنالذي  امتحان البكالوريا

  

  

C40 
وعلوم للصحافة العليا الوطنية  المدرسة  - إ.إ.ع.ت.ق

  اdعTم بالجزائر

  للصحافة وعلوم اdعTمالعليا الوطنية  المدرسة 

  بالجزائر
  جميع شعب البكالوريا تسجيل وطني

  

يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في 
  14/20يفوق  يساوي أويجب أن الذي  امتحان البكالوريا
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  07الملحق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  العليا ل]ساتذة المدارس

  

  نقاط التكوين 

 والشروط البيداغوجية للتسجيل
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  :التكوين فروع.1

  

 الفروع الرموز

 أستاذ المدرسة اUبتدائية في اللغة العربية 400

 أستاذ المدرسة اUبتدائية في اللغة الفرنسية  401

  أستاذ المدرسة اUبتدائية في اللغة ا0مازيغية 402

 أستاذ التعليم المتوسط في اللغة وا0دب العربي 403

 أستاذ التعليم المتوسط في اللغة الفرنسية 404

 أستاذ التعليم المتوسط في اللغة اXنجليزية 405

 أستاذ التعليم المتوسط في التاريخ والجغرافيا 406

 المتوسط في الموسيقىأستاذ التعليم  407

 أستاذ التعليم المتوسط في العلوم الطبيعية 408

 أستاذ التعليم المتوسط في العلوم الدقيقة 409

 أستاذ التعليم الثانوي في اللغة وا0دب العربي  410

 أستاذ التعليم الثانوي في اللغة الفرنسية 411

 أستاذ التعليم الثانوي في اللغة اXنجليزية 412

 أستاذ التعليم الثانوي في التاريخ والجغرافيا 413

 أستاذ التعليم الثانوي في الموسيقى 414

 أستاذ التعليم الثانوي في العلوم الطبيعية 415

 أستاذ التعليم الثانوي في العلوم الدقيقة 416

  في الھندسة الميكانيكية أستاذ التعليم الثانوي  417

  في الھندسة المدنية أستاذ التعليم الثانوي  418

  في الھندسة الكھربائية أستاذ التعليم الثانوي  419

  في مندسة الطرائق أستاذ التعليم الثانوي  420
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  التكوين والشروط البيداغوجية للتسجيل ا0ولي  نقاط . 
  

 الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين فروع التكوين الرموز
البكالوريا شعب 

 وا0ولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
 اXضافية للتسجيل ا0ولي

  

400 
 

  (*)لغة عربية 

أستاذ المدرسة (
 )اUبتدائية

  

  ا�غواطب المدرسة العليا لWساتذة-

  

  المدرسة العليا لWساتذة ببوزريعة -

  

 ببوسعادةالمدرسة العليا لWساتذة  -

  

  لWساتذة بقسنطينةالمدرسة العليا  -

  

  

 ورقلةبالمدرسة العليا لWساتذة  -

 

 بشاربالمدرسة العليا لWساتذة  -

  

 بمستغانمالمدرسة العليا لWساتذة  -

  

  بوھرانالمدرسة العليا لWساتذة  -

 

  
03-17-26  

  

09-10-15-16-35-42-44  

  
28-34  

  
04-05-06-12-18-19-21-

23-24-25-36-40-41-43  

  
07-11-30-33-39-47  

  

01-08-32-37-45 

  

02-14-27-29-38-48  

  

13-20-22-31-46  

 

  :01ا0ولوية 

  علوم تجريبية -

  رياضيات -

  

  

  :002ولويةا

  آداب وفلسفة -

  لغات أجنبية -

  تقني رياضي -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا
  

  14/20أو يفوق يساوي  يجب أن يكون

  

اختيار الفرع مشروط بالحصول على 
مادتي في  13/20أو تساوي  أكبرعNمة 

 اللغة العربية والرياضيات

  

401 
  

  (*)فرنسية  لغة

أستاذ المدرسة (
 )اUبتدائية

  

  ا�غواطب المدرسة العليا لWساتذة-

  المدرسة العليا لWساتذة ببوزريعة -

  

  المدرسة العليا لWساتذة بقسنطينة -

  

 ببوسعادةالمدرسة العليا لWساتذة  -

  ورقلةبالمدرسة العليا لWساتذة  -

  

  بشاربالمدرسة العليا لWساتذة  -

  بمستغانمالمدرسة العليا لWساتذة  -

  

 

  
03-17-47  

06-09-10-15-16-26-35-

42-44  

04-05-12-18-19-21-23-

24-25-36-40-41-43  

28-34  

07-11-30-33-39  

  
01-08-32-37-45 

02-13-14-20-22-27-29-

31-46-38-48  

 

  :01ا0ولوية 

  آداب وفلسفة -

  لغات أجنبية -

  

  :002ولويةا

  علوم تجريبية -

  رياضيات -

 تقني رياضي -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا
  

  14/20أو يفوق يساوييكون يجب أن 

  

اختيار الفرع مشروط بالحصول على 
مادة في  13/20أو تساوي  أكبرعNمة 

 اللغة الفرنسية

  

402  

  

  (*)لغة أمازيغية 

أستاذ المدرسة (
  )اUبتدائية

  

  

  المدرسة العليا لWساتذة ببوزريعة -

  

  

  تسجيل وطني
جميع شعب 

  البكالوريا

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام

  البكالوريا المحصل عليه في امتحان

 

  

403 
 

  (*)لغة وأدب عربي 

أستاذ التعليم (
 )متوسطال

  

  المدرسة العليا لWساتذة ببوزريعة -

  

  

  

  المدرسة العليا لWساتذة با�غواط -

  

  

  سطيفب المدرسة العليا لWساتذة-

  

  

  ورقلةبالمدرسة العليا لWساتذة  -

  

  بشاربالمدرسة العليا لWساتذة  -

  

 

  
02-09-10-13-14-15-16-

20-22-27-29-31-35-38-

42-44-46-48  

  

03-11-17-26-28-47  

  

  

04-05-06-12-18-19-21-

23-24-25-34-36-40-41-43  

  

07-30-33-39  

  

01-08-32-37-45  

  
 

  :01ا0ولوية 

  آداب وفلسفة -

 لغات أجنبية -

 

  :002ولويةا

  علوم تجريبية -

  رياضيات -

 تقني رياضي -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا
  

  14/20أو يفوق يساوي  يجب أن 

  

اختيار الفرع مشروط بالحصول على 
مادة في  13/20 تساوي أو تفوقعNمة 

 اللغة العربية

  

  .ساتذة المعنيةيتم التسجيل النھائي بعد إجراء  مقابلة شفوية تنظمھا المدرسة العليا ل] (*)
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  التكوين والشروط البيداغوجية للتسجيل ا0ولي نقاط.  2
  

 الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين فروع التكوين الرموز
شعب البكالوريا 

 وا0ولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
 اXضافية للتسجيل ا0ولي

  

404 
  

  (*)فرنسية  لغة

أستاذ التعليم (
 )متوسطال

  

  ا�غواطالمدرسة العليا لWساتذة ب -

  

المدرسة العليا لWساتذة  -
  ببوزريعة

  

  

  المدرسة العليا لWساتذة بقسنطينة -

  

  

  ورقلةبالمدرسة العليا لWساتذة  -

  

  

  بمستغانمالمدرسة العليا لWساتذة  -

 

  

03-17-26  

  

06-09-10-15-16-35-42-44  

  

  

  

04-05-12-18-19-21-23-

24-25-28-34-36-40-41-43  

  

07-11-30-33-39-47  

  

  

01-02-08-13-14-20-22-

27-29-31-32-37-38-45-

46-48  

  :01ا0ولوية  

  آداب وفلسفة -

 لغات أجنبية -

 

  :002ولويةا

  علوم تجريبية -

  رياضيات -

 تقني رياضي -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

  امتحان البكالوريا المحصل عليه في
  

  14/20أو يفوق يساوييجب أن 

  

عNمة اختيار الفرع مشروط بالحصول على 
مادة اللغة في  13/20أو تفوق تساوي

 الفرنسية

  

405 
 

  *نجليزيةإلغة 

أستاذ التعليم (
  )متوسطال

 

  

المدرسة العليا لWساتذة  -
  ببوزريعة

  

  

  المدرسة العليا لWساتذة با�غواط -

  

  

  العليا لWساتذة بقسنطينة المدرسة -

  

  

  ورقلةبالمدرسة العليا لWساتذة  -

 

  

01-02-06-09-10-13-14-

15-16-20-22-27-29-31-

35-37-38-42-44-45-46-48  

  

03-11-17-26-28-32-47  

  

  

04-05-08-12-18-19-21-

23-24-25-34-36-40-41-43  

  

07-30-33-39  

 

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

  عليه في امتحان البكالورياالمحصل 
  

  14/20أو يفوق يساوييجب أن 

  

اختيار الفرع مشروط بالحصول على عNمة  
مادة اللغة في  13/20أو تفوق تساوي

  اXنجليزية

  

406 
  

  (*)ا جغرافيوتاريخ 

أستاذ التعليم (
 )متوسطال

  

المدرسة العليا لWساتذة  -
  ببوزريعة

  

  

  

  سطيفب المدرسة العليا لWساتذة -

  

 

  

01-02-03-09-10-13-14-

15-16-17-20-22-26-27-

29-31-32-35-37-38-42-

44-45-46-47-48  

  

04-05-06-07-08-11-12-

18-19-21-23-24-25-28-

30-33-34-36-39-40-41-43  

  

 

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا
  

  14/20أو يفوق يساوييجب أن 

  

عNمة اختيار الفرع مشروط بالحصول على 
مادة التاريخ في  13/20أو تفوق تساوي

  والجغرافيا

407  

  

  (*)موسيقى

أستاذ التعليم (
  )متوسطال

  

المدرسة العليا لWساتذة بالقبة -  تسجيل وطني 
جميع شعب 

 البكالوريا

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا

 
  .ساتذة المعنيةيتم التسجيل النھائي بعد إجراء  مقابلة شفوية تنظمھا المدرسة العليا ل] (*)

 

 



65 

  التكوين والشروط البيداغوجية للتسجيل ا0ولي نقاط.  2

 

 الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين فروع التكوين الرموز
شعب البكالوريا 

 وا0ولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
 اXضافية للتسجيل ا0ولي

  

408 
 

  (*)علوم طبيعية 

أستاذ التعليم (
 )متوسطال

  

  ا�غواطالمدرسة العليا لWساتذة ب -

  

 المدرسة العليا لWساتذة بالقبة -

  

  

  

  

المدرسة العليا �ساتذة التعليم  -
  سكيكدة التقني ب

  

  بقسنطينةالمدرسة العليا لWساتذة  -

  

  ورقلةبالمدرسة العليا لWساتذة  -

 

  

03-17-26-28-32  

  

01-02-06-08-09-10-13-

14-15-16-20-22-27-29-

31-35-37-38-42-44-45-

46-48  

  

12-18-21-23-24-36-41  

  

  

04-05-19-25-34-40-43  

  

07-11-30-33-39-47  

 

  علوم تجريبية -

  رياضيات -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  14/20يساوي أو يفوقيجب أن 
 

  :إضافيةشروط 

للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون المعدل 
الحسابي ما بين عNمتي العلوم الطبيعية 

  2/)رياضيات +علوم طبيعية(والرياضيات 

  13/20 يساوي أو يفوق

 

  

409 

  

  (*)علوم دقيقة 

أستاذ التعليم (
 )متوسطال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ا�غواطالمدرسة العليا لWساتذة ب -
  

  المدرسة العليا لWساتذة بالقبة -

  
  

المدرسة العليا �ساتذة التعليم  -
  سكيكدة التقني ب

  

  المدرسة العليا لWساتذة بقسنطينة -

  

  

  ببوسعادةالمدرسة العليا لWساتذة  -

  

  ورقلةبالمدرسة العليا لWساتذة  -
  

  بشاربالمدرسة العليا لWساتذة  -

  

المدرسة العليا لWساتذة   -
 بوھران

 

03-17-26  
  

02-06-09-10-15-16-35-

38-42-44  
  

12-21-23-24-36-41  

  

  

04-05-18-19-25-40-43  

  

  
  

28-34  

  
  

07-11-30-33-39-47  
  

01-08-32-37-45  

  

13-14-20-22-27-29-31-

46-48  

 : 01ا0ولوية 

  رياضيات -

  تقني رياضي -

  

  : 02ا0ولوية 

 علوم تجريبية -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  14/20يساوي أو يفوقيجب أن 
  

  :إضافيةشروط 

للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون المعدل 
الحسابي ما بين عNمتي الرياضيات 

  2/)الفيزياء+لرياضياتا(والفيزياء

 13/20 يساوي أو يفوق

  

410 
  

  (*)ربيعلغة وأدب 

 )أستاذ التعليم الثانوي(
 

  

المدرسة العليا لWساتذة  -
  ببوزريعة

  

  

  المدرسة العليا لWساتذة با�غواط -
  

  سطيفب المدرسة العليا لWساتذة-

  

  

  ورقلةبالمدرسة العليا لWساتذة  -

  
  

 بشاربالمدرسة العليا لWساتذة  -

  

02-09-10-13-14-15-16-

20-22-27-29-31-35-38-

42-44-46-48  

  

03-11-17-26-28-47  
  

04-05-06-12-18-19-21-

23-24-25-34-36-40-41-43  

  

07-30-33-39  

  
  

01-08-32-37-45  

 

  :01ا0ولوية 

  آداب وفلسفة -

  لغات أجنبية -

 

  :02ا0ولوية

  علوم تجريبية -

  رياضيات -

  تقني رياضي -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

  عليه في امتحان البكالوريا المحصل

  14/20يساوي أو يفوقيجب أن 

  

اختيار الفرع مشروط بالحصول على عNمة  
مادة اللغة في  13/20أو تفوق تساوي

  العربية

 
  .ساتذة المعنيةيتم التسجيل النھائي بعد إجراء  مقابلة شفوية تنظمھا المدرسة العليا ل] (*)
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  والشروط البيداغوجية للتسجيل ا0وليأماكن التكوين .  2

 

 الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين فروع التكوين الرموز
شعب البكالوريا 

 وا0ولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
 اXضافية للتسجيل ا0ولي

  

411 
  

  (*)فرنسية  لغة

 )أستاذ التعليم الثانوي(
 

  

  ا�غواطالمدرسة العليا لWساتذة ب -

المدرسة العليا لWساتذة  -
 ببوزريعة

  

  سطيفب المدرسة العليا لWساتذة-

  المدرسة العليا لWساتذة بقسنطينة -

  

  ببوسعادةالمدرسة العليا لWساتذة  -

  ورقلةبالمدرسة العليا لWساتذة  -
  

  بمستغانمالمدرسة العليا لWساتذة  -

  بوھرانالمدرسة العليا لWساتذة  -

 

  

03-17-26  

09-10-15-16-35-42-44  

  
  

06-18-19  

04-05-12-21-23-24-25-

36-40-41-43  

28-34  

07-11-30-33-39-47  
  

02-14-27-29-32-38-48  

01-08-13-20-22-31-37-

45-46  

 

  :01ا0ولوية 

  آداب وفلسفة -

  لغات أجنبية -

 

  :02ا0ولوية

  علوم تجريبية -

  رياضيات -

  تقني رياضي -

  المعدل العاميتم الترتيب على أساس 

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  14/20أو يفوق يجب أن يساوي

  

اختيار الفرع مشروط بالحصول على عNمة  
مادة اللغة في  13/20أو تفوق تساوي

  االفرنسية

  

412 
  

  (*)لغة إنجليزية 

 )أستاذ التعليم الثانوي(

 

  

  ا�غواطالمدرسة العليا لWساتذة ب -

لWساتذة المدرسة العليا  -
 ببوزريعة

  

  سطيفبالمدرسة العليا لWساتذة-

  

  المدرسة العليا لWساتذة بقسنطينة -

  

  

  ورقلةبالمدرسة العليا لWساتذة  -
  

  بوھرانالمدرسة العليا لWساتذة  -

  

 

  

03-17-26-47  

09-10-15-16-35-42-44  

 

  

06-18-19 -28-34  

  

04-05-12-21-23-24-25-

36-40-41-43  

  

07-11-30-33-39  
  

01-02-08-13-14-20-22-

27-29-31-32-37-38-45-

46-48  

 

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  14/20أو يفوق يجب أن يساوي

  

عNمة اختيار الفرع مشروط بالحصول على 
مادة اللغة في  13/20تساوي أو تفوق

  اXنجليزية

  

413 
 

 (*)وجغرافيا  تاريخ

 )ستاذ التعليم الثانويأ(

 

  

المدرسة العليا لWساتذة  -
  ببوزريعة

  

  

  

  سطيفب المدرسة العليا لWساتذة -

  

  

  

  

 

  

01-02-03-09-10-11-13-

14-15-16-17-20-22-26-

27-29-31-32-35-37-38-

42-44-45-46-47-48 

  

04-05-06-07-08-12-18-

19-21-23-24-25-28-30-

33-34-36-39-40-41-43  

  

 

  :01ا0ولوية 

  آداب وفلسفة -

  لغات أجنبية -

 

  :02ا0ولوية

  علوم تجريبية -

  رياضيات -

 تقني رياضي -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  14/20أو يفوق يجب أن يساوي

  

عNمة اختيار الفرع مشروط بالحصول على 
مادة التاريخ في  13/20تساوي أو تفوق

 والجغرافيا

 
  .ساتذة المعنيةيتم التسجيل النھائي بعد إجراء  مقابلة شفوية تنظمھا المدرسة العليا ل] (*)
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  أماكن التكوين والشروط البيداغوجية للتسجيل ا0ولي.  2

 

 الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين فروع التكوين الرموز
 شعب البكالوريا

 وا0ولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
 اXضافية للتسجيل ا0ولي

  

414 
 

  (*)موسيقى 

  )أستاذ التعليم الثانوي(

 

  

 المدرسة العليا لWساتذة بالقبة- 
  

 تسجيل وطني
  

جميع شعب 
 البكالوريا

  

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  

415 
  

  (*)علوم طبيعية 

 )أستاذ التعليم الثانوي(
 

 

 

 

 

 

  ا�غواطالمدرسة العليا لWساتذة ب -

  

 المدرسة العليا لWساتذة بالقبة -

  

  

  

  

المدرسة العليا �ساتذة التعليم  -
  سكيكدة التقني ب

  

  المدرسة العليا لWساتذة بقسنطينة -

  

 ورقلةبالمدرسة العليا لWساتذة  -

 

03-17-26-28-32-47  

  

01-02-06-08-09-10-13-

14-15-16-20-22-27-29-

31-35-37-38-42-44-45-

46-48  

  

12-18-21-23-24-36-41  

  

  

04-05-19-25-34-40-43  

  

07-11-30-33-39  

 

  علوم تجريبية -

  رياضيات -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  14/20أو يفوق يجب أن يساوي
 

  :إضافيةشروط 

للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون المعدل 
الحسابي ما بين عNمتي العلوم الطبيعية 

  2/)رياضيات +علوم طبيعية(والرياضيات 

  13/20يساوي أو يفوق

 

  

416 
  

  (*)دقيقة  علوم

 )أستاذ التعليم الثانوي(

  

  ا�غواطالمدرسة العليا لWساتذة ب -

  

  بالقبةالمدرسة العليا لWساتذة  -

  

المدرسة العليا �ساتذة التعليم  -
  سكيكدةالتقني ب

  

  المدرسة العليا لWساتذة بقسنطينة -

  

  

  ببوسعادةالمدرسة العليا لWساتذة  -

  

  ورقلةبالمدرسة العليا لWساتذة  -

  

  بشاربالمدرسة العليا لWساتذة  -

  

  بمستغانمالمدرسة العليا لWساتذة  -

  

 

  

03--17-26-47  

  

06-09-10-15-16-35-42-44  

  

12-21-23-24-36-41  

  

  

04-05-18-19-25-40-43  

  

  

28-34  

  

07-11-30-33-39  

  

01-08-32-37-45  

  

02-13-14-20-22-27-29-

31-38-46-48  

  

  

 : 01ا0ولوية 

  رياضيات -

  تقني رياضي -

  

  : 02ا0ولوية 

 علوم تجريبية -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

  امتحان البكالورياالمحصل عليه في 

  14/20أو يفوق يجب أن يساوي

  

  :إضافيةشروط 

للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون المعدل 
الحسابي ما بين عNمتي الرياضيات 

  2/)فيزياء+رياضيات(والفيزياء

 13/20يساوي أو يفوقيكون 

 

 

  .المعنيةل]ساتذة  سجيل النھائي بعد إجراء مقابلة شفوية تنظمھا المدرسة العليا الت يتم (*)
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  أماكن التكوين والشروط البيداغوجية للتسجيل ا0ولي.  2

 

 الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين فروع التكوين الرموز
شعب البكالوريا 

 وا0ولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
 اXضافية للتسجيل ا0ولي

  

417 
  

  (*)تقني

  :)أستاذ التعليم الثانوي(

تخصص ھندسة 
 ميكانيكية

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

التعليم المدرسة العليا �ساتذة  -
 التقني بسكيكدة

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تسجيل وطني

  :01ا0ولوية 

  رياضيات-

  تقني رياضي-

 

  :02ا0ولوية

  علوم تجريبية -

  

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام

  البكالورياالمحصل عليه في امتحان 

  14/20أو يفوق يجب أن يساوي

  

اختيار  بالنسبة لبكلوريا تقني رياضي،
عNمة الفرع مشروط بالحصول على 

التخصص في  13/20تساوي أو تفوق
  ، المختار

  

  

   بالنسبة لبكلوريا رياضيات و علوم تجربية،

  :عNمةكون تللمشاركة في الترتيب يجب أن 

  لرياضيات أو الفيزياء ا 

  في امتحان البكالوريا ھاعليالمحصل 

  13/20فوق ت ساوي أوت

  

  

  

418 
 

  (*)تقني

  :)أستاذ التعليم الثانوي(

 تخصص ھندسة مدنية

 
  

419 
  

  (*)تقني

  :)أستاذ التعليم الثانوي(

تخصص ھندسة 
 كھربائية

 
  

420  

  (*)تقني

  :)أستاذ التعليم الثانوي(

تخصص ھندسة 
 الطرائق

  

  
  .ساتذة المعنيةيتم التسجيل النھائي بعد إجراء  مقابلة شفوية تنظمھا المدرسة العليا ل] (*)
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  08الملحق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  في العلوم الطبية فروع التكوين 

  

 نقاط التكوين

 والشروط البيداغوجية للتسجيل
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 1. Iفروع التكوين 

 

 الفروع الرمز

 طبالدكتور في  700

 دكتور في الصيدلة 701

 دكتور في طب ا0سنان 702
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2. I  .التكوين والشروط البيداغوجية للتسجيل ا0ولي  نقاط  

  

 شعب البكالوريا  الدوائر الجغرافية للتسجيل مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 

 اXضافية للتسجيل ا0ولي

 

700 
  

 *)(طب الدكتور في  -
  

  جامعة ا�غواط -

  جامعة بجاية -

  1 جامعة البليدة -

  جامعة تيزي وزو -

 1جامعة الجزائر-

  

  2 جامعة باتنة -

  1جامعة سطيف  -

  جامعة عنابة -

  3جامعة قسنطينة  -

  جامعة ورقلة -

  

  بشارجامعة  -

  جامعة تلمسان -

  جامعة سيدي بلعباس -

  جامعة مستغانم -

  1جامعة وھران  -

 

  

03 -17 -47 

06  

09-16-26-42-44  

10-15-16-35  

11-16  

  

04 -05 -07-12 -40  

19-28-34  

21-23-24-36-41  

18-25-43  

30 -33 -39  

  

01 -08 -37  

13-45-46  

14-20-22-29-32  

27  

02-31-38-48  

  
  :01ا0ولوية  -

 علوم تجريبية-

  

 

  :02ا0ولوية

  رياضيات -

  

  

  :03ا0ولوية

  تقني رياضي -

  

 

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام

  المحصل عليه في إمتحان البكالوريا
  

  :إضافيةشروط 

للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون المعدل 
  العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا

المعدل الذي سيحّدد بعد  قأو يفويساوي 
  2018نتائج بكالوريا 

  

 

 

701 
  

 *)(دكتور في الصيدلة  -
  

  1 البليدةجامعة  -

  تيزي وزو جامعة -

 1جامعة الجزائر -

  

  2 جامعة باتنة -

  1جامعة سطيف  -

  جامعة عنابة  -

  3جامعة قسنطينة  -

  

  جامعة تلمسان -

  جامعة سيدي بلعباس -

  1جامعة وھران  -

 

  

03-09-17-26-42-44  

10-15-35  

11 -16-33-47  

 

05-07-30-39-40  

06-19-28-34-43  

21-23-24-36-41  

04-12-18-25  

  

01-08-13-45-46  

14-20-22-29-32  

02-27-31-37-38-48  

 

 

702 

  
 *)(0سنان ا دكتور في طب -

  
  1 البليدةجامعة  -

  تيزي وزوجامعة  -

 1جامعة الجزائر -

  

  1جامعة سطيف  -

  جامعة عنابة -

  3جامعة قسنطينة  -

  

  جامعة تلمسان -

  جامعة سيدي بلعباس -

  1جامعة وھران  -

 

  
03-09-17-26-42-44  

10-15-35  

11 -16-33-47 

 

05-06-07-19-28-34   

23-24-30-36-39-40-41  

04-12-18-21-25-43  

 

01-08-13-45-46  

14-20-22-29-32  

02-27-31-37-38-48  

 

  

  . بعض الدوائر الجغرافية تغييريمكن  ،الجدد شھادة البكالوريالضمان توزيع أنجع لحاملي (*) 
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  09الملحق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التكوينات في علوم البيطرة

  

  نقاط التكوين 

 والشروط البيداغوجية للتسجيل
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  التكوينات في علوم البيطرة

  

 الرموز الوطنية العليا والمعاھد رسةالمدالجامعات و

 EC1  الجزائر- للطب البيطريالمدرسة الوطنية العليا 

 EC2  1 قسنطينةبجامعة معھد البيطرة 

 EC3  1باتنة بجامعة معھد البيطرة 

 EC4  تيارتبجامعة معھد البيطرة 

 703  ، الطارف، سوق أھراس1البليدة : جامعات
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  التكوينات في علوم البيطرة
  

 الدوائر الجغرافية للتسجيل  مؤسسة التكوين  فروع التكوين  الرمز
شعب البكالوريا 

  وا0ولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
  للتسجيل ا0ولي اXضافية

EC1 علوم البيطرة  
للطب المدرسة الوطنية العليا 

  الجزائرالبيطري ب

  تسجيل وطني

  

  : 01ا0ولوية  

  علوم تجريبية -

  

  : 02ا0ولوية 

  رياضيات -

 

  :03ا0ولوية 

  رياضيتقني  -

  

 

  

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام

  المحصل عليه في إمتحان البكالوريا
  

  :إضافيةشروط 

للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون المعدل 
  في امتحان البكالوريا العام المحصل عليه

المعدل الذي سيحّدد بعد  قأو يفويساوي 
  2018نتائج بكالوريا 

  

  

EC2 1جامعة قسنطينة  –معھد البيطرة - علوم البيطرة  

EC3 1باتنةجامعة  -معھد البيطرة  - علوم البيطرة  

EC4 تيارتجامعة  -معھد البيطرة  - علوم البيطرة  

 علوم البيطرة 703

  1البليدة جامعة  -معھد البيطرة  -

  

  

  

  

  

  

  جامعة الطارف -

  

  

  

  

  سـوق أھـراسجامعة  -

  

 

01-02-03-06-08-09-

10-11-13-14-15-16-

17-20-22-26-27-29-

31-32-33-35-37- 38-

42-44-45-46-48  

  

  

18-19-21-23-24-25-

34-36-43  

  

  

  

04-05-07-12-28-30-

39-40-41-47  
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  10الملحق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  بكالوريا خاصة

  

 نقاط التكوين

 والشروط البيداغوجية للتسجيل
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I .ا0خرى بكالوريا التربية الوطنيةمع ) ثانوية بوعمامة (  شعب البكالوريا الخاصة مطابقة:  
  

  المطابقة  شعب البكالوريا الخاصة

  تجريبيةعلوم   علوم

  لغات أجنبية  داب ولغات أجنبيةآ

  تسيير واقتصاد  اقتصاد واجتماع 

  تسيير واقتصاد  والتسيير إدارة ا�عمالعلوم وتقنيات 

  

  

  

  

II .لتحاق وفقا لشعب البكالوريا الخاصةUفروع ا  
  

  

  مؤسسات التكوين  فروع التكوين  شعب البكالوريا الخاصة
أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 

  اXضافية 

  علوم
علوم " جميع الفروع المفتوحة لبكالوريا 

  "تجريبية 

 افروع تضمنمؤسسات التي الجميع 
علوم "بالحصول على البكالوريا  مشروطة
 في ھذا المنشور المحددةالشروط  نفس  "تجريبية 

  :الخاصة بشعب البكالوريابالنسبة للفروع 

  تجريبيةعلوم  -

  لغات أجنبية -

  تسيير واقتصاد -

  

والحصول على معدUت تساوي أو تفوق 
  .لNلتحاق المعدUت الدنيا

  آداب ولغات أجنبية
لغات " جميع الفروع المفتوحة لبكالوريا 

  "أجنبية 

 افروع تضمنمؤسسات التي الجميع 
لغات "بالحصول على البكالوريا  مشروطة

  "أجنبية 

  اقتصاد واجتماع

تسيير " جميع الفروع المفتوحة لبكالوريا 
  "واقتصاد

 افروع تضمنمؤسسات التي الجميع 
تسيير "البكالوريا  بالحصول على مشروطة
  "واقتصاد 

  ا0عمال والتسييرإدارة علوم وتقنيات 
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  11الملحق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الوصاية البيداغوجية

  

  خارجمؤسسات 

 التعليم العالي والبحث والعلمي وزارة
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  وزارة البريد وتكنولوجيات اXعNم واUتصال .1

  16027الجزائر  –نھج كريم بلقاسم  04

  

  

  :مؤسسات تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  

 وھران، منّور 31000طريق السانيا  –المعھد الوطني لTتصا6ت السلكية والTسلكية وتكنولوجيات اdعTم وا6تصال  - 

 ، الجزائر16220، الكاليتوس 156ب .طريق ا�ربعاء، ص  - المعھد الوطني للبريد وتكنولوجيات اdعTم وا6تصال  - 

  

  التكوين ميادين

  مؤسسات التكوين  فروع التكوين
الدوائر الجغرافية 

 للتسجيل

شعب البكالوريا 
  وا0ولويات

أساس الترتيب والشروط 
  البيداغوجية

اXضافية للتسجيل  
  ا0ولي

  

  

  

  

  

  

  علوم وتكنولوجيا

    ةصاUت السلكية والNسلكيإت

المعھد الوطني لNتصاUت السلكية 
تكنولوجيات اXعNم ووالNسلكية 
  *واUتصال 

http://www.ito.dz  

  تسجيل وطني

  رياضيات -

 -تقني رياضي -

ھندسة تخصص 
  كھربائية

  علوم تجريبية -

يتم الترتيب على أساس 
  المعدل العام 

المحصل عليه في امتحان 
  الذي يجب أن البكالوريا

   14/20يساوي أو يفوق

  :إضافيةشروط 

يجب أن تكون عNمتي 

الرياضيات والفيزياء 

  16/20تساوي أو تفوق 

  

  

  صاUت السلكية والNسلكيةإت

المعھد الوطني للبريد 
  * وتكنولوجيات اXّعNم واUتصال

http://www.inptic.edu.dz  

  تسجيل وطني

  رياضيات -

  تقني رياضي -

  علوم تجريبية -

  
  

 .التسجيل ا�ولي عبر خط يتم (*)    

.  
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  وزارة الثقافة .2

  الجزائر  – 100ص ب رقم  –ھضبة العناصر  –قصر الثقافة 
  :مؤسسات تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  ساحة عبد الTوي، الجزائر 1 –المدرسة الوطنية لحفظ وترميم الممتلكات الثقافية  - 

 ياب نھج كريم بلقاسم، الجزائررحديقة ز –المدرسة العليا للفنون الجميلة  - 

 شارع العربي التبسي، برج الكيفان، الجزائر  - المعھد العالي لمھن فنون العرض والسمعي البصري  - 

  
  

  مؤسسات التكوين  فروع التكوين  التكوين ميادين
الدوائر الجغرافية 

 للتسجيل
  شعب البكالوريا وا0ولويات

أساس الترتيب والشروط 
  البيداغوجية

  اXضافية للتسجيل ا0ولي 

  

  

  

معمارية، ھندسة 

عمران ومھن 

  المدينة

  

  

  

ھندسة عمرانية 

حفظ (  وعمران

وترميم الممتلكات 

  )الثقافية

  

  

  

لمدرسة الوطنية لحفظ وترميم ا
الممتلكات 

  encrbc@gmail.comثقافيةال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تسجيل وطني

 

 

 رياضيات -

تخصص : تقني رياضي -
 ھندسة كھربائية

  علوم تجريبية -

  

  

  

  

  

  

يتم الترتيب على أساس المعدل 
امتحان العام المحصل عليه في 

البكالوريا الذي ينبغي أن يساوي أو 
   11/20يفوق 

  

  شروط إضافية
  

على أساس مسابقة اUلتحاق 
  اختبارات كتابية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فنون

  

  

  فنون بصرية

  )التقاط الصورة( 

  

  

  

  

المعھد العالي لمھن فنون 
  العرض والسمعي البصري 

culture.gov.dz-ismas@m  

 رياضيات -

تخصص : تقني رياضي -
 ھندسة كھربائية

  علوم تجريبية -

  

يتم الترتيب على أساس المعدل 
العام المحصل عليه في امتحان 

  البكالوريا

  :شروط إضافية
  

مسابقة اUلتحاق على أساس  -
 اختبارات 

 مقابلة أمام لجنة -

- U  سنة 30المترشح يفوق سن 

  على ا0كثر عند تاريخ المسابقة

  

تمثيل (فنون العرض 

  جميع شعب البكالوريا -  )و نقد مسرحي

    فنون بصرية - 

  

  

  المدرسة العليا للفنون الجميلة 

culture.gov.dz-esba@m  

  جميع شعب البكالوريا -

الترتيب على أساس المعدل يتم 
العام المحصل عليه في امتحان 

  البكالوريا

  

  :إضافيةشروط 

عامة الثقافة في المسابقة  -
 رسمالو

  مقابلة أمام لجنة  -
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  الجزائر -وزارة تھيئة اXقليم والسياحة والصناعة التقليدية .3
  الجزائر -شارع فرانز فانون، ا�وراسي  2

  

  :التعليم العالي والبحث العلميمؤسسات تحت وصاية وزارة 

  الجزائر - شارع فرانز فانون، ا�وراسي  2 -  بالجزائر المدرسة الوطنية العليا للسياحة  - 

  

  

  

  التكوين ميادين

  

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية   شعب البكالوريا وا0ولويات الدوائر الجغرافية للتسجيل  مؤسسات التكوين  فروع التكوين
  للتسجيل ا0ولياXضافية 

  

  

  علوم اقتصادية و المسير 

  وعلوم تجارية

 سفار0السياحة وا Uتتسيير وكا -

 تسيير التنمية المستدامة للسياحة  -

 تسيير اXيواء -

  المدرسة الوطنية العليا للسياحة   تسيير اXطعام -

algérie.dz-www.enst  
  تسجيل وطني

  رياضيات -

  تقني رياضي -

  علوم تجريبية -

  تسيير واقتصاد -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا

للسنة الجارية الذي يساوي أو يفوق 
12/20  

  

  :إضافيةشروط 

مسابقة من خNل اختبار كتابي  -
  وشفھي
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  زارة الشباب والرياضة .4

  الجزائر –ساحة أول ماي           

  
  :مؤسسات تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي

  www.essts.dzالجزائر  –ا�بيار  71ص ب . دالي ابراھيم –المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيا الرياضة  - 

  
أساس الترتيب والشروط البيداغوجية   شعب البكالوريا وا0ولويات الدوائر الجغرافية للتسجيل  مؤسسات التكوين  فروع التكوين  التكوين ميادين

  اXضافية للتسجيل ا0ولي

  

علوم وتقنيات النشاطات البدنية 

 ةوالرياضي

 تدريب رياضي -

  إدارة الرياضة -

المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيا 
  الرياضة

www.esssts.dz  

  

  تسجيل وطني

  

  البكالورياجميع شعب 

  معدل العام ال يتم الترتيب على أساس

  البكالورياامتحان  المتحصل عليه في  

  :شروط إضافية

يتم اUلتحاق بالمدرسة عن طريق 
  مسابقة 
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  وزارة النقل .5

  ، ا0بيار، الجزائر16300، شارع إبن باديس المعّز، 01
  :العالي والبحث والعلمي مؤسسات تحت وصاية وزارة التعليم

  ، تيبازة421456، بوسماعيل، 61ب .ص المدرسة الوطنية العليا البحرية، - 

  ، الرويبة، الجزائر05المعھد العالي للتكوين في السكك الحديدية، الطريق الوطني رقم  - 

  ، إبن رشد، الصديقية، وھران7019، ص ب رصد مياه ا�مطار للتكوين و ا�بحاثمعھد   - 

 

  

  التكوين ميادين

  

  فروع التكوين

  

  مؤسسات التكوين

  

الدوائر الجغرافية 
 للتسجيل

  

شعب البكالوريا 
  وا0ولويات

أساس الترتيب والشروط 
البيداغوجية اXضافية 

  للتسجيل ا0ولي

  

  

  

  

  

  

  علوم وتكنولوجيا

علوم المNحة وميكانيك 
  بحرية 

  المدرسة الوطنية العليا البحرية

  ببوسماعيل

www.ensm.edu.dz 

  تسجيل وطني

  

  رياضيات-

  تقني رياضي -

  علوم تجريبية -

 

  

يتم الترتيب على 
النجاح في السنة أساس

الثانية جامعي، ميدان 
  علوم وتقنيات 

  :شروط إضافية

يتم اUلتحاق بالمدرسة 
  عن طريق مسابقة 

  

  

  أرصاد جوية

معھد رصد مياه ا�مطار للتكوين 
  ا�بحاثو

www.ihfr.edu.dz 

  

يتم الترتيب على أساس 
المعدل العام المحصل 

عليه في امتحان 
الذي يجب أن   البكالوريا

   12/20يساوي أو يفوق

  

  

  نقل بري 

  

المعھد العالي للتكوين في السكك 
  الحديدية

www.isff_sdap@yahoo.fr 

 

  

يتم الترتيب على أساس 
المعدل العام المحصل 

عليه في امتحان 
الذي يجب أن   البكالوريا

   11/20يساوي أو يفوق

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



83 

  12الملحق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 التكوين العالي الخاّصةمؤسسات 

 

  



84 

 

 المدرسة العليا للفندقة واdطعام بالجزائر: المؤسسة الخاصة -1

 

   ، عين البنيان 11الطريق الوطني رقم : العنوان      

 contact@eshra.dz:  العنوان اUلكتروني                                                     021.37.67.55/58:فاكس /ھاتف      

     

                                                                                              
 

والشروط أساس الترتيب 
لالبيداغوجية اXضافية للتسجي  

 شعب البكالوريا
الدوائر الجغرافية 

 للتسجيNت
 ميادين التكوين فروع التكوين التخصصات

يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل 
.عليه في امتحان البكالوريا  

  :شروط إضافية

يتم التسجيل النھائي بعد  إجراء مقابلة شفوية 
 المدرسةتنظمھا 

 تسيير واقتصاد -

 رياضيات -

 تقني رياضي -

 علوم الطبيعة والحياة -

 تسجيل وطني
تسيير فندقي 

 وإطعام
 علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية علوم التسيير

 

 معھد إدارة ا0عمال والتطوير: المؤسسة الخاصة -2

  ، الجزائر16002شارع محمد بوضياف، الشراقة  19: العنوان     

 b.benabdesslam@mdi-alger.com    ،info@mdi-alger.com:العنوان اUلكتروني          19-08-60-61-06: ھاتف نقال      42-21-34-021: فاكس /ھاتف       

 
 
 

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
لاXضافية للتسجي  

 شعب البكالوريا
الدوائر الجغرافية 

 للتسجيNت
 ميادين التكوين فروع التكوين التخصصات

يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل 
 عليه في امتحان البكالوريا

 تسيير واقتصاد -

 رياضيات -

 تقني رياضي -

 علوم الطبيعة والحياة -

 علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية علوم التسيير - تسيير تسجيل وطني
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 دارة ا0عمال الجزائري Xمعھد ال: المؤسسة الخاصة -3

  الجزائر،  16078تعاونية ا0مل، بئر مراد رايس، : العنوان

  

            97-96-32-70-07: ھاتف نقال                                    83-30-60-021: فاكس /ھاتف

   
 
 

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
يلاXضافية للتسج  

 شعب البكالوريا
الدوائر الجغرافية 

 للتسجيNت
 التخصصات

فروع 
 التكوين

 ميادين التكوين

يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل 
 عليه في امتحان البكالوريا

 تسيير واقتصاد -

 رياضيات -

 تقني رياضي -

 علوم الطبيعة والحياة -

 تسجيل وطني

 تسويق
 رالتسييعلوم  -

  إدارة أعمال علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية

 علوم تجارية - وماليةمحاسبة 

 

 معھد النور: المؤسسة الخاصة -4

 
   09000نھج محمد  بوضياف، البليدة، 30: العنوان
                  institut@yahoo.fr :البريد اUلكتروني                                                      83-63-22-025: فاكس                                                         /79-63-22-025: ھاتف

  
 

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
يلاXضافية للتسج  

 شعب البكالوريا
الدوائر الجغرافية 

 للتسجيNت
 التخصصات

فروع 
 التكوين

 ميادين التكوين

يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل 
 عليه في امتحان البكالوريا

 آداب ولغات أجنبية  -

 آداب وفلسفة  -

 تسيير واقتصاد -

 رياضيات -

 تقني رياضي -

 علوم الطبيعة والحياة -

 تسجيل وطني

 تعليمية -

 آداب -
 لغة إنجليزية

  آداب ولغات أجنبية

 تعليمية -

 آداب -
 لغة فرنسية

 تعليمية -

 آداب -

 حضارة -

 لغة إيطالية
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 مدرسة إدارة ا0عمال: المؤسسة الخاصة - 5

  

  15000، المدينة الجديدة، تيزي وزو،  03جنوب، الحي ب، رقم  الحضرية الجديدةالسكنية  المنطقة : العنوان

  

   05-86-61-61-06/    56-18-24-70-07:  النقال              63-53-11-026/    00-44-11-026: الفاكس               09-09-11-026/      06-06-11-026: الھاتف

  

 younes.abdelmalek@esim.edu.com:  البريد اUلكتروني
 

 

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
يلاXضافية للتسج  

 شعب البكالوريا
الدوائر الجغرافية 

 للتسجيNت
 التخصصات

فروع 
 التكوين

 ميادين التكوين

يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل 
 عليه في امتحان البكالوريا

 واقتصاد تسيير -

 رياضيات -

 تقني رياضي -

 علوم الطبيعة والحياة -

 تسجيل وطني

 إدارة أعمال تجارية

 علوم التسيير

 علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية

 تسيير ا0عمال

 علوم اقتصادية مالية وبنوك

 محاسبة وتدقيق
علوم اقتصادية 

 ومحاسبة

 

 

  التأمينات والتسييرمعھد التكوين في : المؤسسة الخاصة -6

  ، الجزائر 16306، شارع دودو مختار، بن عكنون 11: العنوان

  info@insag.edu.com:  البريد اUلكتروني                07-70-24-18-56: النقال               021-91-54-49: فاكس /ھاتف

  

البيداغوجية أساس الترتيب والشروط 
يلاXضافية للتسج  

 شعب البكالوريا
الدوائر الجغرافية 

 للتسجيNت
 التخصصات

فروع 
 التكوين

 ميادين التكوين

يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل 
 عليه في امتحان البكالوريا

 تسيير واقتصاد -

 رياضيات -

 تقني رياضي -

 علوم الطبيعة والحياة -

 تسجيل وطني

 التجاريةالعملية 
 علوم تجارية

 علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية
 تموين

 علوم مالية تأمينات
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 معھد اXلكترونيك والميكانيك: المؤسسة الخاصة -7
 

  ، الرويبة05،طريق رقم9. حي برانسي: العنوان

  

 formation.excellence@cima-motors.com: العنوان اUلكتروني                   03-00-03-60-05 :الھاتف النقال
  

 
 

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
يلاXضافية للتسج  

 شعب البكالوريا
الدوائر الجغرافية 

 للتسجيNت
 ميادين التكوين فروع التكوين التخصصات

يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل 
 عليه في امتحان البكالوريا

 رياضيات -

 تقني رياضي -

 علوم الطبيعة والحياة -

 تسجيل وطني
ميكانيك 
 السيارات

 ھندسة ميكانيكية -
 

  علوم وتكنولوجيا

 

 معھد إدارة ا0عمال: المؤسسة الخاصة -8
  

  16045شارع الضاحية الصغيرة، حيدرة،  3و  2رقم :  العنوان
  

  86-59-43-021 /     33-43-69-021: الفاكس                                                         86-59-43-021: الھاتف
  

 

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
يلاXضافية للتسج  

 شعب البكالوريا
الدوائر الجغرافية 

 للتسجيNت
 ميادين التكوين فروع التكوين التخصصات

يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل 
 عليه في امتحان البكالوريا

 تسيير واقتصاد -

 رياضيات -

 تقني رياضي -

    علوم الطبيعة والحياة -

 تسجيل وطني

 إدارة أعمال
 

 علوم التسيير

 علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية

محاسبة، 
علوم مالية  مراقبة وتدقيق

إقتصاد مالي  ومحاسبة
 وبنكي

 علوم مالية مالية إسNمية

 اقتصاد دولي
 علوم تجارية

 تسويق
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 .مدرسة التكوين في تقنيات التسيير: المؤسسة الخاصة -9

  

  .16032، دالى ابراھيم، الشراقة  04حي عين هللا، رقم . حي زواوي محمد: العنوان

  

 info@eftj.dz.com: البريد اUلكتروني      28-47-38-49-05/    43-85-40-62-06:  النقال            53-92-30-023:  الفاكس          51/54-92-30-023: الھاتف

 
 

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
 اXضافية للتسجيل

 شعب البكالوريا
الدوائر الجغرافية 

 للتسجيNت
 ميادين التكوين فروع التكوين التخصصات

يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل 
 عليه في امتحان البكالوريا

 تسيير واقتصاد -

 رياضيات -

 تقني رياضي -

    علوم الطبيعة والحياة -

 تسجيل وطني

إدارة الفنادق 
 والسياحة

 

  علوم التسيير

 علوم تجارية تجارة دولية علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية

 محاسبة ومالية
علوم مالية 

 ومحاسبة
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  13لملحق ا 

  
  

 ز الوUياترم 
  

 

 منطقة الشرق  منطقة الوسط  منطقة الغرب

        

 الرمز الوUية  الرمز الوUية  الرمز الوUية

 04 أم البواقي  03  ا0غواط  01  أدرار

 05 باتنة  06  بجاية  02  الشلف

 07 بسكرة  09  البليدة  08  بشار

 12  تبسة  10  البويرة  13  تلمسان

 18  جيجل  11  تمنراست  14  تيارت

 19  سطيف  15  تيزي وزو  20  سعيدة

 21  سكيكدة  16  الجزائر  22  سيدي بلعباس

 23  عنابة  17  الجلفة  27  مستغانم

 24  قالمة  26  المدية  29  معسكر

 25 قسنطينة  33  إليزي  31  وھران

 28  المسيلة  35  بومرداس  32  البيض

 30  ورقلة  42  تيبازة  37  تندوف

 34  برج بوعريريج  44  عين الدفلى  38  تسمسيلت

 36  الطارف  47  غرداية  45  النعامة

 39  الوادي     46  عين تموشنت

 40  خنشلة     48  ليزانغ

 41  سوق أھراس      

 43  ميلة      
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  14الملحق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شبكة المؤسسات الجامعية
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  حسب الوUيةالتعليم العالي  مؤسساتقائمة 
  

  جامعة التكوين المتواصل+  جامعة 49
  

  جامعة أدرار -1و

  الشلفجامعة  -2و

  ا�غواطجامعة  -3و

  أم البواقيجامعة  -4و

   1باتنةجامعة  -5و

  2جامعة باتنة  – 5و

  بجايةجامعة  -6و

  بسكرةجامعة  -7و

  بشارجامعة  -8و

  1 البليدةجامعة  -9و

  2ة جامعة البليد -9و

  البويرةجامعة  -10و

  تبسةجامعة  -12و

  تلمسانجامعة  -13و

  تيارتجامعة  -14و

 تيزي وزوجامعة  -15و

  1لجزائر اجامعة  -16و

  2لجزائر اجامعة  -16و

  3لجزائر اجامعة  -16و

  جامعة العلوم والتكنولوجيا ھواري بومدين-16و

  الجلفةجامعة  -17و

  جيجلجامعة  -18و

  1سطيف  جامعة -19و

  2سطيف  جامعة -19و

  سعيدةجامعة  -20و

  سكيكدة جامعة -21و

  
  جامعة سيدي بلعباس -22و

  عنابة  جامعة -23و

  قالمةجامعة  -24و

  1 قسنطينةجامعة  -25و

  2 جامعة قسنطينة -25و

  3 جامعة قسنطينة -25و

  جامعة ا�مير عبد القادر للعلوم اdسTمية -25و

  المديةجامعة  -26و

  مستغانمجامعة  -27و

  مسيلةالجامعة  -28و

  معسكرجامعة  -29و

  ورقلةجامعة  -30و

  1وھران  جامعة -31و

  2وھران  جامعة -31و

  العلوم والتكنولوجيا وھران جامعة -31و

  برج بوعريريججامعة  -34و

  بومرداسجامعة  -35و

  الطارفجامعة  -36و

  الواديجامعة  -39و

  خنشلةجامعة  -40و

  سوق أھراسجامعة  -41و

  خميس مليانةجامعة  -44و

  غردايةجامعة  -47و

  )جميع الو6يات( جامعة التكوين المتواصل+ 

  

  مركز جامعي 13
  

  المركز الجامعي أفلو – 03و

  المركز الجامعي بريكة -05و

  تمنراستالمركز الجامعي  -11و

  المركز الجامعي مغنية -13و

  البيض المركز الجامعي -32و

  المركز الجامعي إليزي -33و

  تندوفالمركز الجامعي  -37و

  

  سمسيلتيالمركز الجامعي ت -38و

  المركز الجامعي تيبازة -42و

  ميلةالمركز الجامعي  -43و

  النعامةالمركز الجامعي  -45و

  عين تيموشنتالمركز الجامعي  -46و

  غليزانالمركز الجامعي  -48و
 

  ة مدرس 42 

  مدرسة عليا 31
  المدرسة الوطنية العليا للري -09و

  المدرسة العليا في العلوم التطبيقية بتلمسان – 13و

  المدرسة العليا dدارة ا�عمال بتلمسان -13و

  بالجزائر  والصناعات الغذائية التغذيةالمدرسة العليا في علوم  – 16و

 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر -16و

  المدرسة الوطنية العليا للفTحة -16و

 بالجزائر المدرسة الوطنية العليا ل_عTم ا;لي -16و

 للصحافة وعلوم اdعTم المدرسة الوطنية العليا -16و

  وتھيئة الساحلالمدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر  -16و

  للعلوم السياسيةالمدرسة الوطنية العليا  -16و

  المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا -16و

  المدرسة الوطنية العليا لWشغال العمومية -16و

  المدرسة الوطنية العليا للبيطرة -16و

  المدرسة المتعددة العلوم للھندسة المعمارية والعمران -16و

  للعلوم التطبيقية بالجزائرالعليا المدرسة  -16و

  سيدي بلعباسب المدرسة العليا ل_عTم ا;لي -22و

  بعنابة التسييرالمدرسة العليا في علوم  – 23و

  بعنابة المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن -23و

  المدرسة العليا  في التكنولوجيات الصناعية  بعنابة – 23و

  المدرسة العليا في المحاسبة والمالية بقسنطينة – 25و

  متعددة التقنيات بقسنطينةالوطنية المدرسة ال -25و

  عليا في البيوتكنولوجيا بقسنطينةالوطنية المدرسة ال -25و

  المدرسة العليا في علوم الفTحية بمستغانم – 27

 المدرسة العليا في ا6قتصاد بوھران – 31و

  المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوھران -31و

  المدرسة العليا  في الھندسة الكھربائية والطاقوية بوھران – 31و

  وھرانالعلوم البيولوجية  بالمدرسة العليا  في  – 31و

  مدرسة الدراسات العليا التجارية-42و

  للمناجمنت المدرسة الوطنية العليا -42و

  ل_حصاء وا6قتصاد التطبيقيالمدرسة الوطنية العليا  -42و

  المدرسة العليا للتجارة -42و

  
  

  ل]ساتذة يالعالمدارس ال 11
  با�غواطالمدرسة العليا لWساتذة  -03و

  بشاربالمدرسة العليا لWساتذة  -08و

  ببوزريعةالمدرسة العليا لWساتذة  -16و

  بالقبةالمدرسة العليا لWساتذة  -16و

  سطيفبالمدرسة العليا لWساتذة  -19و

  

  سكيكدةتذة التعليم التقني با�سالمدرسة العليا  -21و

 بقسنطينة لWساتذةالمدرسة العليا  -25و

  مستغانمالمدرسة العليا لWساتذة  -27و

 بوسعادةبالمدرسة العليا لWساتذة  -28و

 ورقلةبالمدرسة العليا لWساتذة  -30و

وھرانبالمدرسة العليا لWساتذة  -31و
  ملحقتان 02

  
)جامعة تيارت( ملحقة قصر الشTلة -14و )جامعة تيارت(ملحقة سوقر  -14و

 


