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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 
  2013 ماي 28 لـ هـ الموافق 1434 رجب 18 في مؤرخ 01 منشور رقم

  المتعلق بالتسجيل األّولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا 
   2014 - 2013للسنة الجامعية 

  
 

العامة المطبقة في مجال التسجيل األّولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا للسنة يهدف هذا المنشور إلى تحديد القواعد 
 .2014 - 2013 الجامعية

 .شهادة أجنبية معادلة لها بااللتحاق بالتعليم والتكوين العاليين وُيسمح لكل حاملي شهادة البكالوريا أ
 
 التسجيلوالتسجيل األولي، التوجيه  – 1
  
 عامة شروط  1- 1

  :إلى ترتيب يأخذ بعين االعتبار المعايير الثالث اآلتية ينالعاليلتوجيه للتعليم والتكوين يستند ا
  المعبر عنها من طرف حامل شهادة البكالوريا، اتالرغب -
  التقدير، نقاط المواد األساسية  المعدل العام للبكالوريا، :شعبة والنتائج المحصلة في امتحان البكالوريا ال -
 .ال مؤسسات التعليم والتكوين العاليينقدرات استقب -
  

مدمجة  تحضيرية أقسامو ، مدارس تحضيريةالتكوين فروعالتكوين،  تتطلب المشارآة في الترتيب، في بعض ميادين
  .ال تمنح هذه المعدالت الحق، آليا، للتسجيل النهائيومعدالت عامة دنيا للبكالوريا، 

  
لتسجيل لمطلوبة شروط تكميلية  هناكو .المحصل عليه في امتحان البكالوريايتم هذا الترتيب على أساس المعدل العام 

 . مدمجة مدارس تحضيرية وأقسام تحضيرية و و فروع التكوين ميادين التكوين بعض  في  األّولي
  

اختبار  وحسب الحالة، إما بالنجاح في مسابقة، أ مشروط،سالفة الذآر، فإن االلتحاق ببعض الفروع الإضافة إلى الشروط 
 .القبول إثر مقابلة شفوية أمام لجنة وآفاءة، أ

  
تم  ياتوللقيام بهذه العمل ،حصريايتّم التسجيل األّولي والتوجيه والطعون لحاملي شهادة  البكالوريا الجدد على الخط 

  :على التوالي مالالنترنت، لفائدة هؤالء، ه ينتخصيص موقع
  

i.dzientation.eshttp://www.or  
               http://www.mesrs.dz 

 
 .أعاله ينالمذآور ينلإلشارة إلى الموقع" انالمخصص االنترنت موقعي"عبارة سيتم استعمال 

، تّم تخصيص ربط مجاني لفائدة حاملي شهادة البكالوريا الجدد على ينالموقع ينوقصد تمكين وتسهيل الدخول إلى هذ
 . فضاءات االنترنت المفتوحة لهذا الغرض على مستوى المؤسسات الجامعية مستوى
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 دآتوراه –ماستر  –الليسانس التسجيل األّولي والتوجيه في نظام   2.1
  

من خالل أعمدته، القواعد العامة المطبقة في مجال التسجيل األولي ) 25إلى الصفحة  08من الصفحة ( 01الملحق  يبين
 .دآتوراه –ماستر  –ادين التكوين لنظام الليسانس والتوجيه في مي

  
  .يحدد رموز ميادين أو فروع التكوين:  1العمود 
  يحدد ميادين أو فروع التكوين :  2العمود 
  .أو فرع التكوين يحدد مؤسسات التعليم والتكوين العاليين التي تضمن ميدان:  3العمود 
  .لكل مؤسسة من مؤسسات التعليم والتكوين العاليينيحدد الدوائر الجغرافية التابعة :  4العمود 
  .يحدد شعب البكالوريا المرتبة حسب األولويات التي تخول االلتحاق بميادين أو فروع التكوين:  5العمود 
يحدد قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية للتسجيل األولي آما يحدد آيفية المشارآة في الترتيب :  6العمود 
  .التسجيل األولي في ميادين أو فروع التكوين قصد

  
  التسجيل الوطني ذاتالفروع  وأالتسجيل األولي والتوجيه في الميادين   3.1

  
من خالل أعمدته، القواعد العامة المطبقة في مجال التسجيل األولي ) 29 الصفحة لىإ 26من الصفحة ( 02يبين الملحق 

 .تسجيل الوطنيأو الفروع ذات الالتوجيه في ميادين و
 

  .الفرع ذو التسجيل الوطني رمز الميدان أويحدد :  1العمود 
  .الميدان أو الفرع ذات التسجيل الوطني عنوان يحدد:  2العمود 
  . يحدد مؤسسة التكوين التي تضمن الميدان أو الفرع ذو التسجيل الوطني:  3العمود 
  .يادين أو الفروع ذات التسجيل الوطنييحدد الدوائر الجغرافية التابعة لكل الم:  4العمود 
  .يحدد شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية التي تخول االلتحاق بالميادين أو الفروع ذات التسجيل الوطني:  5العمود 
يحدد قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية للتسجيل األولي في الميادين أو الفروع ذات التسجيل :  6العمود 

 .لوطنيا
  

  األقسام التحضيرية المدمجة والتحضيرية المدارس التسجيل األّولي والتوجيه في  4.1
 

لمدارس الوطنية إحدى اب االلتحاقعلى حاملي شهادة البكالوريا الراغبين في  ، يجب2014 -  2013لسنة الجامعية بالنسبة ل
المدرسة الوطنية  المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران، ،بالجزائر المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات( :التالية العليا
العليا لألشغال العمومية، المدرسة الوطنية العليا للري، المدرسة الوطنية المدرسة  بقسنطينة، المتعددة التقنيات العليا

سة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية المدرالمدرسة الوطنية العليا لإلعالم اآللي، عنابة، ب والمعادن الوطنية العليا للمناجم
واالقتصاد  لإلحصاءالمدرسة الوطنية العليا  المدرسة العليا للتجارة، ة،يلتجاراالعليا  الدراساتمدرسة  ،والعمران
  :  سنطينة، المدرسة الوطنية العليا للبيوتكنولوجيا بقالتطبيقي

 ،المدمجة التحضيرية قسامباأل وأ التسجيل األولي باألقسام التحضيريةأن يقوموا ب −
 ،باألقسام التحضيرية المدمجة والتحضيرية أ بالمدارسهم لاللتحاق ؤأن يتم انتقا −
 . التحضيرية لاللتحاق بالمدارس العليا بعد سنتين من الدراسات المسابقة الوطنية في فوزوايأن  −
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اعد العامة المطبقة في مجال التسجيل األولي من خالل أعمدته، القو) 32إلى الصفحة  30الصفحة  من( 03يبين الملحق 
  .األقسام التحضيرية المدمجةأو التحضيرية  المدارسوالتوجيه في 

  

  .التحضيري المدمج القسم وأ ةالتحضيري المدرسةرمز يحدد :   1العمود 
   .المدمج التحضيري القسم وأ ةالتحضيري المدرسةيحدد  : 2العمود 
 .ةمدمجال ةم التحضيرياقساأل وأ ةالتحضيري رسالمدل العليا التابعة رس الوطنيةاالمد: 3العمود 
    .ةمدمجال ةتحضيريالم اقساألقسم من  وتحضيرية أالالمدارس مدرسة من يحدد الدوائر الجغرافية التابعة لكل :  4العمود 
األقسام التحضيرية  ولتحضيرية أالتي تخول االلتحاق بالمدارس ا المرتبة حسب األولويةيحدد شعب البكالوريا : 5العمود 
   .المدمجة
 األقسام والتحضيرية أ المدارسفي للتسجيل األولي  اإلضافيةالشروط البيداغوجية ويحدد قواعد الترتيب  : 6العمود 

 .التحضيرية المدمجة
  
 المدارسالتسجيل األّولي والتوجيه في  5.1 
 

الل أعمدته، القواعد العامة المطبقة في مجال التسجيل األولي من خ) 39إلى الصفحة  33من الصفحة ( 04يبين الملحق 
 .المدارسوالتوجيه في 

 

 .يحدد رمز فروع التكوين:  1العمود 
 .يحدد عنوان فروع التكوين :  2العمود 
 . التي تضمن فرع التكوين ةالمدرسيحدد :  3العمود 
 .مدارسالمن  مدرسةيحدد الدوائر الجغرافية التابعة لكل :  4العمود 
  .يحدد شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية التي تخّول االلتحاق بفروع التكوين:  5العمود 
  .في المدارسيحدد قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية للتسجيل األّولي :  6العمود 

 

 التسجيل األّولي والتوجيه في النظام الكالسيكي  6.1
 

من خالل أعمدته، القواعد العامة المطبقة في مجال التسجيل األولي ) 42الصفحة  إلى 40 فحةالصمن ( 05يبين الملحق 
 .فروع النظام الكالسيكيوالتوجيه في 

 

 .فروع التكوينز رم يحدد : 1العمود 
 . التكوينعنوان فروع يحدد :  2العمود 
  .تكوينال فرعمؤسسات التعليم والتكوين العاليين التي تضمن يحدد :  3العمود 
 .الدوائر الجغرافية التابعة لكل مؤسسة من مؤسسات التعليم والتكوين العاليينيحدد :  4العمود 
  التكوين بفروعالتي تخّول االلتحاق المرتبة حسب األولوية شعب البكالوريا يحدد :  5العمود 
لي آما يحدد آيفية المشارآة في الترتيب قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية للتسجيل األّويحدد :  6العمود 

  .التكوين فروعقصد التسجيل األّولي في 
 
  

  .رموز الواليات) 43الصفحة ( 06يبين الملحق 
  

 .شبكة المؤسسات الجامعية) 44 الصفحة( 07يبين الملحق 
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 آيفيات التسجيل األّولي والتوجيه  - 2
 

 التسجيل األّولي 1 -2
 

، مع مراعاة هماسالف ذآرالالواب  يالخط والمتوفرة في موقع ء بطاقة الرغبات عبرىلوريا، ملينبغي لحامل شهادة البكا
 .06إلى  02 من حقفي الماللمحددة احترام القواعد العامة ا

لنظام  ميادين التكوين، المسموح بها) 10(في حدود االختيارات العشرة ووفقا لترتيب تنازلي  آما يجب عليه أن ُيسجل في بطاقة رغباته
الفروع  وأ/وذات التسجيل الوطني الميادين  وأ/واألقسام التحضيرية المدمجة  وأ/والتحضيرية  المدارس وأ/ دآتوراه و –ماستر  –الليسانس 

 .هاالذي يرغب التسجيل في في النظام الكالسيكي التكوينفروع  وأ/والمدارس  وأ/وذات التسجيل الوطني 
  

 .لهذا الغرض اناالنترنت المخصص ي، عبر موقعحصرياعلى الخط الرغبات، للتذآير، يجب أن ترسل بطاقة 
 
  المعالجة اآللية 2- 2
 

ومن . تتكفل المعالجة الوطنية اآللية بمجمل بطاقات الرغبات لحاملي شهادة البكالوريا الجدد التي تّم ملؤها وإرسالها عبر الخط
لثالث للتسجيل األولي والتوجيه، أن تؤدي إلى تلبية إحدى الرغبات العشر شأن هذه المعالجة، القائمة على الربط بين المعايير ا

 .شهادة البكالوريا الجددآل واحد من حاملي  المعّبر عنها من طرف 
ميدان  وقترح على حامل شهادة البكالوريا المعني توجيها نحيالعشر، تلبية أي اختيار من االختيارات  أما في حالة عدم

 . نتكوي فرع وتكوين أ
  

  . لهذا الغرض نيالمخصص ينعلى الموقع حاملي شهادة البكالورياتوضع نتائج المعالجة الوطنية اآللية في متناول 
 

م ينبغي عليه ث، سيتعرف حامل شهادة البكالوريا على نتيجة توجيهه ومن ينالموقع ينومن خالل اطالعه على أحد هذ
تسجيله وتسديد رسوم التسجيل واستالم وثائق تأآيد تسجيله اإلداري  إليداع ملف تقدم إلى المؤسسة التي وجه إليهاال

  .واإلطالع على برمجة الدروس
  

  الدوائر الجغرافية للتسجيل - 3
  

في  ددةآما هي محالتكوين فروع والجدد بالنسبة لميادين   يمكن تغيير الدوائر الجغرافية لتسجيل حاملي شهادة البكالوريا
 تقدرا  رم العالي التي توفمؤسسات التعلي ونحالبكالوريا الجدد  شهادة توجيه أنجع لحاملي لضمان ،المالحق المناسبة

  .إيواء آافيةو تأطير استيعاب
  

  الطعون -4
  

في حالة واحدة، هي عدم تلبية أّي رغبة من الرغبات العشر المعبر  عن طريق الخط حصريا يمكن لحامل شهادة البكالوريا تقديم طعن
 2014 - 2013يتم معالجة الطعن المقدم، طبقا للشروط البيداغوجية المطلوبة بعنوان السنة الجامعية  .الرغبات عنها في بطاقة

  .ولقدرات االستقبال لدى مؤسسات التعليم العالي
  
  التوجيه إعادة - 5
  

ة، يعاد بعد مقابلة شفوية أمام لجن بالقبول وعدم قبول حامل شهادة البكالوريا الموجه لفرع مشروط بالنجاح في اختبار آفاءة أ ةفي حال
 - 2013السنة الجامعية  نالمطلوبة بعنواالمعبر عنها في بطاقة رغباته، باحترام الشروط البيداغوجية  إحدى الرغبات وتوجيهه نح

  .ولقدرات االستقبال لدى مؤسسات التعليم العالي 2014
  .في إطار الندوات الجهوية العملية الخاصة بإعادة التوجيهتتكفل المؤسسة التي ُوّجه إليها أول مرة ب ،في هذه الحالة
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ة، ينبغي مقابلة شفوية أمام لجن أو الختبار آفاءة خاضعةالفروع الفي  هتوجيه حامل شهادة البكالوريا في حالة عدم قبول بإعادة وللسماح
التسجيالت  انتهاء عملية ساعة على األآثر قبل 72 غضوناالختبارات المختلفة في  نتيجةب إعالم المعنيعلى المؤسسات المعنية 

   النهائية
  

  :رزنامة التسجيالت األّولية والتسجيالت النهائية والطعون - 6
  

 :فترة التسجيالت األّولية حّددت –
  2013جويلية  13 إلى 07 من

 

  :األّولي فترة تأآيد التسجيل حّددت –
  2013جويلية  16 إلى 14 من

  

 :الطعون على الخطوهات فترة التوجي  حّددت –
  2013جويلية  25 إلى 23من 

 

  :بالنسبة للفروع المعنية  لجنة، أمامالمقابالت الشفوية والكفاءات  اختبار إجراء المسابقات وحّددت فترة  –
  2013 جويلية 27إلى  24من 

 

 :فترة التسجيالت النهائية  حّددت –
  2013 جويلية 31 إلىجويلية  27من 

  

عليه، فإن رؤساء المؤسسات و .2014 -  2013بعنوان السنة الجامعية  2013 جويلية 31بتاريخ الت نهائيا تختتم التسجي
ن نهائيا في مؤسساتهم ئم النهائية للطلبة الجدد المسجليعبر الخط ، القوا والجامعية ملزمون بإرسال عبر وسائط إلكترونية أ

  .2013أوت  04اه ل أقصأج، في البحث العلميوة التعليم العالي الجامعية إلى وزار
  
  :حاالت خاصة .7 
 

  " ممتاز"شهادة البكالوريا بتقدير  يحامل 1.7
 

ضمن ) 03(بطاقة الرغبات عبر الخط على أن يسجل فيها ثالثة اختيارات  بمليء "ممتاز  "يقوم حامل شهادة البكالوريا بتقدير 
 .االمعّبر عنه من االختيارات ا واحداليلبى اختيار ،كالوريامع احترام الشروط المتعلقة بشعبة الب ،المقترحة الفروع

 

  " جّيد جدا"شهادة البكالوريا بتقدير  وحامل 2 .7
 

بمليء بطاقة الرغبات عبر الخط على أن يسجل فيها خمسة اختيارات  "جّيد جدا"يقوم حامل شهادة البكالوريا بتقدير 
ليلبى اختيارا واحدا من االختيارات المعّبر  ،متعلقة بشعبة البكالورياضمن الفروع المقترحة، مع احترام الشروط ال) 05(

  .عنها
 

  ،2013في سنة  شهادة أجنبية وحامل 3 .7
 

 ،إحدى فروع العلوم الطبية في يخضعون في التسجيل ،الجزائرية معادلة لشهادة البكالورياال، 2013في سنة  حاملي شهادة أجنبيةإن 
، في الميادين وفروع التكوين ذات التسجيل في المدارس الوطنية العلياألقسام التحضيرية المدمجة، أو ا التحضيرية المدارس في

 . حدد من خالل منشور تكميليتس شروط التحاق إضافية لمعدل األدنى المطلوب لاللتحاق بهذه الفروع، إلىا باإلضافة إلى، الوطني
المطبقة على الجزائريين التسجيل البيداغوجيى لى نفس شروط األخرى إ التكوين فروع ويخضع االلتحاق بالميادين أ

 .الحاصلين على شهادة البكالوريا
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  2013شهادة البكالوريا الجزائرية المحصل عليها قبل سنة  وحامل 4.7
بتقديم  بالجامعة، سجلوالم يسبق لهم أن  ين، والذ2013ُيسمح لحاملي شهادة البكالوريا الجزائرية المحصل عليها قبل سنة 

، لدى مؤسسة التعليم والتكوين العاليين التابعة لدائرتهم الجغرافية، حسب 2014- 2013طلب تسجيل للسنة الجامعية 
الميدان المحّددة في التنظيم المعمول به سنة الحصول على شهادة  وأ الشروط البيداغوجية والعالمة الّدنيا لاللتحاق بالفرع

  .لبيداغوجية المتاحةا المقاعدالبكالوريا وفي حدود 
 

الخدمات الجامعية، آل فيما يخصه، تسخير آل  دراءرؤساء مؤسسات التعليم والتكوين العاليين ومآل ُيطلب من 
 الجدد شهادة البكالورياحملة إعالمية واسعة النطاق اتجاه حاملي اإلمكانيات واّتخاذ آل التدابير الضرورية للقيام ب

منشور ال سيما المعلومات المتعلقة بأطوار التكوين العالي والشهادات المتّوجة لها، باإلضافة وأوليائهم، حول محتوى هذا ال
  .إلى شروط االستفادة من الخدمات الجامعية

 

  .إنني أولي أهمية قصوى للتطبيق الصارم ألحكام هذا المنشور
  

  البحث العلميووزير التعليم العالي 
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   المالحق فهرس
 

 الصفحات التكوين وعفروميادين  الجداول

  08  التكوين  نقاط:  01الملحق رقم 
I 09 علوم وتكنولوجيا 
II 11 علوم الماّدة 
III  12 إعالم آليورياضيات 
IV  13 الحياةوعلوم الطبيعة 
V  14 الكونوعلوم األرض 
VI  15 علوم تجاريةوالتسيير وعلوم اقتصادية 
VII 16 حقوق وعلوم سياسية 
VIII  18 غات أجنبيةلوآداب 
IX  20 اجتماعيةوعلوم إنسانية 
X  22 الرياضيةوتقنيات النشاطات البد نية وعلوم 
XI  22 فنون 
XII  23 أدب عربيولغة 
XIII  24 لغة وثقافة أمازيغية 

  25  تسجيل وطني ذاتفروع  وأميادين  :02 الملحق 
I  25  علوم وتكنولوجيا  
II  26  علوم المادة  
III 26  إعالم آلي وت رياضيا  
IV  26  الحياة وعلوم الطبيعة  
V  27  الكون وعلوم األرض  
VI  27  الرياضية وتقنيات النشاطات البد نية وعلوم  
VII  27  )نظام آالسيكي( الحياةوعلوم الطبيعة  
  28  مدمجة أقسام تحضيرية و تحضيرية مدارس : 03الملحق 
  30  المدارس:  04الملحق 
I  30  ية العليا الوطن رساالمد  
II  31  المدارس العليا لألساتذة  

  35  ، نظام آالسيكي العالي فروع التكوين :05 الملحق رقم 
  37  رموز الواليات :06 الملحق رقم 
  38  شبكة المؤسسات الجامعية :07 الملحق رقم 

  
  :ترميز الميادين والفروع: مالحظة

  D12, D11, D01      :مثال رقمين،+  D :الميدانتحديد  -
  01 ,082 ,2093:أرقامة ثالثبترميز  :الفرعتحديد  -
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 والشروط البيداغوجية للتسجيل نقاط التكوين 01 الملحق رقم 
 دآتوراه –ماستر  –ليسانس 

  
  تكوينـالوفروع ميادين 

  التكوينوفروع ميادين   الرمز

D01 تكنولوجياعلوم و  
  تكنولوجيا    011
 عمرانو هندسة معمارية    012
  مناجم    013

D02  علوم الماّدة  
D03   إعالم آليورياضيات  
D04   الحياةوعلوم الطبيعة  
D05   الكونوعلوم األرض  

  والكون علوم األرض    051
  حضريةالتقنيات ال تسيير    052

D06   علوم تجاريةوالتسيير وعلوم اقتصادية 
  علوم تجاريةوتسيير ال ،علوم اقتصادية    061
  - األمير عبد القادر - جامعة العلوم اإلسالمية -علوم تجاريةوتسيير وقتصادية علوم ا    062

D07  علوم سياسيةو حقوق  
  حقوق   071
  علوم سياسية   072

D08   لغات أجنبيةوآداب  
 آداب ولغة ألمانية   081
 آداب ولغة إنجليزية   082
 آداب ولغة إسبانية   083
  آداب ولغة فرنسية    084
  لغة ايطاليةآداب و   085
  آداب ولغة روسية   086
  آداب ولغة ترآية   087

D09   اجتماعيةوعلوم إنسانية  
 علوم إنسانية   091
 3جامعة قسنطينة  – 3جامعة الجزائر  )اإلتصالوعلوم األعالم (  - علوم إنسانية   092
  - األمير عبد القادر - جامعة العلوم اإلسالمية - علوم إنسانية   093
 2جامعة الجزائر  - علم اآلثار - إنسانيةعلوم   094
  علوم اجتماعية   095
  علوم إسالمية   096
  -األمير عبد القادر -جامعة العلوم اإلسالمية -علوم إسالمية    097

D10   الرياضيةوتقنيات النشاطات البد نية وعلوم  
D11 فنون  

  الجلفة جامعة - فنون    111
  جامعة المدية –فنون    112
  جامعة سعيدة - ون فن   113
  جامعة مستغانم -  فنون   114
  جامعة سيدي بلعباس -  فنون   115
 جامعة تلمسان -  فنون   116
  جامعة وهران - فنون    117
  3جامعة قسنطينة  - فنون   118
  جامعة معسكر - فنون   119

D12  أدب عربيولغة 
  أدب عربيولغة    121
  -األمير عبد القادر - ميةجامعة العلوم اإلسال -أدب عربيولغة    122

D13 لغة وثقافة أمازيغية  
  جامعة بجاية -  لغة وثقافة أمازيغية   131
  جامعة تيزي وزو –لغة وثقافة أمازيغية  132
   البويرة جامعة -  لغة وثقافة أمازيغية  133
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I .علوم وتكنولوجيا تكوين ميدان :D01  
  

لمؤسسات  لتابعةالواليات ا مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
 التكوين

شعب البكالوريا 
 األولوياتو

الشروط وأساس الترتيب 
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل 

 األولي
  
011 

  
 تكنولوجيا 

 

  
  جامعة البليدة -
  جامعة بومرداس -
  جامعة بجاية  -
  ينالتكنولوجيا هواري بومدوجامعة العلوم  - 
  وجامعة تيزي وز -
 جامعة الشلف  -
  غواط جامعة األ -
 جامعة المدية  -
  جامعة الجلفة -
  خميس مليانةجامعة  -
  البويرةجامعة  -
  غردايةجامعة  -
  المرآز الجامعي تمنراست -
  
  1جامعة قسنطينة  -
  3جامعة قسنطينة  -
  جامعة عنابة  -
   1جامعة سطيف -
  جامعة باتنة -
  جامعة بسكرة -
  جامعة قالمة -
  جامعة جيجل -
  جامعة سكيكدة -
  عة ورقلةجام -
  جامعة  مسيلة-
 جامعة  تبسة -
 جامعة أم البواقي -
  برج بوعريريججامعة  - 
  الواديجامعة  -
 سوق أهراسجامعة  -
  خنشلةجامعة -
  
  التكنولوجيا وهرانو جامعة العلوم - 
  جامعة وهران   -
  جامعة سيدي بلعباس -
  جامعة تلمسان -
  جامعة مستغانم -
   جامعة تيارت -
  جامعة أدرار -
  جامعة بشار -
 جامعة معسكر -
  جامعة سعيدة -
  المرآز الجامعي عين تيموشنت-
  المرآز الجامعي غليزان-
  المرآز الجامعي تيسمسيلت-
  المرآز الجامعي النعامة -
  المرآز الجامعي البيض -
 

  
09،42  
35  
06  
16  
15  
02 
03  
26 
17 
44  
10  
47  
11  

  
25،43  
25 ،43 
23،36 
19 
05 
07 
24 
18 
21 
30،33 
28 
12 
04 
34 
39 
41 
40  

 
31 
31 
22 
13  
27 
14  
01 
08،37 
29 
20  
46  
48  
38  
45  
32 

  : 01األولوية 
 رياضيات -
  تقني رياضي -
  

  :02األولوية
 علوم تجريبية -

يتم الترتيب على أساس المعدل 
  العام

المحصل عليه في امتحان 
 البكالوريا
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I .علوم وتكنولوجيا تكوين ميدان :D01 )تابع(    
  
لمؤسسات  الواليات التابعة مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز

 التكوين
شعب البكالوريا 

 األولوياتو
الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 

 اإلضافية للتسجيل األولي
  
012 

  
هندسة معمارية 

  عمرانو
 

  
  1 جامعة البليدة- 
  جامعة الشلف- 
  جامعة تيزي وزو- 
  جامعة األغواط- 
  
  نابةجامعة ع -
  جامعة بسكرة -
  جامعة باتنة- 
  جامعة جيجل- 
  1 جامعة سطيف- 
  جامعة أم البواقي -
  جامعة تبسة  -
  جامعة قالمة   -
  
  جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران- 
  جامعة  تلمسان- 
  جامعة  مستغانم- 
 جامعة  بشار- 

  
09،11،16،26،42  
02،44  
06 ،10 ،15 ،35  
03،17،47  

  
21،23،36  
07،30،33،39  
05،25  
18،43  
19،28،34  
04،40  
12  
24،41  

  
14،20،22،29،31،38  
13،46  
27،48  
01،08،32،37،45  
  

 رياضيات -
 تقني رياضي- 
  علوم تجريبية-

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام
  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  
للمشارآة في الترتيب يجب أن يكون 
ان المعدل العام المحصل عليه في امتح

  البكالوريا
  12/20يفوق ويساوي أ

  
013 

  
 مناجم

  
 جامعة بجاية -

 آل الواليات

  : 01األولوية 
  رياضيات -
  تفني رياضي -
  

  :02األولوية 
  علوم تجريبية -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام
  المحصل عليه في امتحان البكالوريا
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II .علوم المادةتكوين ن ميدا  :D02  
  

لمؤسسات  الواليات التابعة  مؤسسات التكوين التكوين فروع الرمز
 التكوين

شعب البكالوريا 
 األولوياتو

الشروط وأساس الترتيب 
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل 

 األولي
  

D02 
  

  علوم الماّدة
 

  
  1 جامعة البليدة -
  جامعة بومرداس -
  جامعة بجاية  -
  وتيزي وز جامعة -
 جامعة الشلف  -
  جامعة األغواط  -
 جامعة المدية  -
 جامعة الجلفة -
  خميس مليانةجامعة  -
  البويرةجامعة  -
 المرآز الجامعي  تمنراست -
 
  1جامعة قسنطينة  -
  جامعة عنابة  -
 1 جامعة سطيف -
  جامعة باتنة -
  جامعة بسكرة -
  جامعة قالمة -
  جامعة جيجل -
  جامعة سكيكدة -
  جامعة ورقلة -
  جامعة  مسيلة-
  جامعة أم البواقي -
 جامعة تبسة -
  برج بوعريريججامعة  -
  الواديجامعة  -
  سوق أهراسجامعة  -
  خنشلةجامعة  -
  جامعة الطارف -
  
  التكنولوجيا وهرانوجامعة العلوم  -
  جامعة وهران  -
  جامعة سيدي بلعباس -
  جامعة تلمسان -
  جامعة مستغانم -
 جامعة تيارت -
  جامعة أدرار -
  جامعة بشار -
 جامعة معسكر -
  جامعة سعيدة -
  المرآز الجامعي تسمسيلت -
  المرآز الجامعي عين تيموشنت -
  المرآز الجامعي غليزان -
 

  
09،42  
16 ،35  
06  
15  
02 
03،47  
26 
17 
44 
10  
11  

 
25،43 
23 
19 
05 
07 
24 
18 
21 
30،33 
28 
04  
12 
34 
39 
41 
40  
36  

 
31 
31 
22  
13 
27 
14 
01 
08،37 
29 
20،32 ،45  
38   
46  
48  
 

  رياضيات -
  علوم تجريبية -
 تقني رياضي -

يتم الترتيب على أساس المعدل 
  العام

المحصل عليه في امتحان 
 البكالوريا
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III  . رياضيات وإعالم آلي تكوين ميدان :D03 
  

ات لمؤسس الواليات التابعة  مؤسسات التكوين التكوين فروع الرمز
 التكوين

شعب البكالوريا 
 األولوياتو

الشروط وأساس الترتيب 
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل 

 األولي
  

D03  
 

  
 رياضيات 
  وإعالم آلي

 

  
  1 جامعة البليدة -
  جامعة بومرداس -
  جامعة بجاية  -
  وجامعة تيزي وز -
 جامعة الشلف  -
  جامعة األغواط  -
 جامعة المدية  -
 جامعة الجلفة -
  خميس مليانةامعة ج -
  غردايةجامعة  -
  جامعة البويرة -
  المرآز الجامعي تمنراست -
 
  جامعة عنابة  -
 1 جامعة سطيف -
  جامعة باتنة -
  جامعة بسكرة -
  جامعة قالمة -
  جامعة جيجل -
  جامعة سكيكدة -
  جامعة ورقلة -
  جامعة  مسيلة-
  جامعة أم البواقي -
 جامعة تبسة -
  برج بوعريريججامعة  -
  الواديجامعة  -
 سوق أهراسجامعة  -
   خنشلةجامعة  -
  الطارف جامعة  -
  المرآز الجامعي ميلة -
  
  التكنولوجيا وهرانوجامعة العلوم  - 
  وهران  جامعة -
  جامعة سيدي بلعباس -
  جامعة تلمسان -
  جامعة مستغانم -
 جامعة تيارت -
  جامعة أدرار -
  جامعة بشار -
 جامعة معسكر -
  جامعة سعيدة -
  المرآز الجامعي النعامة -
  المرآز الجامعي عين تيموشنت -
  المرآز الجامعي غليزان -
 

  
09،42  
16،33،35  
06  
15  
02 
03  
26 
17  
44  
47  
10  
11  

 
23 
19 
05 
07 
24 
18 
21 
30 
28 
04،25  
12 
34 
39 
41 
40  
36  
43  

  
31 
31 
22 
13 
27 
14،38 
01 
08،37 
29 
20،32  
45  
46  
48  
 

  : 01األولوية 
  رياضيات -
  قني رياضيت -
  

  :02األولوية 
 علوم تجريبية -

  02و 01األولوية 
يتم الترتيب على أساس المعدل 

  العام 
المحصل عليه في امتحان 

  البكالوريا 
  

  02األولوية 
  :شروط تكميلية 

 أنللمشارآة في الترتيب يجب 
الحسابي ما بين المعدل يكون 

   الفيزياءوعالمتي الرياضيات 
  2/)الرياضيات + الفيزياء(

 12/20فوق يويساوي أ
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IV .  الحياةوالطبيعة  علومتكوين ميدان : D04   
  

لمؤسسات  الواليات التابعة مؤسسات التكوين التكوين فروع الرمز
التكوين

شعب البكالوريا 
 األولوياتو

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 
 اإلضافية للتسجيل األولي

  
D04 

  
علوم الطبيعة  

  الحياةو
 

  
  1جامعة البليدة  -
  جامعة بجاية  -
 جامعة بومرداس  -
  جامعة الشلف -
  التكنولوجيا هواري بومدينوجامعة العلوم  - 
  جامعة تيزي وزو - 
   جامعة األغواط - 
  جامعة الجلفة -
  جامعة المدية -
  غردايةجامعة  -
  خميس مليانةجامعة  -
  البويرةجامعة  -
  المرآز الجامعي تمنراست -
  
 1 جامعة قسنطينة  -
 جامعة عنابة  -
 جامعة قالمة -
  جامعة جيجل -
  1 جامعة سطيف -
 جامعة باتنة -
  جامعة بسكرة -
  جامعة سكيكدة  -
  جامعة المسيلة -
  جامعة ورقلة  -
  جامعة تبسة -
  جامعة أم البواقي -
 برج بوعريرججامعة  -
  الطارفجامعة  -
  خنشلةجامعة  -
  سوق أهراسجامعة  -
  يالوادة جامع -
  المرآز الجامعي ميلة -
  
  التكنولوجيا وهرانوجامعة العلوم  - 
 جامعة وهران  -
  جامعة سيدي بلعباس -
  جامعة تلمسان -
  جامعة مستغانم -
  جامعة تيارت -
  جامعة معسكر -
  جامعة بشار -
  جامعة سعيدة -
  جامعة ادرار -
  المرآز الجامعي غليزان -
  المرآز الجامعي البيض -
  الجامعي النعامة المرآز -
  المرآز الجامعي عين تيموشنت -
 

  
09،42  
06   
33،35  
02  
16  
15  
03   
17  
26  
47  
44  
10  
11  

  
25  
23  
24  
18  
19  
05  
07  
21  
28  
30  
12  
04  
34 
36  
40  
41  
39  
43  

  
31  
31  
22  
13  
27  
14،38  
29  
08،37  
20  
01  
48  
32  
45  
46 

  : 01األولوية  -
 علوم تجريبية -
  رياضيات -
  
  :02األولوية -
 تقني رياضي -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام  
 المحصل عليه في امتحان البكالوريا
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V . الكون واألرض  علومتكوين ميدان:D05 
  

فروع  الرمز
شعب البكالوريا  لمؤسسات التكوين الواليات التابعة مؤسسات التكوين التكوين

 األولوياتو

الشروط وأساس الترتيب 
يداغوجية اإلضافية الب

 للتسجيل األولي
  
051 

  
علوم 

األرض 
  الكونو
 

  
التكنولوجيا وجامعة العلوم   - 

  هواري بومدين
  جامعة تيزي وزو -
 جامعة الجلفة -
  خميس مليانةجامعة  -
  جامعة الشلف -
المرآز الجامعي   -

 تمنراست
  
 1 جامعة قسنطينة -
  جامعة عنابة -
  جامعة جيجل -
  جامعة باتنة -
  جامعة بسكرة -
  جامعة ورقلة  -
  جامعة مسيلة -
  1جامعة سطيف  -
  جامعة قالمة -
  جامعة تبسة -
  جامعة أم البواقي -
  
  جامعة تلمسان -
  جامعة وهران -
  جامعة معسكر -
  جامعة تيارت -
  جامعة سيدي بلعباس -
  المرآز الجامعي تندوف -
 

  
16،33،47 

  
15،35  
03،17  
09،26،42،44  
02  
11  

 
  

21،25  
23،36  
18،43  
05،39  
07  
30  
28  
06،10،19،34  
24 
12،40،41  
04  

  
13،45،46  
20،27،31،32  
29،48  
14 ،38  
22  
01،08،37  
  

  علوم تجريبية -
  رياضيات -
 تقني رياضي -

يتم الترتيب على أساس 
  المعدل العام  

المحصل عليه في امتحان 
 البكالوريا

  
052  

  
تسيير 

التقنيات 
  الحضرية

  
  3 جامعة قسنطينة -
  
  
  جامعة مسيلة -
  
 
  
  أم البواقيجامعة  -
  
  
  
  جامعة بسكرة -
  

  
02،03،09،11،15،16،25،26،35،42،46،48 

  
  

01،06،08،10،13،14،17،20،22،27،28،29،31،
32،34،37،44  

 
  

04،05،12،18،19،21،23،24،36،40،41،43  
 
  
  

07،30،33،38،39،45،47  
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VI  . علوم تجاريةوة ،التسيير علوم اقتصاديتكوين ميدان:D06 
 

الواليات التابعة لمؤسسات  مؤسسات التكوين التكوين فروع الرمز
 التكوين

شعب البكالوريا 
 األولوياتو

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 
 اإلضافية للتسجيل األولي

  
061 

 

  
علوم اقتصادية، 
التسيير وعلوم 

  تجارية 
 

  
  2جامعة البليدة  -
   3ائر الجزجامعة  -
  جامعة بجاية  -
  جامعة الشلف -
  جامعة االغواط -
  جامعة بومرداس - 
  جامعة الجلفة  -
  جامعة المدية -
  جامعة تيزي وزو -
  البويرةجامعة  -
  خميس مليانةجامعة  -
  غردايةجامعة  -
  المرآز الجامعي تمنراست -
  المرآز الجامعي تيبازة -
  
  2 جامعة قسنطينة -
  جامعة عنابة   -
  1 معة سطيفجا -
  جامعة باتنة -
  جامعة بسكرة -
  جامعة قالمة -
  جامعة ورقلة -
  جامعة جيجل -
  جامعة سكيكدة-
  جامعة المسيلة -
  جامعة  تبسة -
  جامعة أم البواقي -
  خنشلةجامعة  -
  سوق أهراسجامعة  -
  الواديجامعة  -
  بوعريريج برججامعة -
  جامعة الطارف -
  المرآز الجامعي ميلة -
  
  تلمسانجامعة  -
  جامعة تيارت  -
  جامعة مستغانم  -
   جامعة وهران -
  جامعة أدرار -
  جامعة معسكر -
  جامعة سعيدة -
  جامعة سيدي بالعباس -
  جامعة بشار -
  المرآز الجامعي عين تيموشنت -
  المرآز الجامعي تسمسيلت -
  المرآز الجامعي غيليزان -
  المرآز الجامعي تندوف -
  المرآز الجامعي البيض -
 

  
09  
16  
06  
02  
03  
35،33  
17  
26  
15  
10  
44  
47  
11  
42  

  
25 
23  
19  
05  
07  
24  
30  
18  
21  
28  
12  
04  
40  
41  
39  
34  
36  
43  

  
13  
14  
27  
31  
01  
29  
20،45  
22 
08 
46  
38  
48  
37  
32  
 

  : 01األولوية 
  اقتصادوتسيير  -
 

  :02األولوية 
  رياضيات 
  تقني رياضي -
 علوم تجريبية -

  العام  يتم الترتيب على أساس المعدل
  المحصل عليه في امتحان البكالوريا  

  
062 

 

  
علوم اقتصادية، 
التسيير وعلوم 

  تجارية 
 

  
   عبد القادر األمير اإلسالميةجامعة العلوم  -
  

  
25 
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VII .حقوق وعلوم سياسية  تكوين ميدان :D07  
 

الواليات التابعة لمؤسسات  مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
 تكوينال

شعب البكالوريا 
 األولوياتو

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 
 اإلضافية للتسجيل األولي

  
071  
 

  
  حقوق

 

  
  2جامعة البليدة  -
   1 جامعة الجزائر-
  جامعة بجاية  -
  جامعة بومرداس -
  جامعة الشلف -
  جامعة تيزي وزو -
  جامعة االغواط -
  جامعة المدية -
  جامعة الجلفة -
  غردايةجامعة  -
  البويرةجامعة  -
  خميس مليانةجامعة  -
  المرآز الجامعي تمنراست -
  تيبازةالمرآز الجامعي  -
  اليزيالمرآز الجامعي  -
 
  1جامعة قسنطينة  -
  جامعة قالمة -
  جامعة بسكرة -
  جامعة باتنة -
  2 جامعة سطيف -
  جامعة عنابة -
  جامعة ورقلة -
 جامعة سكيكدة  -
  جامعة المسيلة -
  عة تبسةجام -
  جامعة جيجل -
  جامعة ام البواقي -
  ختشلةجامعة  -
  سوق اهراسجامعة  -
  الواديجامعة  -
  برج بوعريريج جامعة  -
  الطارفجامعة  -
  
  جامعة مستغانم -
  جامعة تلمسان -
   جامعة وهران -
  جامعة بشار -
  جامعة سعيدة -
  جامعة تيارت -
  جامعة أدرار -
  جامعة سيدي بلعباس -
  سكرجامعة مع -
  المرآز الجامعي غليزان -
  المرآز الجامعي تسمسيلت -
  المرآز الجامعي النعامة -
  المرآز الجامعي البيض -
  المرآز الجامعي تندوف -
  المرآز الجامعي عين تيموشنت -
 

  
09 
16  
06  
35  
02  
15  
03  
26  
17  
47  
10  
44  
11   
42  
33  

  
25،43  
24  
07  
05  
19  
23  
30  
21 
28  
12  
18  
04  
40  
41  
39  
34  
36  
  

27 
13  
31  
08  
20  
14  
01  
22  
29  
48  
38  
45  
32  
37  
46  
 

  : 01األولوية 
  فلسفةوآداب  -
 لغات أجنبية -
  

  :02األولوية 
  علوم تجريبية -
 رياضيات -
  تقني رياضي -
 اقتصادوتسيير  -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام 
 المحصل عليه في امتحان البكالوريا
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VII .قوق وعلوم سياسية ح تكوين ميدان :D07 )تابع( 
  

الواليات التابعة لمؤسسات  مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
 التكوين

شعب البكالوريا 
 األولوياتو

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 
 اإلضافية للتسجيل األولي

  
072  
 

  

  
  علوم سياسية 

  

  
  3الجزائر جامعة  -
 جامعة الشلف -
  جامعة بومرداس -
  2 امعة البليدةج -
  جامعة الجلفة -
  جامعة األغواط -
  جامعة تيزي وزو -
  خميس مليانةجامعة  -
  غردايةجامعة  -
  تمنراستالمرآز الجامعي  -
  
  جامعة قالمة -
  جامعة عنابة -
  جامعة باتنة  -
  جامعة بسكرة -
  3جامعة قسنطينة  -
  جامعة ورقلة -
  جامعة تبسة -
  جامعة جيجل -
  يجامعة ام البواق -
  جامعة المسيلة -
  جامعة سكيكدة  -
  خنشلةجامعة  -
  الواديجامعة  -
  2سطيف جامعة  -
  
  جامعة مستغانم -
  جامعة وهران  -
  جامعة تلمسان  -
  جامعة سيدي بلعباس -
  جامعة بشار -
  جامعة معسكر -
  جامعة سعيدة -
  تيارتجامعة  -
  ادرارجامعة  -
  تيسمسيلتالمرآز الجامعي  -
  غليزاني المرآز الجامع -
  

  
06،16،33  
02،26 
10،35  
09،42  
17  
03  
15  
44  
47  
11  

  
24  
23،36،41  
05  
07  
25،43  
30  
12  
18  
04  
28،34  
21  
40  
39  
19  

  
27  
31  
13،46  
22  
08،37  
29  
20،32،45  
14  
01  
38  
48  
  

  : 01األولوية 
  فلسفةوآداب  -
 لغات أجنبية -
  

  :02األولوية 
  رياضيات -
  تقني رياضي -
  علوم تجريبية-
  اقتصادوير تسي -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام 
 المحصل عليه في امتحان البكالوريا
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VIII . لغات أجنبيةوآداب تكوين ميدان  :D08  
  

شعب البكالوريا  لمؤسسات التكوين الواليات التابعة مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
 األولوياتو

الشروط وب أساس الترتي
البيداغوجية اإلضافية 

 للتسجيل األولي
  
081  
 

  
لغة وآداب 

  ألمانية 
 

  
  2جامعة الجزائر  -
 
 
  جامعة وهران  -
 
 
    جامعة سيدي بلعباس -
 

  
02،03،06،09،10،11،15،16،17،26،33،35،42،
44،47 

 
01،14،18،19،20،27،29،31،32،37،38،45،46،
48. 

  
04،05،07،08،12،13،21،22،23،24،25،28،30،
34،36،39،40،41،43. 
 

  : 01األولوية  -
  لغات أجنبية -
 

  :02األولوية 
  فلسفةوآداب  -
  

  :03األولوية 
  رياضيات -
  تقني رياضي -
  علوم تجريبية-
 اقتصادوتسيير  -

يتم الترتيب على أساس 
المعدل العام المحصل 

عليه في امتحان 
 ا البكالوري

  
082  
 

  
لغة وآداب 

  إنجليزية
  

  
  2الجزائر  عةجام -
  جامعة بومرداس -
  جامعة بجاية -
  2 جامعة البليدة -
  جامعة الشلف -
  جامعة تيزي وزو -
  جامعة األغواط -
  جلفةجامعة  -
  
  جامعة عنابة -
  جامعة قالمة -
  جامعة المسيلة -
  1جامعة قسنطينة  -
  2جامعة سطيف  -
  جامعة بسكرة -
  جامعة جيجل -
  جامعة سكيكدة -
  جامعة ورقلة -
  جامعة أم البواقي -
 جامعة باتنة  -
  جامعة الوادي -
  جامعة الطارف -
 جامعة خنشلة -
  تبسةجامعة  -
 
  جامعة مستغانم -
  جامعة وهران  -
 جامعة سيدي بلعباس -
  جامعة تلمسان -
  جامعة سعيدة -
  جامعة أدرار -
  جامعة بشار -
  جامعة معسكر -
  المرآز الجامعي النعامة -
ن المرآز الجامعي عي -

  تيموشنت
  

  
16 
10،35  
06،11،33  
09،26،42،44   
02  
15 
03  
17 

  
23  
24،41  
28،34 
25،43 
19  
07  
18  
21  
30،47  
04  
05  
39  
36  
40  
12  

 
14،27،38،48  
31  
22 
13  
20،32  
01  
08،37  
29  
45 
46  

يتم الترتيب على أساس 
المعدل العام المحصل 

عليه في امتحان 
  االبكالوري

   
للمشارآة في الترتيب 

تكون عالمة يجب أن 
اللغة اإلنجليزية تساوي 

  11/20تفوق وأ
  

  
083  

  
لغة وآداب 

  إسبانية 
  

  
  2جامعة الجزائر  -
 
  
  جامعة وهران  -
  
 جامعة مستغانم -
  
  
 جامعة تلمسان -
   

  
02،03،06،09،10،11،15،16،17،26،33،35،42،
44،47 

 
14،18،19،20،22،29،31،32،37،38،45،48 

  
04،05،07،12،21،23،24،25،27،28،30،34،36،
39،40،41،43 

  
01،08،13،46  

   

يتم الترتيب على أساس 
  المعدل العام 

المحصل عليه في امتحان 
  االبكالوري
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VIII .أجنبيةلغات وآداب  تكوين ميدان : D08 )تابع( 
  

فروع  الرمز
شعب البكالوريا  لمؤسسات التكوين الواليات التابعة مؤسسات التكوين التكوين

 ياتاألولوو

الشروط وأساس الترتيب 
البيداغوجية اإلضافية 
 للتسجيل األولي

  

084  
  

آداب ولغة 
  فرنسية

  

  

  جامعة بجاية -
  2 جامعة البليدة -
  جامعة بومرداس -
  2جامعة الجزائر  -
  جامعة الشلف -
  جامعة تيزي وزو -
  جامعة المدية -
  جامعة الجلفة -
  جامعة األغواط -
  جامعة مليانة -
  ايةجامعة غرد -
  جامعة البويرة  -
  المرآز الجامعي تمنراست -
  

  جامعة عنابة -
  جامعة المسيلة -
  جامعة أم البواقي -
  1جامعة قسنطينة  -
  جامعة قالمة -
  جامعة باتنة -
  2جامعة سطيف  -
  جامعة بسكرة -
  جامعة سكيكدة -
  جامعة جيجل -
  جامعة ورقلة -
  جامعة تبسة -
  جامعة سوق أهراس -
  لةجامعة خنش  -
  جامعة الوادي -
  جامعة الطارف -
 جامعة برج بوعريريج -
  

  جامعة وهران  -
  جامعة تلمسان -
  جامعة مستغانم -
  جامعة معسكر -
  جامعة سعيدة -
  جامعة سيدي بلعباس -
  جامعة تيارت -
  جامعة بشار -
  ادرارجامعة  -
  المرآز الجامعي غليزان -
  المرآز الجامعي عين تيموشنت  -
  امعي النعامة  المرآز الج -

  

06  
09،42  

35  
16،33  
02  
15  
26  
17  
03  
44  
47  
10  
11  

  

23  
28  
04  
25،43  
24  
05  
19  
07  
21  
18  
30  
12  
41  
40  
39  
36  
34 

  

31،38 
13  
27  
29  
20،32  
22  
14  

08،37  
01  
48  
46 
45  

  

  : 01األولوية  -
  لغات أجنبية -
 

  :02األولوية 
  آداب وفلسفة -
  

  :03األولوية 
  رياضيات -
  ضيتقني ريا -
  علوم تجريبية-
 تسيير واقتصاد -

يتم الترتيب على 
أساس المعدل العام 
المحصل عليه في 
  اامتحان البكالوري

   
للمشارآة في الترتيب 
يجب أن تكون عالمة 
اللغة الفرنسية تساوي 

 11/20أوتفوق 

  
085  

  
آداب ولغة 

   ايطالية
  

  
 2جامعة الجزائر  -
  
 
 2 جامعة البليدة -
 
 
  جامعة عنابة -

  
02،03،06،10،11،15،16،17،26،33،35،44،
47  

 
01،08،09،13،14،20،22،27،29،31،32،37،
38،42،45،46،48  

  
04،05،07،12،18،19،21،23،24،25،28،30،
34،36،39،40،41،43 

يتم الترتيب على   
  أساس المعدل العام 
المحصل عليه في 
    اامتحان البكالوري

  
086  

  
آداب ولغة 

  روسية 

  
  2ائر جامعة الجز -
  
 
 
   جامعة وهران -

  
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 

  
01،02،08،13،14،20،22،23،25،26،27،29،
30،31،32،37،38،39،44،45،46،47،48  

  

087  
  

آداب ولغة 
   ترآية

  

  2جامعة الجزائر  -
  

 األمير اإلسالميةجامعة العلوم  -
  ادرعبد الق 

  آل الواليات
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 IX.اجتماعيةوعلوم إنسانية  تكوين ميدان: D09  
  

لمؤسسات  الواليات التابعة مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
 التكوين

شعب البكالوريا 
 األولوياتو

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 
 اإلضافية للتسجيل األولي

  
091  

 
  علوم إنسانية 

 

  
  2الجزائر  جامعة -
  جامعة الشلف  -
  جامعة الجلفة  -
  جامعة تيزي وزو -
  جامعة المدية -
  جامعة األغواط -
  2 جامعة البليدة -
 جامعة خميس مليانة -
  جامعة غرداية -
  جامعة البويرة -
  بجايةجامعة  -
  المرآز الجامعي تيبازة -
  اليزيالمرآز الجامعي  -
 
  جامعة عنابة  -
  2 جامعة قسنطينة -
  مةجامعة قال -
  جامعة المسيلة -
  جامعة باتنة -
  جامعة سكيكدة -
  جامعة بسكرة -
  2جامعة سطيف  -
  جامعة تبسة  -
  جامعة ورقلة -
 جامعة أم البواقي -
  جامعة جيجل -
  جامعة سوق أهراس -
  جامعة خنشلة  -
  جامعة الوادي -
  
  جامعة أدرار -
  جامعة مستغانم -
  جامعة سيدي بلعباس -
  جامعة تلمسان -
  عة معسكرجام -
  جامعة سعيدة -
  جامعة بشار -
  جامعة وهران  -
  جامعة تيارت -
  المرآز الجامعي البيض -
 

  
16  
02،35  
17  
15  
26  
03  
09  
44  
47  
10  
06 
42  
33  

  
23،36  
25،43  
24  
28،34  
05  
21  
07  
19  
12  
30  
04 
18  
41  
40  
39   

  
01،11  
27،48  
22  
13،46  
29  
20،45  
08،37  
31  
14،38  
32 

  : 01األولوية 
  ب وفلسفةآدا -
 لغات أجنبية -
  

  :02األولوية 
  رياضيات -
  تقني رياضي -
  علوم تجريبية-
  تسيير واقتصاد -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام 
 االمحصل عليه في امتحان البكالوري

  
092  

 
علوم إنسانية 

علوم األعالم (
  )واالتصال

 

  
  3جامعة الجزائر  -
  
  3 جامعة قسنطينة -
  

  
16،33  

  
43،25  

  
093  
  

  
  علوم إنسانية 

 

  
جامعة األمير عبد القادر للعلوم  - 

  اإلسالمية
  

  
25  
  

  
094  

 
  علوم إنسانية 

  )علم اآلثار(
 

  
  2جامعة الجزائر  -
  
  

  
16  
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IX . اجتماعيةوعلوم إنسانية لتكوين ميدان:D09 )تابع(  
  

مؤسسات ل الواليات التابعة مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
 التكوين

شعب البكالوريا 
 األولوياتو

الشروط وأساس الترتيب 
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل 

 األولي
  

095  
  

  
  علوم اجتماعية

 

  
  2جامعة الجزائر  -
 2 جامعة البليدة -
  جامعة بجاية -
  جامعة االغواط -
  جامعة تيزي وزو -
  جامعة الجلفة -
  جامعة الشلف -
  جامعة المدية -
 خميس مليانة جامعة -
  البويرةجامعة  -
  غردايةجامعة  -
 المرآز الجامعي تمنراست -
  المرآز الجامعي تيبازة -
   اليزيالمرآز الجامعي  -
  
  جامعة عنابة -
  2جامعة قسنطينة  -
  جامعة بسكرة -
  جامعة قالمة -
  جامعة المسيلة -
  جامعة سكيكدة -
  جامعة باتنة  -
  جامعة جيجل -
  جامعة ورقلة -
  2عة سطيف جام -
  جامعة أم البواقي -
  جامعة تبسة -
  برج بوعريرج جامعة  -
  خنشلةجامعة  -
  الواديجامعة  -
  سوق أهراسجامعة  -
  الطارفجامعة  -
  
  جامعة مستغانم -
  جامعة سيدي بلعباس -
  جامعة تلمسان -
   جامعة وهران -
  جامعة معسكر -
  جامعة سعيدة -
  جامعة بشار -
  جامعة تيارت -
  درارجامعة أ -
  المرآز الجامعي غليزان -
  عين تيموشنتالمرآز الجامعي  -

  
16  
09 
06  
03  
15،35  
17  
02  
26  
44  
10  
47  
11 
42  
33  

  
23  
25،43  
07  
24  
28  
21  
05  
18  
30  
19  
04  
12  
34  
40  
39  
41  
36  

  
27  
22  
13  
31  
29  
20،32،45  
08،37  
14،38  
01  
48  
46  
 

  : 01األولوية  -
  فلسفةوآداب  -
 لغات أجنبية -
  

  :02األولوية 
  رياضيات -
  تقني رياضي -
  علوم تجريبية-
  اقتصادوتسيير  -

يتم الترتيب على أساس المعدل 
  العام 

المحصل عليه في امتحان 
 االبكالوري

  
096 

 
  علوم إسالمية 

 

  
  1جامعة الجزائر -
  جامعة األغواط -
  غردايةجامعة  -
  
  جامعة باتنة -
 
 
  
  الواديجامعة  -
  
 جامعة تلمسان -
  
 جامعة أدرار -
 
  جامعة وهران -
 

  
09،10،15،16،35،42  
03،17،26 
47  

  
04،05،06،12،18،19،21،
23،24،25،28،34،36،40،
41،43 

  
07،30،39  

 
02،13،14،22،38،44،46،
48  
01،08،11،32،33،37،45 

  
20،27،29،31 

  
097 

 
  علوم إسالمية 

 

 
  جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية - 

 
  ياتآل الوال
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X .الرياضية وتقنيات النشاطات البد نية وعلوم  تكوين ميدان:D10   
  

الواليات التابعة لمؤسسات  مؤسسات التكوين التكوينفروع  الرمز
 التكوين

شعب البكالوريا 
 األولوياتو

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 
 اإلضافية للتسجيل األولي

  
D10 

  
علوم وتقنيات 
  ةالنشاطات البدني

  (*)الرياضية و
 

  
  جامعة بومرداس -
  جامعة بجاية -
 جامعة الشلف -
  3جامعة الجزائر  -
  جامعة األغواط -
  جامعة الجلفة -
  خميس مليانةجامعة  -
  البويرةجامعة  -
 
  جامعة عنابة -
  جامعة بسكرة -
  جامعة باتنة -
  جامعة المسيلة -
  جامعة ورقلة -
  جامعة أم البواقي -
  سوق أهراسجامعة  -
  2سطيف جامعة  -
  جيجلجامعة  -
  تبسةجامعة  -
  
 التكنولوجيا وهرانوجامعة العلوم   - 
  جامعة مستغانم -
  المرآز الجامعي تسمسيلت -
  البيضالمرآز الجامعي  -
 

  
15،35  
06  
02 
11،16،33 
03،47  
17  
09،26،42،44  
10  

  
21،23،24،36  
07،39  
05،40،43  
28،34  
30  
04،25  
41  
19  
18  
12  

  
01،08،13،20،22،31،37  
27،29،45،46،48 
14،38  
32  
 

جميع شعب 
 البكالوريا

يتم الترتيب على أساس المعدل العام 
 المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  
 .المعنيةتنظمه المؤسسة اختبار آفاءة يتم التسجيل النهائي بعد اجتياز (*) 

 
  

XI  . فنون تكوين ميدان :D11 
  

الواليات التابعة لمؤسسات  وينمؤسسات التك  فروع التكوين الرمز
 التكوين

شعب البكالوريا 
 األولوياتو

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 
 اإلضافية للتسجيل األولي

  
111 
 

  
  فنون تشكيلية -
  فنون درامية -
  

  
  جامعة الجلفة -
 

جميع شعب   آل الواليات
 البكالوريا

يتم الترتيب على أساس المعدل العام 
 امتحان البكالوريا المحصل عليه في

  
112  

  
  جامعة المدية -  حفظ الثراث -

  
113 
  

  
فنون العرض  -

  المسرحي
  

  
  جامعة سعيدة -
  

 
114  

  
فنون العرض  -

  المسرحي
  فنون تشكيلية -
  موسيقى -
 

 
  جامعة مستغانم  -
  

  
115 

  

  
 فنون سينمائية -

 
  جامعة سيدي بلعباس  -
  

 
116  

  
  فنون تشكيلية -
نون العرض ف -

  المسرحي
 

 
 جامعة تلمسان  -
  

  
117  

 

  
  سرحيةم دراسات - 
  

  
   جامعة وهران -
 

  
118  

 

  
  فنون وثقافة - 
  

  
   3قسنطينة جامعة  -
 

  
119  

 

  
  فنون - 
  

  
   معسكرجامعة  -
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XII  .لغة  وأدب عربي تكوين  ميدان :D12  
 

التابعة لمؤسسات الواليات  مؤسسات التكوين التكوين فروع الرمز
 التكوين

شعب البكالوريا 
 األولوياتو

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 
 اإلضافية للتسجيل األولي

  
121  

  
  لغة وأدب عربي 

 

  
  2 جامعة البليدة -
  2الجزائر  جامعة -
  جامعة بجاية -
  جامعة بومرداس -
  جامعة الشلف -
  جلفةالجامعة  -
  جامعة المدية -
  وجامعة تيزي وز -
  جامعة األغواط -
  غردايةجامعة  -
  خميس مليانةجامعة  -
  البويرةجامعة  -
  المرآز الجامعي تمنراست -
  تيبازةالمرآز الجامعي  -
  
 1 جامعة قسنطينة -
  جامعة عنابة -
  جامعة باتنة -
  جامعة بسكرة -
  جامعة المسيلة -
 2 جامعة سطيف -
  جامعة سكيكدة -
  جامعة جيجل -
  جامعة أم البواقي -
  جامعة تبسة -
  جامعة قالمة -
  جامعة ورقلة -
  خنشلةجامعة  -
  سوق أهراسجامعة  -
  برج بوعريريججامعة  -
  الواديجامعة  -
  الطارفجامعة  -
  المرآز الجامعي ميلة -
  
  جامعة سيدي بلعباس  -
  جامعة وهران  -
  جامعة أدرار -
  جامعة سعيدة -
  جامعة تلمسان  -
  جامعة مستغانم  -
  رت  جامعة تيا -
  جامعة بشار -
  جامعة معسكر -
  المرآز الجامعي غليزان -
  المرآز الجامعي تسمسيلت -
  المرآز الجامعي النعامة -
  المرآز الجامعي عين تموشنت -
 المرآز الجامعي تندوف -

  
09  
16،33  
06  
35  
02  
17  
26  
15  
03  
47  
44  
10  
11  
42  

  
25 
23  
05  
07 
28  
19 
21  
18 
04 
12  
24  
30  
40  
41  
34  
39  
36  
43  

  
22  
31  
01  
20،32 
13  
27  
14  
08  
29  
48  
38  
45  
46  
37  
 

  : 01األولوية 
  فلسفةوآداب  -
 لغات أجنبية -
  

  :02األولوية 
  رياضيات -
  تقني رياضي -
  علوم تجريبية-
 اقتصادوتسيير  -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام 
 المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  
122  

  
  لغة وأدب عربي 

 

  
ة األمير عبد القادر للعلوم جامع - 

  اإلسالمية
  

  
25  
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XIII  لغة وثقافة أمازيغية  تكوين ميدان :D13  
  

فروع  الرمز
 الواليات التابعة لمؤسسات التكوين مؤسسات التكوين التكوين

شعب 
البكالوريا 

األولوياو
 ت

الشروط وأساس الترتيب 
البيداغوجية اإلضافية 

 للتسجيل األولي

  
131 

  
لغة وثقافة 

 أمازيغية 

  
  جامعة بجاية -
 

  
04،05،06،07،12،18،19،21،23،24،25،30،33،34،36،39،
40،41،43  
  

األولوية 
01:  

آداب  -
  فلسفةو
لغات  -

 أجنبية
  

األولوية 
02:  

- 
  رياضيات

تقني  -
  رياضي

علوم -
  تجريبية

تسيير  -
  اقتصادو

يتم الترتيب على أساس 
  المعدل العام 
متحان المحصل عليه في ا
  البكالوريا

  
132  

  
لغة وثقافة 
  أمازيغية

  
  جامعة تيزي وزو -
  

  
02،08،09،13،15،16،20،22،27،29،31،35،37،42،45،46،
48  
  

  
133  

  
لغة وثقافة 
  أمازيغية

  
  البويرةجامعة  -
  

  
01،03،10،11،14،17،26،28،32،38،44،47  
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  ذات تسجيل وطني فروع التكوين وأميادين  02 حق رقم المل
 والشروط البيداغوجية للتسجيل نقاط التكوين 

 
 ذات تسجيل وطني فروع تكوينوأميادين 

I.  علوم وتكنولوجيا 
  

الواليات التابعة لمؤسسات  مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
 التكوين

شعب البكالوريا 
 األولوياتو

لشروط البيداغوجية اوأساس الترتيب 
 اإلضافية للتسجيل األولي

F01  هندسة معمارية
  3جامعة قسنطينة  -  وعمران

 تسجيل وطني

 رياضيات -
 تقني رياضي- 
  علوم تجريبية-

  
  يتم الترتيب على أساس المعدل العام
  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

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

  13/20البكالوريا  أآبر أو يساوي 
  

F02 جامعة تبسة -  مناجم  

  
  : 01األولوية 

  رياضيات -
  تفني رياضي -
  

  :02األولوية 
  علوم تجريبية -
  

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام
 المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  

F03 جامعة بومرداس -  محروقات وآيمياء  

  :01األولوية 
  رياضيات -
  تفني رياضي -
  

  :02األولوية 
  علوم تجريبية -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام
  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  
  :شروط تكميلية

  
للمشارآة في الترتيب يجب أن يكون 

المعدل الحسابي ما بين عالمتي 
 +الفيزياء (الرياضيات والفيزياء 
  2/)الرياضيات
 :وقيف يساوي أو

 F04 :14/20و F03بالنسبة للفرعين 
 
: F22إلى  F05بالنسبة للفروع من 

12/20  

F04  هندسة آهربائية
  بومرداسجامعة  -  * وإلكترونيك

F05 جامعة البليدة -  طيران  
F06 جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران -   هندسة بحرية  
F07 وهرانجامعة العلوم والتكنولوجيا  -   هندسة المياه  
F08 جامعة سيدي بلعباس -  هندسة آهربائية  
F09 جامعة سيدي بلعباس -  ميكانيك وطاقوية  
F10 جامعة سيدي بلعباس -  أشغال عمومية  
F11 جامعة تلمسان -  هندسة بيوطبية  

F12 هندسة اإلنتاج 
  جامعة تلمسان -   اآللي

F13  بصريات وميكانيك
  1ف جامعة سطي -  الضبط

F14 1جامعة سطيف  -  هندسة المبلورات  
F15 بسكرةجامعة  -  ري  
F16 جامعة ورقلة -  محروقات  

F17  صناعات
  سكيكدةجامعة  -  بتروآيميائية

F18  صيانة وأمن
 جامعة وهران -  صناعي

F19 جامعة بجاية - ري 

F20  نظافة وأمن
 جامعة باتنة - صناعي

F21 1جامعة قسنطينة  -  ة النقلهندس  

F22 جامعة عنابة  مناجم ومعادن  
 يتم التكوين باللغة االنجليزية*
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. II  علوم المادة 
 

الواليات التابعة لمؤسسات  مؤسسات التكوين ميدان التكوين الرمز
 التكوين

شعب البكالوريا 
 واألولويات

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 
 ضافية للتسجيل األولياإل

K01  التكنولوجيا وجامعة العلوم -  (*) علوم المادة
  تسجيل وطني  هواري بومدين

  رياضيات -
  علوم تجريبية -
 تقني رياضي -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام
  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  
للمشارآة في الترتيب ينبغي أن يكون 

متي الحسابي مابين عال المعدل
+ رياضيات (الرياضيات والفيزياء 

  12/20 أو يساويأآبر  2)/فيزياء
 

 اتااللكترونية للمؤسس الطالب والمواقعالتخصصات المدرسة في الميدان يجب االستعانة بدليل ولمعلومات أآثر حول الفروع (*)   
  

. III 1  إعالم آلي ورياضيات  
  

ات التابعة لمؤسسات الوالي مؤسسات التكوين ميدان التكوين الرمز
 التكوين

شعب البكالوريا 
 واألولويات

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 
 اإلضافية للتسجيل األولي

 
L01 

  
إعالم ورياضيات 

  (*)آلي

  
التكنولوجيا وجامعة العلوم  -

  هواري بومدين 

  تسجيل وطني

 
  : 01األولوية   -
  رياضيات -
  تقني رياضي -
  

  :02األولوية 
  جريبيةعلوم ت -
 

  
  يتم الترتيب على أساس المعدل العام
  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  
  :شروط تكميلية

  

للمشارآة في الترتيب ينبغي أن يكون 
الحسابي ما بين عالمتي المعدل 

الرياضيات 
  2)/الرياضيات+الفيزياء(الفيزياءو

  13/20 أو يساويأآبر  
 

  اتااللكترونية للمؤسس الطالب والمواقعصصات المدرسة في الميدان يجب االستعانة بدليل التخولمعلومات أآثر حول الفروع (*)   
  

. III 2  إعالم آليورياضيات 
   

الواليات التابعة لمؤسسات   مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
 التكوين

شعب البكالوريا 
 واألولويات

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 
 ولياإلضافية للتسجيل األ

M01 جامعة بجاية  رياضيات تطبيقية  

  تسجيل وطني

 
  : 01األولوية   -
  رياضيات -
  تقني رياضي -
  

  :02األولوية 
 علوم تجريبية -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام
  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  
  : شروط تكميلية

للمشارآة في الترتيب ينبغي أن يكون 
ن عالمتي المعدل الحسابي ما بي
الرياضيات 

  2)/الرياضيات+الفيزياء(والفيزياء
 13/20أآبر أو يساوي  

M02  1جامعة قسنطينة  -  رياضيات  

M03 2 جامعة قسنطينة -  إعالم آلي  

  
.IV  الحياة وعلوم الطبيعة  

  
الواليات التابعة لمؤسسات   مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز

 التكوين
شعب البكالوريا 

 ألولوياتوا
الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 

 اإلضافية للتسجيل األولي

N01  تغذية وعلوم
  جامعة الشلف  غذائية

  تسجيل وطني
  رياضيات -
 علوم تجريبية -
 تقني رياضي -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام
  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  
للمشارآة في الترتيب ينبغي أن يكون 

عدل العام المحصل عليه في امتحان الم
  11/20البكالوريا  أآبر أو يساوي 

N02 جامعة بسكرة  علوم فالحية  

N03  علوم البيئة
  خنشلةجامعة  -  والمحيط

N04   جامعة مستغانم -  علوم فالحية  

N05 جامعة تلمسان -  علوم الغابات  

N06   جامعة ورقلة -  علوم فالحية  

N07  جامعة بجاية -  م التمريضعلو  

N08 جامعة مستغانم -  علوم التمريض  
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V.  الكون وعلوم األرض  
  

الواليات التابعة لمؤسسات   مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
 التكوين

شعب البكالوريا 
 واألولويات

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 
 اإلضافية للتسجيل األولي

P01  تسجيل وطني  جامعة عنابة -  محيطوجيولوجيا  
  رياضيات -
  علوم تجريبية -
 تقني رياضي -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام
   المحصل عليه في امتحان البكالوريا

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

 11/20 أو يساويالبكالوريا  أآبر 

  
VI.  الرياضية وت النشطات البدنية تقنياوعلوم  

  
الواليات التابعة لمؤسسات   مؤسسات التكوين التكوينفروع  الرمز

 التكوين
شعب البكالوريا 
 واألولويات

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 
 اإلضافية للتسجيل األولي

R01  
تقنيات وعلوم 

النشطات البدنية 
  (*)الرياضية و

جميع شعب   تسجيل وطني  2 جامعة قسنطينة -
  البكالوريا

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام
المحصل عليه في امتحان البكالوريا 

*)*(  
  

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

  12/20 أو يساويالبكالوريا  أآبر 

  اتااللكترونية للمؤسس الطالب والمواقعب االستعانة بدليل التخصصات المدرسة في الميدان يجولمعلومات أآثر حول الفروع (*) 
  .يتم التسجيل النهائي بعد اجتياز اختبار آفاءة تنظمه المؤسسة المعنية *) *(
  
 

VII . نظام آالسيكي(الحياة وعلوم الطبيعة(  
  

الواليات التابعة لمؤسسات   مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
 التكوين

شعب البكالوريا 
 ألولوياتوا

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 
 اإلضافية للتسجيل األولي

S01  تغذية و تكنولوجيا
  1 جامعة قسنطينة -  زراعية غذائية

  تسجيل وطني
  رياضيات -
 علوم تجريبية -
  تقني رياضي -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام
  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  
ب ينبغي أن يكون للمشارآة في الترتي

المعدل العام المحصل عليه في امتحان 
  12/20البكالوريا  أآبر أو يساوي 

S02 1 جامعة قسنطينة -  علوم بيطرية  

S03  جامعة باتنة -  علوم بيطرية  

S04   جامعة باتنة -  علوم فالحية  
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  مدمجة أقسام تحضيرية و مدارس تحضيرية 03 الملحق رقم 
 والشروط البيداغوجية للتسجيل التكوين نقاط

 
  نقاط التكوين والشروط البيداغوجية للتسجيل األولي

 
I .تحضيرية في العلوم والتقنيات ارسمد 
  

شعب البكالوريا   الواليات التابعة  الوطنية العليا المدارس  مدارس تحضيرية  الرمز
  واألولويات

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 
  اإلضافية

EP1 

 
مدرسة تحضيرية في 

 الجزائر –العلوم والتقنيات 
المدرسة الوطنية المتعددة  -  

  بالجزائرالتقنيات 
المدرسة الوطنية المتعددة  -

  التقنيات بوهران
المدرسة الوطنية العليا - 

 لألشغال العمومية
المدرسة الوطنية العليا - 

 للري
المدرسة الوطنية العليا - 

  عنابةبللمناجم والمعادن 
المدرسة الوطنية المتعددة  -

  بقسنطينةالتقنيات 

 تسجيل وطني

  : 01األولوية  -
  رياضيات -
  رياضيتقني  -
  
  : 02األولوية  -
  علوم تجريبية -

  
  02و 01األولوية 

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام
  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  
  :شروط تكميلية 

كون للمشارآة في الترتيب يجب أن ي
المعدل الحسابي ما بين عالمتي 

 +الفيزياء (الفيزياء والرياضيات 
  :2/)الرياضيات
  

  01بالنسبة لألولوية  -
  13/20 أو يساويأآبر 

  
  02 بالنسبة لالولوية  -

  14/20 أو يساويأآبر 
  

 
مدرسة تحضيرية في 

 عنابة –العلوم والتقنيات 
  
 

مدرسة تحضيرية في 
 تلمسان –العلوم والتقنيات 

  

مدرسة تحضيرية في 
  وهران -العلوم والتقنيات 

  
 .IIفي العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسييرتحضيرية  ارسمد  

  
شعب البكالوريا   الواليات التابعة  الوطنية العليا المدارس  مدارس تحضيرية  الرمز

  واألولويات
الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 

  اإلضافية

EP2  

  
العلوم مدرسة تحضيرية في 

 االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
  الجزائر –درارية  –
  

مدرسة الدراسات العليا  -
  التجارية

 المدرسة العليا للتجارة - 
المدرسة الوطنية العليا - 

لإلحصاء واالقتصاد 
  التطبيقي

 تسجيل وطني

  : 01األولوية  -
  رياضيات -
  رياضيتقني  -
  صادتسيير واقت -
  
  : 02األولوية  -
  علوم تجريبية -

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام
  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  
  :شروط تكميلية 

للمشارآة في الترتيب يجب أن تكون 
تساوي وأآبر أعالمة الرياضيات 

12/20  
  
  

  
العلوم مدرسة تحضيرية في 

 االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
  ينةقسنط –
  
  

العلوم مدرسة تحضيرية في 
 االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  عنابة –
  
  

العلوم مدرسة تحضيرية في 
 االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  تلمسان –
  
  

العلوم مدرسة تحضيرية في 
 االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  وهران –
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III .يري مدمج في الهندسة المعماريةقسم تحض  
  

شعب البكالوريا   الواليات التابعة  الوطنية العليا رسةالمد  قسم تحضيري مدمج  الرمز
  األولوياتو

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 
  اإلضافية

CP1  

  
قسم تحضيري مدمج  -

بالمدرسة المتعددة العلوم 
  للهندسة المعمارية والعمران

  

 المدرسة المتعددة -
العلوم للهندسة 

  المعمارية والعمران
 تسجيل وطني

  رياضيات -
  رياضيتقني  -
  علوم تجريبية -

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

للمشارآة في الترتيب ينبغي أن يكون 
  14/20 أو يساويالمعدل العام أآبر 

  
  
 

IV .آللي قسم تحضيري مدمج في اإلعالم ا 
  

شعب البكالوريا   الواليات التابعة  الوطنية العليا رسةالمد  قسم تحضيري مدمج  الرمز
  األولوياتو

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 
  اإلضافية

CP2  
قسم تحضيري مدمج  -

الوطنية العليا  بالمدرسة
   لإلعالم اآللي

المدرسة الوطنية العليا - 

  لإلعالم اآللي
 تسجيل وطني

  :01ة األولوي
  رياضيات -
  رياضيتقني  -
  

  :02األولوية 
  علوم تجريبية -

  
  02و 01األولوية 

  يتم الترتيب على أساس المعدل العام
   المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  
  :تكميليةشروط 

للمشارآة في الترتيب يجب ان يكون 
المعدل الحسابي ما بين عالمتي 

 +الفيزياء (الفيزياء والرياضيات 
  :2/)ضياتالريا

  
   01بالنسبة لألولوية 

  13/20 أو يساويأآبر 
  

   02 بالنسبة لألولوية 
  14/20 أو يساويأآبر 

  
  
  

V . لبيوتكنولوجيااقسم تحضيري مدمج في  
  

شعب البكالوريا   الواليات التابعة  الوطنية العليا رسةالمد  قسم تحضيري مدمج  الرمز
  واألولويات

 أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
  اإلضافية

CP3  

  
قسم تحضيري مدمج  -

الوطنية العليا بالمدرسة 
  للبيوتكنولوجيا بقسنطينة

  

الوطنية العليا المدرسة  -
 تسجيل وطني  للبيوتكنولوجيا بقسنطينة

  علوم تجريبية -
  رياضيات -
  رياضيتقني  -

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

آة في الترتيب ينبغي أن يكون للمشار
  14/20المعدل العام أآبر أو يساوي 
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  04الملحق رقم 
 والشروط البيداغوجية للتسجيل نقاط التكوين  المدارس

 
  المدارس

  
 الرموز المدرسة الجداول

I  

 EC1  المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا
 EC2  لبيطرةالمدرسة الوطنية العليا ل

 EC3  المدرسة الوطنية العليا للفالحة
 EC4  علوم البحر و تهيئة الساحلالمدرسة الوطنية العليا ل

II 418 - 400  المدارس العليا لألساتذة  
 
.I1 رس الوطنية العليا االمد  
.I2  الشروط البيداغوجية للتسجيل األولي والتكوين أماآن  

شعب البكالوريا   الواليات التابعة  ينمؤسسة التكو  فروع التكوين  الرمز
  األولوياتو

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 
  اإلضافية

EC1 تكنولوجيا  
المدرسة الوطنية العليا 

رويبة ( للتكنولوجيا
  )الجزائر

  تسجيل وطني

  
  : 01األولوية   
  رياضيات -
  رياضيتقني  -
  

  : 02األولوية 
  علوم تجريبية -

  
  02و 01األولوية 

  الترتيب على أساس المعدل العاميتم 
   المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  
  :شروط تكميلية 

للمشارآة في الترتيب يجب أن يكون 
المعدل الحسابي ما بين عالمتي 

 +الفيزياء (الفيزياء والرياضيات 
  :2/)الرياضيات
  

   01بالنسبة لألولوية 
  13/20يساوي  وأآبر أ

  
   02 بالنسبة لألولوية 

  14/20يساوي  وأ أآبر
  

EC2 علوم البيطرة 
المدرسة الوطنية العليا  -

الحراش، (للبيطرة 
  )الجزائر

 تسجيل وطني
  رياضيات -
  تقني رياضي -
 علوم تجريبية -

  
  يتم الترتيب على أساس المعدل العام
 المحصل عليه في امتحان البكالوريا

 
للمشارآة في الترتيب ، يجب أن يكون 

ل عليه في امتحان المعدل العام المحص
  البكالوريا 

  13/20يساوي  وأآبر أ
  

EC3 علوم فالحيه 
المدرسة الوطنية العليا 

الحراش، (للفالحة 
 )الجزائر

 سجيل وطنيت
  رياضيات -
  علوم تجريبية -
 تقني رياضي -

  
  يتم الترتيب على أساس المعدل العام
  المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  
يجب أن يكون للمشارآة في الترتيب ، 

المعدل العام المحصل عليه في امتحان 
  12/20البكالوريا أآبر أو يساوي 

 

EC4 علوم البحر  

المدرسة الوطنية العليا  -
علوم البحر و تهيئة ل

 –دالي إبراهيم (الساحل 
  )الجزائر

  سجيل وطنيت
  رياضيات -
  علوم تجريبية -
  تقني رياضي -

  
  يتم الترتيب على أساس المعدل العام
   المحصل عليه في امتحان البكالوريا

  
  :شروط تكميلية
كون المعدل ي أنللمشارآة في الترتيب يجب 

الحسابي ما بين عالمتي الرياضيات 
  2/) الفيزياء+لرياضياتا(والفيزياء

  12/20أآبر أو يساوي 
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II . المدرسة العليا ألساتذة التعليم التقنيوالمدارس العليا لألساتذة 
II.1 التكوين عالفرو :  
  

 الفروع الرموز

 معلم المدرسة االبتدائية في اللغة العربية 400

 معلم المدرسة االبتدائية في اللغة الفرنسية  401

 األدب العربيوأستاذ التعليم المتوسط في اللغة  402

 أستاذ التعليم المتوسط في اللغة الفرنسية 403

 جليزيةأستاذ التعليم المتوسط في اللغة اإلن 404

 الجغرافياوأستاذ التعليم المتوسط في التاريخ  405

 أستاذ التعليم المتوسط في الموسيقى 406

 أستاذ التعليم المتوسط في العلوم الطبيعية 407

 أستاذ التعليم المتوسط في العلوم الدقيقة 408

 أستاذ التعليم المتوسط في اإلعالم اآللي 409

 األدب العربيوي في اللغة أستاذ التعليم الثانو  410

 أستاذ التعليم الثانوي في اللغة الفرنسية 411

 أستاذ التعليم الثانوي في اللغة اإلنجليزية 412

 الجغرافياوأستاذ التعليم الثانوي في التاريخ  413

 أستاذ التعليم الثانوي في الفلسفة  414

 أستاذ التعليم الثانوي في الموسيقى 415

 لتعليم الثانوي في العلوم الطبيعيةأستاذ ا 416

 أستاذ التعليم الثانوي في العلوم الدقيقة 417

 أستاذ التعليم الثانوي في اإلعالم اآللي 418
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. II2  الشروط البيداغوجية للتسجيل األولي والتكوين أماآن  
  

شعب البكالوريا  سسات التكوينالواليات التابعة لمؤ مؤسسات التكوين فروع التكوين الرموز
 األولوياتو

أساس الترتيب 
الشروط و

البيداغوجية اإلضافية 
 للتسجيل األولي

  
400 

 
  (*)لغة عربية 

معلم المدرسة  -
 االبتدائية

  
المدرسة العليا  -

  لألساتذة بقسنطينة
  
  
المدرسة العليا  -

 لألساتذة ببوزريعة

  
04،05،06،07،08،12،18،19،21،23،24،25،
28،30،33،34،36،39،40،41،43  

 
 

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 
 

  :01األولوية 
  علوم تجريبية -
  رياضيات -
  تقني رياضي -
  
  :02ألولويةا
  آداب وفلسفة -
  لغات أجنبية -

يتم الترتيب على 
  أساس المعدل العام 
المحصل عليه في 

  البكالوريا امتحان
أآبر أو يجب أن يكون 

  12/20يساوي 
اختيار الفرع مشروط 
بالحصول على عالمة 

أو تساوي  أآبر
في امتحان  10/20

اللغة األساسية 
بالنسبة للفرع 

 المختار

  
401 

  
  (*)فرنسية  لغة 

معلم المدرسة  -
 االبتدائية

  
المدرسة العليا  -

  لألساتذة بقسنطينة
  
  
المدرسة العليا  -

 اتذة ببوزريعةلألس

  
04،05،06،07،08،12،18،19،21،23،24،25،
28،30،33،34،36،39،40،41،43  

 
 

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 
 

  
402 

 
لغة وأدب عربي 

(*)  
أستاذ التعليم  -
  متوسطال

  
المدرسة العليا  -

  لألساتذة بقسنطينة
  
  
مدرسة العليا ال -

 لألساتذة ببوزريعة

  
04،05،06،07،08،12،18،19،21،23،24،25،
28،30،33،34،36،39،40،41،43  

 
 

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 
 

  :01األولوية 
  فلسفةوآداب  -
 لغات أجنبية -
 
  :02ألولويةا
  علوم تجريبية -
  ترياضيا -
 تقني رياضي -

يتم الترتيب على 
  أساس المعدل العام 
المحصل عليه في 
  امتحان البكالوريا

 وأآبر أيكون  يجب أن
  12/20يساوي 

اختيار الفرع مشروط 
بالحصول على عالمة 

ساوي ت وأ أآبر
في امتحان  10/20

اللغة األساسية 
بالنسبة للفرع 

 المختار

  
403 

  
  (*)فرنسية  لغة 

م أستاذ التعلي -
  متوسطال

  
المدرسة العليا  -

  لألساتذة بقسنطينة
  
  
المدرسة العليا  -

  لألساتذة ببوزريعة
  
المدرسة العليا  -

  األغواطلألساتذة ب
 

  
04،05،07،12،18،19،21،23،24،25،30،34،
36،39،40،41،43  

 
 

02،06،09،10،13،15،16،27،31،33،35،42،
44،45،46،48 

 
01،03،08،11،14،17،20،22،26،28،29،32،
37،38،47  
 

  
404 

  *نجليزية إلغة 
أستاذ التعليم  -
   متوسطال
 

المدرسة العليا  -
  لألساتذة بقسنطينة

  
  
المدرسة العليا  -

 لألساتذة ببوزريعة

04،05،06،07،08،11،12،18،19،21،23،24،
25،28،30،33،34،36،39،40،41،43  

 
 

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 
 

  
405 

ا جغرافيوتاريخ  
(*)  

أستاذ التعليم  -
  متوسطال

406  

  
  (*)موسيقى

أستاذ التعليم  -
  متوسطال

المدرسة العليا  -
 جميع شعب البكالوريا تسجيل وطني لألساتذة بالقبة

يتم الترتيب على 
  أساس المعدل العام 
المحصل عليه في 
 امتحان البكالوريا

  
  ساتذة المعنيةيتم التسجيل النهائي بعد إجراء  مقابلة شفوية تنظمها المدرسة العليا لأل (*)
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  . II2  الشروط البيداغوجية للتسجيل األوليوأماآن التكوين  
  

شعب البكالوريا  الواليات التابعة لمؤسسات التكوين مؤسسات التكوين فروع التكوين الرموز
 األولوياتو

ساس الترتيب أ
الشروط و

البيداغوجية اإلضافية 
 للتسجيل األولي

  
407 

 
علوم طبيعية 

(*)  
أستاذ التعليم  -
 -متوسط ال

 
المدرسة العليا  -

 لألساتذة بالقبة
  
المدرسة العليا  -

  األغواطلألساتذة ب
  
المدرسة العليا  -

  لألساتذة بقسنطينة
 

 
01،02،06،08،09،10،13،14،15،16،20،22،27،29،
30،31،33،35،37،38،42،44،45،46،48  

  
03،11،17،26،28،32،47  

  
  

04،05،07،12،18،19،21،23،24،25،34،36،39،40،
  علوم تجريبية - 41،43

  رياضيات -

  
يتم الترتيب على 

  أساس المعدل العام 
المحصل عليه في 
  امتحان البكالوريا

أو أآبر يكون  يجب أن
 12/20 يساوي

  :شروط تكميلية 
الترتيب  للمشارآة في

يكون المعدل  أنيجب 
الحسابي ما بين 

علوم العالمتي 
الرياضيات وة يالطبيع

 +ةيطبيععلوم (
  2/)رياضيات

 أو يساويأآبر 
12/20 

  
408 

  
علوم دقيقة 

(*)  
أستاذ التعليم  - 
 - متوسطال

  
المدرسة العليا  -

  لألساتذة بالقبة
  
المدرسة العليا  -

  األغواطلألساتذة ب
  
يا المدرسة العل -

ألساتذة التعليم 
  سكيكدة التقني ب

  
المدرسة العليا  -

  لألساتذة بقسنطينة
 

 
01،02،06،08،09،10،15،16،20،33،35،37،42،44 

 
  

03،11،14،17،26،28،32،38،45،47  
 
  

12،13،21،22،27،29،31،36،46،48 
 
  
  

04،05،07،18،19،23،24،25،30،34،39،40،41،43  

 : 01األولوية 
  رياضيات  -
  رياضيتقني  -
  

  : 02األولوية 
 علوم تجريبية -

يتم الترتيب على 
  أساس المعدل العام 
المحصل عليه في 
  امتحان البكالوريا

أو أآبر يكون  يجب أن
  12/20 يساوي

  :شروط تكميلية 
للمشارآة في الترتيب 

يكون المعدل  أنيجب 
الحسابي ما بين 

عالمتي الرياضيات 
لرياضياتا(والفيزياء

  2/) الفيزياء+
 أو يساويآبر أ

12/20 

  
409 

  
  (*)إعالم آلي 

أستاذ التعليم  - 
 - متوسطال

  
المدرسة العليا  -

  لألساتذة بقسنطينة
  
  
المدرسة العليا  -

  لألساتذة بالقبة

  
04،05،07،08،12،18،19،21،23،24،25،28،30،34،
36،39،40،41،43 

  
  

01،02،03،06،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  

  
410 

  
لغة وأدب 

  (*)ربيع
أستاذ التعليم  -

 -الثانوي

  
المدرسة العليا  -

  لألساتذة بقسنطينة
  
  
المدرسة العليا  -

 لألساتذة ببوزريعة

  
04،05،06،07،08،12،18،19،21،23،24،25،28،30،
33،34،36،39،40،41،43 

  
 

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 

  :01األولوية 
  آداب وفلسفة -
  لغات أجنبية -
 

  :02األولوية
  علوم تجريبية -
  رياضيات -
  تقني رياضي -

يتم الترتيب على 
  أساس المعدل العام 
المحصل عليه في 
  امتحان البكالوريا

يجب أن يكون أآبر أو 
  12/20يساوي 

اختيار الفرع مشروط 
  الحصول ب

أو  أآبرعلى عالمة 
في   10/20 تساوي

البكالوريا  بالنسبة 
  للفرع المختار

  
411 

  
فرنسية  لغة
(*)  

أستاذ التعليم  -
 -الثانوي

 

  
المدرسة العليا  -

  لألساتذة بقسنطينة
  
  
المدرسة العليا  -

 لألساتذة ببوزريعة
 
المدرسة العليا  -

  األغواطلألساتذة ب
 

  
04،05،07،12،18،19،21،23،24،25،30،34،36،39،
40،41،43 

 
 

02،06،09،10،13،15،16،27،31،33،35،42،44،45،
46،48 

 
01،03،08،11،14،17،20،22،26،28،29،32،37،38،
47 

  
412 

  
لغة إنجليزية 

(*)  
أستاذ التعليم  -

 –الثانوي 
 

  
المدرسة العليا  -

  لألساتذة بقسنطينة
 
المدرسة العليا  -

 لألساتذة ببوزريعة
  
مدرسة العليا ال -

  األغواطلألساتذة ب
 

  
04،05،06،07،08،12،18،19،21،23،24،25،30،33،
34،36،39،40،41،43 

 
01،02،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  
 

  

 ساتذة المعنيةيتم التسجيل النهائي بعد إجراء  مقابلة شفوية تنظمها المدرسة العليا لأل (*)
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  . II2  الشروط البيداغوجية للتسجيل األوليوأماآن التكوين   
  

مؤسسات  فروع التكوين الرموز
شعب البكالوريا  الواليات التابعة لمؤسسات التكوين التكوين

 األولوياتو

الشروط وأساس الترتيب 
البيداغوجية اإلضافية 

 للتسجيل األولي
  
413 

 
 تاريخ

 - (*)وجغرافيا
ذ التعليم أستا

 -الثانوي
 

  
المدرسة العليا  -

لألساتذة 
  بقسنطينة

  
المدرسة العليا  -

لألساتذة 
 ببوزريعة

  
04،05،06،07،08،12،18،19،21،23،24،
25،28،30،33،34،36،39،40،41،43  

 
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 
 

  :01األولوية 
  اب وفلسفةآد -
  لغات أجنبية -
 

  :02األولوية
  علوم تجريبية -
  رياضيات -
 تقني رياضي -

يتم الترتيب على أساس 
  المعدل العام 

المحصل عليه في امتحان 
  البكالوريا

يجب أن يكون أآبر أو 
  12/20يساوي 

اختيار الفرع مشروط 
  بالحصول 

تساوي  أو أآبرعلى عالمة 
في البكالوريا    10/20

 للفرع المختار بالنسبة
  
414 

  
   (*) فلسفة

أستاذ التعليم  -
 -الثانوي

  

  
المدرسة العليا  -

لألساتذة 
  بقسنطينة

  
  
المدرسة العليا  -

لألساتذة 
 ببوزريعة

 
 

  
01،04،05،06،07،08،12،18،19،21،23،
24،25،28،30،31،33،34،36،39،40،41،
43  

 
02،03،09،10،11،13،14،15،16،17،20،
22،26،27،29،32،35،37،38،42،44،45،
46،47،48 
 

  :01األولوية 
  آداب وفلسفة -
  لغات أجنبية -
 

  :02األولوية
  علوم تجريبية -
  رياضيات -
 تقني رياضي -

يتم الترتيب على أساس 
  المعدل العام 

المحصل عليه في امتحان 
  البكالوريا

يجب أن يكون أآبر أو 
  12/20يساوي 

اختيار الفرع مشروط 
  بالحصول 

تساوي  أو أآبرعلى عالمة 
في البكالوريا    10/20

 بالنسبة للفرع المختار
  
415 

 
  (*)موسيقى 

أستاذ التعليم  -
 -الثانوي

  
المدرسة العليا - 

 لألساتذة بالقبة

  
 تسجيل وطني

  
 جميع شعب البكالوريا

  
يتم الترتيب على أساس 

  المعدل العام 
المحصل عليه في امتحان 

 البكالوريا
  
416 

  
  (*)علوم طبيعية 

أستاذ التعليم - 
 -الثانوي

 
المدرسة العليا  -

 لألساتذة بالقبة
  
  
المدرسة العليا  -

لألساتذة 
  األغواطب
  
المدرسة العليا  -

لألساتذة 
  بقسنطينة

 

 
01،02،06،08،09،10،13،14،15،16،20،
22،27،29،30،31،33،35،37،38،42،44،
45،46،48  

  
03،11،17،26،28،32،47  

  
  

04،05،07،12،18،19،21،23،24،25،34،
36،39،40،41،43 

  علوم تجريبية -
  رياضيات -

  
يتم الترتيب على أساس 

  المعدل العام 
المحصل عليه في امتحان 

  البكالوريا
أو  يجب أن يكون أآبر

 12/20 يساوي
  :شروط تكميلية 

للمشارآة في الترتيب يجب 
أن يكون المعدل الحسابي ما 
بين عالمتي العلوم الطبيعية 

 ت والرياضيا
  2/)ياضيات +علوم طبيعية(

 12/20أآبر أو يساوي 
  
417 

  
  (*)دقيقة  علوم

أستاذ التعليم - 
  -الثانوي

  
المدرسة العليا  -

  لألساتذة بالقبة
  
المدرسة العليا  -

لألساتذة 
  األغواطب
  
المدرسة العليا  -

ألساتذة التعليم 
  سكيكدة التقني ب

  
المدرسة العليا  -

لألساتذة 
  بقسنطينة

 

 
01،02،06،08،09،10،15،16،20،33،35،
37،42،44  

  
03،11،14،17،26،28،32،38،45،47 

 
  
  

12،13،21،22،27،29،31،36،46،48 
 
  
  

04،05،07،18،19،23،24،25،30،34،39،
40،41،43  

 : 01األولوية 
  رياضيات  -
  تقني رياضي -
  

  : 02األولوية 
 علوم تجريبية -

يتم الترتيب على أساس 
  المعدل العام 

ل عليه في امتحان المحص
  البكالوريا

أو  يجب أن يكون أآبر
  12/20 يساوي

  :شروط تكميلية 
للمشارآة في الترتيب يجب 
أن يكون المعدل الحسابي ما 

بين عالمتي الرياضيات 
 والفيزياء

  2/) فيزياء+رياضيات(
 أو يساوي يكون أآبر
12/20 

 
 

  
418  

 
  (*)إعالم آلي -
أستاذ التعليم  -

  -الثانوي

 
درسة العليا الم -

لألساتذة 
  بقسنطينة

المدرسة العليا  -
  لألساتذة بالقبة

  
04،05،07،08،12،18،19،21،23،24،25،
28،30،34،36،39،40،41،43  

  
01،02،03،06،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  

 : 01األولوية 
  رياضيات  -
  تقني رياضي -
  

  : 02 األولوية
  علوم تجريبية -

 .المعنيةلألساتذة  سجيل النهائي بعد إجراء مقابلة شفوية تنظمها المدرسة العليا الت يتم (*)
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  05الملحق رقم 
  النظام الكالسيكي فروع التكوين العالي

 والشروط البيداغوجية للتسجيل نقاط التكوين
 I .1  التكوين فروع

 
 الفروع الرمز

 طبالدآتور في  700

 دآتور في الصيدلة 701

 األسنان دآتور في طب 702

 يبيطرطبيب  703
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2. I  الشروط البيداغوجية للتسجيل األولي وأماآن التكوين  
  

 الواليات التابعة لمؤسسات التكوين مؤسسات التكوين فروع التكوين الرموز
شعب 

البكالوريا 
 ياتاألولوو

الشروط وأساس الترتيب 
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل 

 األولي
 
700 

  
دآتور في  -
 *)(طب ال

  
 1جامعة الجزائر -
  جامعة تيزي وزو -
  1 جامعة البليدة -
  جامعة بجاية -
  
  3 جامعة قسنطينة -
  جامعة عنابة -
  1 جامعة سطيف -
  جامعة باتنة -
  
  جامعة وهران  -
جامعة سيدي  -

  بلعباس
  امعة تلمسانج -
  جامعة مستغانم -
 

  
11،16،33،47 
10،15،35  
03،09،17،26،42،44  
06  

  
04،18،25،43  

12،21،23،24،36،41  
19،28،34  
05،07،30،39،40  

  
02،31،37،38،48  
14،20،22،29،32 

  
01،08،13،45،46  
27 

  رياضيات -
علوم  -

  تجريبية
 تقني رياضي -

يتم الترتيب على أساس المعدل 
  العام

عليه في إمتحان المحصل 
  البكالوريا

  
للمشارآة في الترتيب ، يجب 
أن يكون المعدل العام المحصل 

أآبر عليه في إمتحان البكالوريا 
 14/20 أو يساوي

 
701 

  
دآتور في  -

 *)( الصيدلة

  
 1جامعة الجزائر -
  تيزي وزو جامعة -
  1 البليدةجامعة  -
  
  3 جامعة قسنطينة -
  جامعة عنابة  -
  1 جامعة سطيف -
  جامعة باتنة -
  
  جامعة وهران  -
جامعة سيدي  -

  بلعباس
  جامعة تلمسان -
 

  
11،16،33،47 
10،15،35  
03،09،17،26،42،44  

  
04،12،18،25  
21،23،24،36،41  
06،19،28،34،43  
05،07،30،39،40  

  
02،27،31،37،38،48   
14،20،22،29،32 

  
01،08،13،45،46 

 
702 

  
دآتور في  -

 ألسنانا طب
)(* 

  
 1جامعة الجزائر -
  تيزي وزوجامعة  -
  1 البليدةجامعة  -
  
  3 جامعة قسنطينة -
 جامعة عنابة -
  1 جامعة سطيف -
  
  جامعة وهران  -
  جامعة تلمسان -
جامعة سيدي  -

  بلعباس
 

  
11،16،33،47 
10،15،35  
03،09،17،26،42،44  

  
04،12،18،21،25،43  
23،24،30،36،39،40،41    
05،06،07،19،28،34   

  
02،27،31،37،38،48  
01،08،13،45،46  
14،20،22،29،32 

  
703 

  
 يبيطرطبيب 

  
 1 جامعة البليدة -
  
 
 الطارفجامعة  -
 
  سوق أهراسجامعة - 
  
 جامعة تيارت -

  
02،03،06،09،10،11،15،16،17،26،33،35،42،
44،47 

 
05،07،18،19،21،23،25،28،30،34،36،39،43 

 
04،12،24،40،41 

  
01،08،13،14،20،22،27،29،31،32،37،38،45،
46،48  

 

علوم  -
  تجريبية 

  رياضيات -
 تقني رياضي -

يتم الترتيب على أساس المعدل 
  العام

المحصل عليه في امتحان 
 البكالوريا

  
 . لضمان توزيع أنجع لحاملي شهادة البكالوريا يمكن تغيير بعض الدوائر الجغرافية*) (
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   06الملحق رقم 
  

 رموز الواليات 
  

 منطقة الشرق  منطقة الوسط  الغرب منطقة
        

 الرمز الوالية  الرمز الوالية  الرمز الوالية
 04 أم البواقي  02  الشلف  01  أدرار
 05 باتنة  03  األغواط  08  بشار

 07 بسكرة  06  بجاية  13  تلمسان
 12  تبسة  09  البليدة  14  تيارت
 18  جيجل  10  البويرة  20  سعيدة

 19  سطيف  11  تمنراست  22  سيدي بلعباس
 21  سكيكدة  15  تيزي وزو  27  مستغانم
 23  عنابة  16  الجزائر  29  معسكر
 24  قالمة  17  الجلفة  31  وهران
 25 قسنطينة  26  المدية  32  البيض
 28  المسيلة  33  إليزي  37  تندوف

 30  ورقلة  35  بومرداس  38  تسمسيلت
 34  برج بوعريريج  42  تيبازة  45  النعامة

 36  الطارف  44  عين الدفلى  46  عين تموشنت
 39  الوادي  47  غرداية  48  غليزان

 40  خنشلة      
 41  سوق أهراس      
 43  ميلة      
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 شبكة المؤسسات الجامعية 07 الملحق رقم 
 

  التعليم العالي  مؤسساتقائمة 
  

  جامعة التكوين المتواصل+  جامعة 47
  

  جامعة أدرار -1
  1جامعة الجزائر  -2
  2جامعة الجزائر  -3
  3جامعة الجزائر  -4
  جامعة عنابة  -5
  جامعة باتنة -6
  جامعة بشار -7
  جامعة بجاية -8
   جامعة بسكرة -9
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