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 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
 وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

 

  01 منشور رقم
  2016 سنة یونیو 02 ھـ الموافق 1437 عام شعبان 26 في خمؤرّ  

  ق بالتسجیل األّولي وتوجیھ حاملي شھادة البكالوریا علّ تالم
   2017 - 2016لسنة الجامعیة بعنوان ا

  
 

یھدف ھذا المنشور إلى تحدید القواعد العامة المطبقة في مجال التسجیل األّولي وتوجیھ حاملي شھادة البكالوریا 

 .2017 -  2016 لسنة الجامعیةبعنوان ا

 

 شھادة أجنبیة معادلة لھا بااللتحاق بالتعلیم والتكوین العالیین . والبكالوریا أیُسمح لكل حاملي شھادة 

 

 التسجیلوالتوجیھ و التسجیل األولي – 1

  

 عامة شروط  1-1

  اآلتیة: ربعةاألإلى ترتیب یأخذ بعین االعتبار المعاییر  ینالعالییستند التوجیھ للتعلیم والتكوین 

  المعبر عنھا من طرف حامل شھادة البكالوریا، اتالرغب -

  ،نقاط المواد األساسیةو التقدیرو المعدل العام للبكالوریا :شعبة والنتائج المحصلة في امتحان البكالوریا ال -

  قدرات استقبال مؤسسات التعلیم والتكوین العالیین. -

 .الدوائر الجغرافیة -
  

معدالت عامة دنیا  تحضیریةال قساماألو التكوین فروعو میادینتتطلب المشاركة في الترتیب، في بعض 

  ال تمنح ھذه المعدالت الحق، آلیا، للتسجیل النھائي.وللبكالوریا، 

  

   .یتم ھذا الترتیب على أساس المعدل العام المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

 .  تحضیریةالقسام األو التكوینمیادین وفروع  بعض في لتسجیل األّوليلمطلوبة شروط تكمیلیة  وھناك

  

علوم " ( معاھد العلوم والتقنیات التطبیقیة، میدان  الفروعسالفة الذكر، فإن االلتحاق ببعض الإضافة إلى الشروط 

 تثبت الصحة تقدیم شھادة طبیة یخضع إلى والمدارس العلیا لألساتذة ) " وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة

 مقابلة شفویة أمام لجنة.إجراء  وأدة الجیّ 
  

 یاتوللقیام بھذه العمل ،حصریایتّم التسجیل األّولي والتوجیھ والطعون لحاملي شھادة  البكالوریا الجدد على الخط 

  على التوالي: ما، لفائدة ھؤالء، ھلألنترنت ینتم تخصیص موقع
  

i.dzientation.eshttp://www.or  

http://www.mesrs.dz              
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  .أعاله ینالمذكور ین" لإلشارة إلى الموقعنیالمخصص االنترنت موقعي"عبارة استعمال ھذا النص  سیتم خالل

 

، تّم تخصیص ربط مجاني لفائدة حاملي شھادة البكالوریا الجدد ینالموقع ینوقصد تمكین وتسھیل الدخول إلى ھذ

 على مستوى فضاءات االنترنت المفتوحة لھذا الغرض على مستوى المؤسسات الجامعیة. 

  

لكترونیة إة حلوو اإلعالم اآللي جھازكل سند رقمي (  لىع، بدلیل الطالب لمرفقا ،ھذا المنشورأحكام یتم تحمیل 

  من موقعي اإلنترنت المخصصین.ھاتف نقال ) انطالقا و

  :عبر الخط التفاعلي المنشوریسمح 

 ،مؤسسات التعلیم العاليجمیع شروط االلتحاق ب بتقدیم -

 ،في المؤسسات الجامعیة المضمونةمختلف المعلومات حول فروع التكوین  بإعطاء -

 ،التسجیل في المؤسسات الجامعیة لحاملي شھادة البكالوریا الخاصة (ثانویة بوعمامة) إجراءاتتوضیح ب -

 ،طلب المعادلة والتسجیل في المؤسسات الجامعیة لحاملي شھادة البكالوریا األجنبیة إجراءاتتوضیح ب -

اریة قطاعات وزمؤسسات التكوین العالي التابعة ل التي تضمنھامعلومات متعلقة بالتكوینات  بتقدیم -

 ،أخرى

 اإلیواءوالنقل والدراسیة  بالخدمات الجامعیة (المنحة المتعلقةمعلومات العلى  اإلطالعتوفیر ب -

  ).اإلطعامو

 

  ( ل م د ) دكتوراه –ماستر  –اللیسانس نظام  من لیسانسال طور في التسجیل األّولي والتوجیھ  2.1
 

  

أعمدتھ، القواعد العامة المطبقة في مجال  من خالل) 31إلى الصفحة  13من الصفحة ( 01الملحق  یبین

 .ل م دمیادین التكوین لنظام في  یسانسللطوار افي أ التسجیل األولي والتوجیھ
  

  ،میادین أو فروع التكوینرمز   : 1العمود 

  ،میادین أو فروع التكوین    :  2العمود 

  ،فرع التكوین أو مؤسسات التعلیم والتكوین العالیین التي تضمن میدان   :  3العمود 

  ،الدوائر الجغرافیة التابعة لكل مؤسسة من مؤسسات التعلیم والتكوین العالیین   :  4العمود 

  ،ل االلتحاق بمیادین أو فروع التكوینشعب البكالوریا المرتبة حسب األولویات التي تخوّ    :  5العمود 

كیفیة المشاركة في یبیّن ھذا العمود  ،ليیل األوّ قواعد الترتیب والشروط البیداغوجیة اإلضافیة للتسج   :  6العمود 

  لي في میادین أو فروع التكوین.الترتیب قصد التسجیل األوّ 
  

  التسجیل الوطني ذاتلي والتوجیھ في الفروع التسجیل األوّ   3.1
  

التي تضمنھا المؤسسات الجامعیة في میادین وفروع  اللیسانس بمساراتالفروع ذات التسجیل الوطني  تتعلق

ھذه الفروع تتمیز  .الوطني ھاطابعضافة إلى باإلالتكوین ذات صلة مباشرة بمحیطھا االجتماعي واالقتصادي، 

  :بما یلي

  ،شروط بیداغوجیة خاصة -  

  اص،تأطیر بیداغوجي خ -  

  .القتصادي في التكوینا الجتماعيا للقطاع مشاركة قویة -  
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) من خالل أعمدتھ، القواعد العامة المطبقة في مجال 40 الصفحة لىإ 32من الصفحة ( 02یبین الملحق 

 الفروع ذات التسجیل الوطني.التوجیھ في والتسجیل األولي 
 

  ،الفرع ذو التسجیل الوطنيرمز    :  1العمود 

  ،التسجیل الوطني والفرع ذ عنوان   :  2العمود 

  ،عنوان التخصصات : 3العمود 

   ،مؤسسة التكوین التي تضمن الفرع ذو التسجیل الوطني   :  4العمود 

  ،الفروع ذات التسجیل الوطني فرع من لكل الطابع الوطنيیوضح    :  5العمود 

  ،الفروع ذات التسجیل الوطنيبل االلتحاق شعب البكالوریا المرتبة حسب األولویة التي تخوّ    :  6العمود 

  لي في الفروع ذات التسجیل الوطني.قواعد الترتیب والشروط البیداغوجیة اإلضافیة للتسجیل األوّ    :  7العمود 

  

 MCIL مسار مدمج للیسانس يماستر ذالفي التسجیل األّولي والتوجیھ  4.1
  

تضمنھا سنوات (لیسانس + ماستر)  )05بخمس (مسار مدمج للیسانس  يماستر ذمدة التكوین في  رتقدّ 

مسار ا ذماستر التمیز یالقطاع الصناعي. عالقة مباشرة مع ذات فروع التكوین ومیادین  فيمؤسسات جامعیة 

  :للیسانس بما یلي مدمج

  شروط بیداغوجیة خاصة؛ -  

  ؛اصتأطیر بیداغوجي خ -  

  ؛ستناد التكوین على مخبر بحثإ -  

  .للقطاع الصناعي في التكوین والبحث ةقوی مشاركة -  
  

) من خالل أعمدتھ، القواعد العامة المطبقة في مجال 42إلى الصفحة  41الصفحة  (من 03یبین الملحق 

 . مسار مدمج للیسانس يذماستر لي والتوجیھ في التسجیل األوّ 
  

  ماستر ذو مسار مدمج للیسانس،الرمز   : 1العمود 

  ،مسار مدمج للیسانس يماستر ذللفرع التكوین   : 2العمود 

 ،التخصصاتعنوان   : 3العمود 

  ماستر ذو مسار مدمج للیسانس،الالتي تضمن  التكوین مؤسسة  :4العمود 

   مسار مدمج للیسانس، يماستر ذلكل  الطابع الوطنيیوضح   :5العمود 

  ،للیسانسمسار مدمج  يذماستر البمرتبة حسب األولویة التي تخّول االلتحاق  ،شعب البكالوریا  : 6العمود 

  .للیسانسمسار مدمج  يذالماستر في  قواعد الترتیب والشروط البیداغوجیة اإلضافیة للتسجیل األّولي  : 7العمود 
 

  

   العلوم والتقنیات التطبیقیةمعاھد  مختلف التسجیل األّولي والتوجیھ في 5.1
 

للتكوینات في  ایحصر مكرسةصة داخل الجامعة، فضاءات جامعیة مخصّ معاھد العلوم والتقنیات التطبیقیة تعتبر 

كما تمنح لخریجیھا إمكانیة اكتساب كفاءات أكادیمیة ومھنیة  ،احتیاجات سوق الشغلتتطابق واللیسانس المھنیة 

  جعلھم عملیین بسرعة.بكفیلة 

، مدعوة لتغطیة احتیاجات القطاع معاھد العلوم والتقنیات التطبیقیةإن التكوینات المقترحة من طرف 

 .)إنتاج الموادوتحویل  (والقطاع الثاني ) تجارة...وخدمات (الثالث
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حد أب متابعة دراستھمالراغبین في و 2017 - 2016لسنة الجامعیة عنوان ابیجب على حاملي شھادة البكالوریا 

 اختیارھم.بأحد معاھد العلوم والتقنیات التطبیقیة حسب لي لتسجیل األوّ ، الترشح لمعاھد العلوم والتقنیات التطبیقیة

 .شفویة مقابلة للقبول بعد التسجیل النھائي في معھد العلوم والتقنیات التطبیقیة یخضع
  

) من خالل أعمدتھ، القواعد العامة المطبقة في مجال 45إلى الصفحة  43الصفحة  (من 04یبین الملحق 

 . معاھد العلوم والتقنیات التطبیقیةلي والتوجیھ في التسجیل األوّ 

 ،بمعاھد العلوم والتقنیات التطبیقیة  ةع التكوین المضمونوأو فر المیادینرمز   : 1العمود 

   میادین التكوین،  : 2العمود 

  فروع التكوین،  :3العمود 

 لیسانس مھنیة،  :4العمود 

  ات،التي تضمن التكوین التكوین مؤسسات  :5العمود 

   ،والتقنیات التطبیقیةمعاھد العلوم یوضح الطابع الوطني للتسجیل في   :6العمود 

  ،بالتكویناتمرتبة حسب األولویة التي تخّول االلتحاق  ،شعب البكالوریا  : 7العمود 

 .قواعد الترتیب والشروط البیداغوجیة اإلضافیة للتسجیل األّولي  : 8العمود 
 

  

  المدارس العلیاالتسجیل األّولي والتوجیھ في  6.1
 

 متابعة دراستھمالراغبین في و 2017 – 2016دخول الجامعي البعنوان  یجب على حاملي شھادة البكالوریا 

  :بإحدى المدارس العلیا

 لي بقسم تحضیري،بالتسجیل األوّ  القیام -

 ألقسام التحضیریة،ل من بین المترشحین انتقاؤھم -
  

عملیة التوجیھ، یمكن توجیھ حامل شھادة البكالوریا إلى القسم التحضیري الذي اختاره وھذا حسب  على إثر

   .لاالستقبا قدرات

  

 أساسھا یتّم على واجتیازھم لمسابقةة تحضیریالم اقساألة في سدراال من سنتین بعد ناجحینتوجیھ الطلبة ال یتمّ 

  ثالث معاییر: أساس على ،المدارس العلیا ، إلى إحدىترتیبھم وإعالن نجاحھم من عدمھ

  المحصل علیھ في المسابقة، المعدل -1

  ،الرغبات المعبر عنھا من قبل الطالب -2

  .المدارس العلیا لدى قبالستاالقدرات  -3
 

من المدارس ) أنواع 05( خمسةبإحدى االلتحاق ب تسمحمن األقسام التحضیریة مختلفة أنواع  )05( خمسةھناك 

  .العلیا
  

  العلیا التالیة: بإحدى المدارستسمح بااللتحاق  :تكنولوجیاالوعلوم الاألقسام التحضیریة في  -أ

  ،العاصمة المدرسة الوطنیة المتعددة التقنیات بالجزائر -

  ،المدرسة الوطنیة المتعددة التقنیات بوھران -

  ،بقسنطینة المدرسة الوطنیة العلیا المتعددة التقنیات -

  ،بالجزائر العاصمة الوطنیة العلیا لألشغال العمومیةالمدرسة  -

  ،بالبلیدة المدرسة الوطنیة العلیا للري -

  ،عنابةب والمعادنالمدرسة الوطنیة العلیا للمناجم  -
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  الصناعیة بعنابة، تللتكنولوجیا العلیاالمدرسة  -

  تطبیقیة بتلمسان،الالمدرسة العلیا للعلوم  -

  ھندسة الكھربائیة والطاقویة بوھران.للالمدرسة العلیا  -

رس االمدإحدى تسمح بااللتحاق ب :تجاریةالعلوم التسییر ووال ةاالقتصادیعلوم الاألقسام التحضیریة في  -ب

  العلیا التالیة:

  ،بالقلیعة مدرسة الدراسات العلیا التجاریة -

  ،بالقلیعة المدرسة العلیا للتجارة -

  ،بالقلیعة لإلحصاء واالقتصاد التطبیقيالمدرسة الوطنیة العلیا  -

  ،للتسییر والتجارة الدولیة بالقلیعةالمدرسة العلیا  -

  ،لعلوم التسییر بعنابةالمدرسة العلیا  -

  ،مالیة بقسنطینةالمحاسبة ولل المدرسة العلیا -

  ،المدرسة العلیا إلدراة األعمال بتلمسان -

  .لالقتصاد بوھران المدرسة العلیا -
  

  العلیا التالیة:بإحدى المدارس تسمح بااللتحاق  األقسام التحضیریة في علوم الطبیعة والحیاة: -ج

  ،للفالحة بالحراشالمدرسة الوطنیة العلیا  -

  ،غذائیة بالجزائرالزراعیة الصناعات وال الغذاءلعلوم المدرسة العلیا  -

  ،العلیا للفالحة بمستغانمالمدرسة  -

   ،بقسنطینة لبیوتكنولوجیالالمدرسة الوطنیة العلیا  -

 صید" و" تربیة المائیات"  ینعلوم البحر وتھیئة الساحل بالجزائر ( بالنسبة للتخصصلالمدرسة الوطنیة العلیا  -

  .) بحریة وقاریةفرع ھیدروبیولوجیا " ل ألسماكا
  

  :التالیتین بإحدى المدرستین بااللتحاق انسمحی في اإلعالم اآللي: ینالتحضیری القسمین -د

  ،بالجزائر المدرسة الوطنیة العلیا لإلعالم اآللي -

  .بسیدي بلعباس المدرسة العلیا لإلعالم اآللي -
  

  :المدارس التالیةبإحدى تسمح بااللتحاق  :"الخاصة" مدمجةال األقسام التحضیریة -ه

  ،بالجزائر والعمرانلمتعددة العلوم للھندسة المعماریة المدرسة ا -

  ،بقسنطینة المدرسة الوطنیة العلیا للبیوتكنولوجیا -

  .الوطنیة العلیا لعلوم البحر وتھیئة الساحل بالجزائرالمدرسة  -
  

  

) من خالل أعمدتھ، القواعد العامة المطبقة في مجال 50إلى الصفحة  46الصفحة  (من 05یبین الملحق 

 لي والتوجیھ في األقسام التحضیریة. التسجیل األوّ 
  

  ،رمز القسم التحضیري  : 1العمود 

  ،والجامعاتداخل المدارس  القسم التحضیري  : 2العمود 

 ،ةم التحضیریاقسألاأنواع لكل نوع من  رس الوطنیة العلیا التابعةاالمد  : 3العمود 

   ،األقسام التحضیریةقسم من لكل  یوضح الطابع الوطني  : 4العمود 

   ،األقسام التحضیریةب االلتحاق لالتي تخوّ شعب البكالوریا المرتبة حسب األولویة   : 5العمود 

  قواعد الترتیب والشروط البیداغوجیة اإلضافیة للتسجیل األولي في األقسام التحضیریة.  : 6العمود 
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  الوطنیة العلیا والمعاھد المدارسالتسجیل األّولي والتوجیھ في  7.1
 

) من خالل أعمدتھ، القواعد العامة المطبقة في مجال 53إلى الصفحة  51من الصفحة ( 06یبین الملحق 

 .الوطنیة العلیا والمعاھد المدارسلي والتوجیھ في التسجیل األوّ 
 

 ،رمز فروع التكوین : 1العمود 

 ،عنوان فروع التكوین  : 2العمود 

  ،فرع التكوینلوطنیة العلیا أو المعھد اللذان یضمنان ا ةالمدرس : 3العمود 

 ،المعاھد وأالوطنیة العلیا  المدارسمن  مدرسةلكل  یوضح الطابع الوطني : 4العمود 

 ،شعب البكالوریا المرتبة حسب األولویة التي تخّول االلتحاق بفروع التكوین : 5العمود 

  .الوطنیة العلیا والمعاھد في المدارسقواعد الترتیب والشروط البیداغوجیة اإلضافیة للتسجیل األّولي  : 6العمود 

  
  العلیا لألساتذة التسجیل األّولي والتوجیھ في المدارس 8.1

 

قطاع التربیة  لفائدةنین لمكوّ صة لتكوین امسارات مخصّ المدارس العلیا لألساتذة لحاملي شھادة البكالوریا  توفر

والثانوي  ( أستاذ التعلیم المتوسط )، المتوسط ( أستاذ المدرسة االبتدائیة): االبتدائي ألطوار الثالثةلالوطنیة  

  أستاذ التعلیم الثانوي ).(

حتیاجات اال حسبواألماكن البیداغوجیة المتوفرة في المدارس العلیا لألساتذة سنویا حسب الفروع والوالیة  تحدد

  قطاع التربیة الوطنیة. ر عنھا من طرفالمعبّ 

المقبول المترشح یجب على الشفویة.  التسجیل النھائي في ھذه المدارس العلیا لألساتذة لنتیجة المقابلةیخضع 

  .نھایة التكوین إثرمع قطاع التربیة یتضمن مكان التوجیھ  التزامعقد  وقیع علىالتّ تكوین في ھذه المدارس، لل

 

  

) من خالل أعمدتھ، القواعد العامة المطبقة في مجال 60إلى الصفحة  54(من الصفحة  07یبین الملحق 

 .لألساتذةالعلیا  لي والتوجیھ في المدارسالتسجیل األوّ 
 

 ،رمز فروع التكوین  : 1العمود 

 ،عنوان فروع التكوین   : 2العمود 

 ،التي تضمن فرع التكوینالوطنیة العلیا لألساتذة  ةالمدرس  : 3العمود 

 ،العلیا لألساتذة المدارسالدوائر الجغرافیة التابعة لكل مدرسة من   : 4العمود 

  ،شعب البكالوریا المرتبة حسب األولویة التي تخّول االلتحاق بفروع التكوین  : 5العمود 

  ،العلیا لألساتذة المدارسقواعد الترتیب والشروط البیداغوجیة اإلضافیة للتسجیل األّولي في   : 6العمود 
 

 

 ةوالبیطر فروع العلوم الطبیةالتسجیل األّولي والتوجیھ في  9.1
 

) من خالل أعمدتھ، القواعد العامة المطبقة في مجال 63الصفحة  إلى 61 الصفحةمن ( 08یبین الملحق 

 .ةالعلوم الطبیة والبیطرفروع لي والتوجیھ في التسجیل األوّ 
 

 ،فروع التكوینز رم  : 1العمود 

 ، التكوینعنوان فروع   : 2العمود 
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  ،التكوین فرعمؤسسات التعلیم والتكوین العالیین التي تضمن   : 3العمود 

 ،الدوائر الجغرافیة التابعة لكل مؤسسة من مؤسسات التعلیم والتكوین العالیین  : 4العمود 

  ،التكوین بفروعشعب البكالوریا التي تخّول االلتحاق   : 5العمود 

كیفیة یبین ھذا العمود أیضا  .الترتیب والشروط البیداغوجیة اإلضافیة للتسجیل األّوليقواعد   : 6العمود 

  .التكوین فروعالمشاركة في الترتیب قصد التسجیل األّولي في 

  

  تسجیل حاملي شھادة البكالوریا الخاصة 10.1
  

شھادة  لحامل 09البكالوریا الخاصة ( ثانویة بوعمامة). یسمح الملحق ب) 64الصفحة ( 09الملحق  یتعلق

البكالوریا األخرى الممنوحة من طرف شعب مع یطابق شعبة البكالوریا التي بحوزتھ البكالوریا الخاصة أن 

  وزارة التربیة الوطنیة.

مكانیات الضروریة، باإلضافة إلى إمن ھذا المنشور المعلومات  09یوفر الملحق رقم ، المطابقة تمّ تعندما 

  التسجیل في المؤسسات الجامعیة وشروط االلتحاق.

  

  ھـــــــــام:

شروط االلتحاق ل یخضعون، لكنھم طشھادة البكالوریا الخاصة إلجراء التسجیل األولي والتوجیھ عبر الخ واال یخضع حامل

المخصصین الواب  يعلیھا عبر موقع اإلطالعي یمكن تالّدنیا ال معدالتللبكل فرع كما ھو مذكور في ھذا المنشور 

 .2016 سبتمبروزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ابتداء من ل

ي شھادة البكالوریا الخاصة لبإمكان حام، 2016سبتمبر  20الثالثاء سبتمبر إلى  14 األربعاء من یوم الممتدة خالل الفترة

 لمقاییسشھادتھم األصلیة، التقرب من المؤسسة الجامعیة المختارة للتسجیل في التكوین المختار، وھذا طبقا بمصحوبین 

  .االلتحاق

  

  البحث العلميوتسجیل حاملي شھادة البكالوریا في مؤسسات خارج وزارة التعلیم العالي  11.1

  

شروط التسجیل في المؤسسات التي ھي تحت الوصایة ) 73إلى الصفحة  66 من الصفحة( 10یبین الملحق 

مختلف ھذه عن كما یقدم  .أخرىالعالي والبحث العلمي والتابعة لقطاعات وزاریة البیداغوجیة لوزارة التعلیم 

  :القطاعات المعلومات التالیة

 ،المؤسسات تحت الوصایة -

 ،المضمونةالتكوینات  -

 ،شروط االلتحاق -

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

یمكن اإلطالع على قائمة المؤسسات المعنیة العالي التابعة لوزارة الدفاع الوطني،  التكوینبالنسبة لمؤسسات 

  . )www.mdn.dz(الوزارة بھا، عبر الموقع االلكتروني لھذه  شروط االلتحاقو
  

  ) رموز الوالیات.74الصفحة ( 11یبین الملحق 
  

 ) شبكة المؤسسات الجامعیة.75 الصفحة( 12الملحق  یقدم
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 كیفیات التسجیل األّولي والتوجیھ  -2
 

 التسجیل األّولي 1 -2
 

لھذا  نیصاالنترنت المخصّ  موقعيعبر  المتوفرةعبر الخط بطاقة الرغبات  ملءینبغي لحامل شھادة البكالوریا، 

 .08إلى  02 من حقفي الماللمحددة حترام القواعد العامة اامع  الغرض

میادین من بین  المسموح بھا اختیارات )06( ست تنازليترتیب لوفقا  كما یجب علیھ أن یُسجل في بطاقة رغباتھ

 و/أوالفروع ذات التسجیل الوطني  و/أواألقسام التحضیریة  ودكتوراه و/ أ –ماستر  –التكوین لنظام اللیسانس 

  .ھایرغب التسجیل فی تيال ةالعلوم الطبیة والبیطرفروع  و/أوالمدارس 

سسة جامعیة مؤ تضمنھ على األقل ل م د فرعا من فروع یجب على حامل البكالوریا أن یختار في بطاقة رغباتھ

 ) المسموح بھا.06( الستمن بین االختیارات 
  

  لھذا الغرض. نیاالنترنت المخصص ي، عبر موقععلى الخط  حصریاً للتذكیر، یجب أن ترسل بطاقة الرغبات، 

لم  الذي حامل شھادة البكالوریاكل یفقد إجباریا لكافة حاملي شھادة البكالوریا.  عبر الخط ليیعتبر التسجیل األوّ 

  اختاره. الذيفرع التسجیل في الكل إمكانیة  ،المحددةفي اآلجال ولي عبر الخط األوّ  ھتسجیل تمّ یُ لم یقم و

یفقد حامل شھادة البكالوریا كل إمكانیة  ،اإلجباریة بالنسبة لبعض الفروعفي حالة الغیاب في المقابلة الشفویة 

  .للتسجیل في فرع آخر اختاره
  

 

  المعالجة اآللیة 2-2
 

تتكفل المعالجة الوطنیة اآللیة بمجمل بطاقات الرغبات لحاملي شھادة البكالوریا الجدد التي تّم ملؤھا وإرسالھا عبر 

للتسجیل األولي والتوجیھ، إلى تلبیة إحدى  األربعةبین المعاییر  الربطھذه المعالجة، القائمة على تؤّذي الخط. 

  .شھادة البكالوریا الجددمن حاملي  كل واحد المعبّر عنھا من طرف  تّ السالرغبات 
 

قترح على حامل شھادة یُ ، )06الستة (تلبیة أي اختیار من االختیارات الخاصة التي ال یتم فیھا حالة الأما في 

 . تكوین فرع ومیدان أ والبكالوریا المعني توجیھا نح
  

  لھذا الغرض.  نیصالمخصّ  ینعلى الموقع حاملي شھادة البكالوریاتوضع نتائج المعالجة الوطنیة اآللیة في متناول 
 

م ینبغي ث، سیتعرف حامل شھادة البكالوریا على نتیجة توجیھھ ومن ینالموقع ینطالعھ على أحد ھذإمن خالل 

إلیداع ملف تسجیلھ وتسدید رسوم التسجیل واستالم وثائق تأكید تسجیلھ  ھ إلیھاجّ تقدم إلى المؤسسة التي وُ العلیھ 

  على برمجة الدروس. واالطالع النھائي
 

  

  الدوائر الجغرافیة للتسجیل -3
  

كما ھي التكوین فروع ویمكن تغییر الدوائر الجغرافیة لتسجیل حاملي شھادة البكالوریا الجدد بالنسبة لمیادین 

العالي التي م مؤسسات التعلی ونحالبكالوریا الجدد  شھادة توجیھ أنجع لحاملي لضمان المالحق المناسبةفي  ددةمح

  إیواء كافیة.و تأطیرو استیعاب تقدرا  رتوف
 

فروع للمعاھد وبعض الفروع "الحساسة " والفروع ذات التسجیل الوطني والمدارس الوطنیة العلیا وبالنسبة 

حامل شھادة البكالوریا إلى جمیع مؤسسات التعلیم العالي عبر التراب الوطني حسب ، یمكن توجیھ العلوم الطبیة

  .االستقبال المتوفرة اتقدر
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  الطعون -4
  

لحامل شھادة البكالوریا یمكن  ،ر عنھا في بطاقة الرغباتالمعبّ  )06الستة (رغبة من الرغبات  ةّ في حالة عدم تلبیة أی 

) 03(ثالث  تضمنرغبات تملء عبر الخط بطاقة  یھفي ھذه الحالة، یجب عل .الخط حصریا عبرطعن م یقدالجدید ت

  . 08إلى  02حددة في المالحق من لمقواعد العامة االمع احترام  للفروع وفق ترتیب تنازلي اختیارات

وقدرات االستقبال  2017 - 2016یتم معالجة الطعن المقدم، طبقا للشروط البیداغوجیة المطلوبة بعنوان السنة الجامعیة 

  لدى مؤسسات التعلیم العالي.

 صین لھذا االغرض.الموقعین المخصّ یتم التعرف على نتائج الطعون عبر 

  

  التوجیھ إعادة - 5
  

عاد توجیھھ ة، یُ مقابلة شفویة أمام لجن وأ تقدیم شھادة طبیةبحامل شھادة البكالوریا الموجھ لفرع مشروط  نجاحعدم  ةفي حال

السنة  نبعنوا المطلوبةالشروط البیداغوجیة  مع مراعاة احترامالمعبر عنھا في بطاقة رغباتھ،  إحدى الرغبات ونح

  وقدرات االستقبال لدى مؤسسات التعلیم العالي. 2017 - 2016الجامعیة 

في إطار الندوات  التي ُوّجھ إلیھا أول مرة بالعملیة الخاصة بإعادة التوجیھ المستقبلة تتكفل المؤسسة ،في ھذه الحالة 

   .الجھویة

  

أربع  غضونفي ین بنجاحھم أم ال إعالم المعنی، ینبغي على المؤسسات المعنیة الطلبة ھؤالءتوجیھ  بإعادة وللسماح

  .) ساعة24( وعشرون
  

  

  والتسجیالت النھائیة : والطعون رزنامة التسجیالت األّولیة -6

الرزنامة المتعلقة بالتسجیالت األولیة والطعون والتسجیالت النھائیة للطلبة الجدد للسنة الجامعیة ستحدد الحقا 

2016-2017.  
  

  حاالت خاصة .7
 

  " ممتازشھادة البكالوریا بتقدیر "حاملو  1.7
 

 من بین) 02( اختیارانبطاقة الرغبات عبر الخط على أن یسجل فیھا  بملء "ممتاز  "یقوم حامل شھادة البكالوریا بتقدیر 
 ا.مالمعبّر عنھ االختیارینمن  ا واحدااختیار لھ ىیلبّ  :مع احترام الشروط المتعلقة بشعبة البكالوریا ،المقترحة الفروع

  

  شھادة البكالوریا بتقدیر "جیّد جدا"  وحامل2 .7
 

اختیارات  )04( أربععلى أن یسجل فیھا  ،بملء بطاقة الرغبات عبر الخط "جیّد جدا"یقوم حامل شھادة البكالوریا بتقدیر 

  اختیارا واحدا من االختیارات المعبّر عنھا. لھ ىیلبّ  :الفروع المقترحة، مع احترام الشروط المتعلقة بشعبة البكالوریا من بین
 

  2016في سنة  شھادة أجنبیة وحامل3 .7
 

بأي قبل القیام طلب معادلة لشھاداتھم  تقدیم، 2016متحصل علیھا في سنة الجنبیة األبكالوریا الحاملي شھادة  یجب على

  .ةتسجیل في مؤسسة جامعی

  التالي: العنوانطلب المعادلة عبر موقع الواب الخاص بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي عبر  یتمّ 

  

equivalences-http://www.mesrs.dz/les.  
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  یتضمن ملف طلب المعادلة الوثائق التالیة:

 نسخة من شھادة البكالوریا - 

 ط البكالوریانسخة من كشف نقا - 

 نسخة من بطاقة التعریف - 

 الخطبطاقة معلومات یتم ملؤھا عبر  - 
  

  فرع المرغوب فیھ في بطاقة المعلومات.التحدید  جوباو یجب على المعنيطلب المعادلة،  إیداععند 

  .الخطالملف كامال عبر  إیداعساعة من  72شھادة المعادلة بعد  تسلم

بن  ،دودو مختار 11یمكن لحامل شھادة البكالوریا التقرب إلى مكتب المعادالت (وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، نھج 

  .، مصحوبا بكل الوثائق األصلیّة والمذكورة أعالهصلیةاألمعادلة الشھادة   لسحبساعة، وھذا  72الجزائر) بعد ،عكنون 

  عبر البرید االلكتروني بطلب منھ.المعادلة یمكن إرسال نسخة من 
  

ــــام:   ھـ

شروط االلتحاق یخضعون ل، لكنھم الخطالتسجیل األولي والتوجیھ عبر  إلجراءجنبیة األبكالوریا الشھادة  حاملوال یخضع 

المخصصین الواب  يعبر موقع اعلیھ اإلطالعیمكن  التي الّدنیامعدالت للوكذلك بكل فرع كما ھو مذكور في ھذا المنشور 

 .2016 سبتمبروزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ابتداء من ل
  

بإمكان حاملي شھادة بكالوریا أجنبیة مصحوبین ، 2016سبتمبر  20الثالثاء سبتمبر إلى  14األربعاء  خالل الفترة من یوم

  .المختار وھذا طبقا لشروط االلتحاقبشھاداتھم األصلیة التقرب من المؤسسة الجامعیة المختارة للتسجیل في التكوین 

ولن یتم  قبولھم في الفروع ذات التسجیل الوطني والفروع الطبیة وعلوم البیطرة وكذا فروع التكوین في المدارس الوطنیة 

  المستوى المطلوب في اللغات األجنبیة بموجب امتحان تنظمھ المؤسسة المستقبلة.  التأكد منإال بعد 
   

 2016شھادة البكالوریا الجزائریة المحصل علیھا قبل سنة  وحامل 4.7
  

 سجلوالم یسبق لھم أن  ین، والذ2016یُسمح لحاملي شھادة البكالوریا الجزائریة المحصل علیھا قبل سنة 

، لدى 2016سبتمبر  04ابتداء من   2017 – 2016لسنة الجامعیة بعنوان ابالجامعة، بتقدیم طلب تسجیل 

المعدل األدنى ومؤسسة التعلیم والتكوین العالیین التابعة لدائرتھم الجغرافیة، حسب الشروط البیداغوجیة 

  البیداغوجیة المتاحة. المقاعدفي حدود ھذا واتھم سنة الحصول على شھادالمیدان  وأ لاللتحاق بالفرع

 بالجامعة والذین لم یسبق لھم أن سجلوا، 2016المحصل علیھا قبل سنة  جنبیةاألبكالوریا الیُسمح لحاملي شھادة 

لدى مؤسسة  2017 – 2016بتقدیم طلب تسجیل للسنة الجامعیة  ،للسنة الماضیة أو شاركوا في مسابقة االلتحاق

  .من ھذا المنشور 3.7 البند االلتحاق المذكورة فيشروط للتعلیم والتكوین العالیین حسب الكیفیة و

  .2016سبتمبر  20م الثالثاء لتسجیل في المؤسسات الجامعیة یوخر أجل لحّدد آ
  

  حاملو عدة شھادات بكالوریا 5.7

  .من تسجیل واحد فقط بكالوریا سوى ةشھاد أكثر من ید حاملوال یستف
  

  التحویالت 6.7

فإنھ تم وضع أرضیة  ،رغب في تغییر الفرعی، و2016إن حامل شھادة البكالوریا الذي سّجل في شھر أوت 

  الت في متناولھ على موقعي االنترنیت المخصصین لھذا الغرض.یتحو

  .ب التحویل وجوبا وحصریا عبر الخططل أن یتمیجب 

  .راسة الطلب، سیتلقى المعني إجابةبعد د

  عنذئذ على المعني إّما تأكید تسجیلھ الجدید أو االحتفاظ بتسجیلھ األّول.

  الخاصة بالتحویالت.الرزنامة  ستحدد الحقا
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الخدمات الجامعیة، كل فیما یخصھ، اتّخاذ كل  دراءمؤسسات التعلیم والتكوین العالیین وم مدراءكل یُطلب من 

محتوى لوأولیائھم،  الجدد شھادة البكالوریاحملة إعالمیة واسعة النطاق اتجاه حاملي لضمان التدابیر الضروریة 

شروط االستفادة من و التكوین العالي والشھادات المتّوجة لھا بمساراتة المعلومات المتعلق كذاوھذا المنشور 

  الخدمات الجامعیة.

 مع إمكانیة، ببدلیل الطال االرقمي والتفاعلي مصحوب شكلھبتوفر المنشور في  اإلعالمیستحسن  ،من جھة أخرى

  االنترنیت المخصصین لذلك. موقعي عبرتحمیلھما 
 

  تطبیق الصارم ألحكام ھذا المنشور.ولل للنشرإنني أولي أھمیة قصوى 

 
  

  البحث العلميووزیر التعلیم العالي 
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   المالحق فھرس
 

 الصفحات التكوین فروعومیادین  الجداول

  13  في نظام ل م د لیسانسفي ال والشروط البیداغوجیة للتسجیلالتكوین  نقاط:  01الملحق رقم 

I 15 علوم وتكنولوجیا 

II 16 علوم الماّدة 

III  17 إعالم آليوریاضیات 

IV  18 الحیاةوعلوم الطبیعة 

V  19 الكونوعلوم األرض 

VI 20 علوم تجاریةوتسییر وال ،علوم اقتصادیة 

VII 21 حقوق وعلوم سیاسیة 

VIII  23 لغات أجنبیةوآداب 

IX  26 اجتماعیةوعلوم إنسانیة 

X  29 الریاضیةوتقنیات النشاطات البد نیة وعلوم 

XI  29 فنون 

XII  30 أدب عربيولغة 

XIII  31 لغة وثقافة أمازیغیة 

XIV  31  ینةالمد ومھنھندسة معماریة، عمران  

  32  وطنيالتسجیل ال ذاتفروع  وأمیادین  :02 الملحق 

I  33  علوم وتكنولوجیا  

II  36  علوم المادة  

III  37  ریاضیات وإعالم آلي 

IV  38  علوم الطبیعة والحیاة 

V  38  علوم األرض والكون 

VI 39  علوم اقتصادیة، والتسییر وعلوم تجاریة  

VII 39  علوم إنسانیة واجتماعیة  

VIII 40  بد نیة والریاضیة ال علوم وتقنیات النشاطات 

IX  40  المدینةومھن ھندسة معماریة، عمران 

  41  ماستر ذو مسار مدمج للیسانس : 03الملحق 

  43   معاھد العلوم والتقنیات التطبیقیة: 04الملحق 

  46  تحضیریة  أقسام : 05الملحق 

  51  والمعاھدالوطنیة العلیا  : المدارس 06الملحق 

  54  لألساتذةرس العلیا ا: المد 07لملحق 

  61   في العلوم الطبیة والبیطرة فروع التكوین العالي :08 الملحق

  64  (ثانویة بوعمامة) خاصةالبكالوریا ال :09الملحق 

  66  وصایة البیداغوجیةال :10الملحق 

  74  رموز الوالیات :11الملحق 

  75  شبكة المؤسسات الجامعیة :12الملحق 
  
  

  مالحظة: ترمیز المیادین والفروع:
       D01 , D11,D12 مثال: رقمین،+  D المیدان:تحدید  -
  01 ,082 ,2093مثال  أرقامة ثالثبترمیز  :الفرعتحدید  -
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 01الملحق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نقاط التكوین
  والشروط البیداغوجیة للتسجیل

  لیسانسفي ال
 في نظام ل م د 
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  تكوینـالوفروع میادین 
  

  التكوینوفروع میادین   زوالرم

D01 تكنولوجیاعلوم و  

D02  علوم الماّدة  

D03   إعالم آليوریاضیات  

D04   الحیاةوعلوم الطبیعة  

D05   الكونوعلوم األرض  

D06  علوم تجاریةوتسییر وال ،علوم اقتصادیة  

D07  علوم سیاسیةو حقوق  

D08   لغات أجنبیةوآداب  

D09   اجتماعیةوعلوم إنسانیة  

D10   الریاضیةوتقنیات النشاطات البدنیة وعلوم  

D11 فنون  

D12  أدب عربيولغة  

D13 لغة وثقافة أمازیغیة  

D14  المدن ومھنھندسة معماریة، عمران  
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I .علوم وتكنولوجیا:  تكوین میدانD01  
  

 الدوائر الجغرافیة للتسجیل مؤسسات التكوین التكوین میدان الرمز
شعب البكالوریا 

 األولویاتو
الشروط البیداغوجیة وأساس الترتیب 

 اإلضافیة للتسجیل األولي
  

011  
  

  تكنولوجیاعلوم و
  
  جامعة بجایة  -
   1 جامعة البلیدة -
  جامعة الجلفة -
 جامعة المدیة  -
  جامعة غردایة -
  الجامعي تمنراستالمركز  -
  
 جامعة أم البواقي -
  2 جامعة باتنة -
  جامعة بسكرة -
  مسیلةالجامعة   -
  جامعة  تبسة -
  جامعة سكیكدة -
  1جامعة قسنطینة  -
  جامعة الوادي -
 خنشلةجامعة -
  جامعة سوق أھراس -
  
  جامعة أدرار -
  جامعة بشار -
 جامعة تلمسان -
   جامعة تیارت -
  جامعة سعیدة -
  مستغانمجامعة  -
  المركز الجامعي تیسمسیلت -
  المركز الجامعي النعامة -
  

 
06-19  
09-15-16-44  
17  
26  
47  
11  

  
04 
05  
07-30  
10-28  
12  
21  
23-25-43  
39  
40  
41  

  
01  
08-37  
13-22-46  
14  
20-32  
27  
38  
45  
  

  : 01األولویة 
 ریاضیات -
  تقني ریاضي -
  

  :02األولویة
  علوم تجریبیة -
  

  أساس المعدل العامیتم الترتیب على 
  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  
  إضافیة:شروط 

معدل مشاركة في الترتیب یجب أن یكون لل
  الریاضیات

  أو 
المحصل علیھ في امتحان  معدل الفیزیاء  

  البكالوریا
  10/20یساوي أویفوق 

  
012  

  
  تكنولوجیاعلوم و

  
  جامعة األغواط  -
  جامعة البویرة -
 ملیانةجامعة خمیس  -
  
  (ھندسة الطرائق) 3جامعة قسنطینة  -
  جامعة جیجل -
 المركز الجامعي میلة -
  
  جامعة سیدي بلعباس -
 جامعة معسكر -
 1جامعة وھران   -
  المركز الجامعي البیض -
  

  
03-47 
10-16-26-28-34  
44 

  
23-25  
18-21  
43 

  
13-22  
29-48  
31-46  
32  
  

  
013  

  
  تكنولوجیاعلوم و

  
 بومرداسجامعة  -
  
   1جامعة سطیف -
  جامعة عنابة  -
  جامعة قالمة -
  جامعة ورقلة -
  برج بوعریریججامعة  - 

  

  
16-35 

  
06-19-43  
23-25-36  
21-24  
07-30-33-47  
10-15-34  
  

  
014  

  
  تكنولوجیاعلوم و

  
  جامعة العلوم والتكنولوجیا ھواري بومدین - 
 جامعة تیزي وزو  -
  
 جامعة الشلف  -
  الجامعي مغنیةالمركز  -
  المركز الجامعي عین تیموشنت-
  المركز الجامعي غلیزان -
  

  
16  
09-15-34 

  
02-44  
13  
46  
48  

  
015 

  
  تكنولوجیاعلوم و

  
  المركز الجامعي تیبازة -
  جامعة العلوم والتكنولوجیا وھران -
 

  
16-42  
31-48  
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II . علوم المادةتكوین میدان  :D02  
  

 شعب البكالوریا  الدوائر الجغرافیة للتسجیل مؤسسات التكوین التكوین میدان الرمز
أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة 

 اإلضافیة للتسجیل األولي
  
021  

  
  علوم الماّدة

  

  
  جامعة األغواط  -
  جامعة بجایة  -
 جامعة الجلفة -
  جامعة المدیة  -
  المركز الجامعي تمنراست -
 
  جامعة أم البواقي -
  1 جامعة باتنة -
  جامعة بسكرة -
  جامعة تبسة -
  جامعة سكیكدة -
  جامعة عنابة  -
  جامعة برج بوعریریج -
  جامعة الوادي -
  جامعة خنشلة -
  جامعة سوق أھراس -
  
  جامعة أدرار -
  جامعة بشار -
  جامعة تلمسان -
  )ملحقة سوقر(+  جامعة تیارت -
  جامعة سعیدة -
  مستغانمجامعة  -
 جامعة معسكر -
  جامعة العلوم والتكنولوجیا وھران -
  المركز الجامعي تسمسیلت -
  المركز الجامعي غلیزان -
  

  
03-47  
06-19  
17  
26  
11  

  
04  
05  
07-30  
12  
21  
23-25-36  
10-15-34  
39  
40  
41  

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

  ریاضیات -
  علوم تجریبیة -
 ریاضيتقني  -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام
  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  
  إضافیة:شروط 

  یكونللمشاركة في الترتیب یجب أن 
المحصل علیھ في امتحان  معدل الفیزیاء

  البكالوریا
 10/20یساوي أویفوق 

  
022  

  
  علوم الماّدة

  

  
  1 جامعة البلیدة -
  جامعة البویرة -
  
  جامعة جیجل -
 1جامعة سطیف  -
  1جامعة قسنطینة  -
  جامعة الطارف -
 جامعة ورقلة -
  
  جامعة سیدي بلعباس -
  1جامعة وھران  -
  

  
09-15-16-42-44  
10-26-28-34  

  
18-21  
06-19   
23-25-43  
36  
07-30-33-47 

  
13-22  
31-46  

  
023  

  
  علوم الماّدة

  

  
  جامعة تیزي وزو -
 1 جامعة الجزائر -
 جامعة خمیس ملیانة -
  
  جامعة قالمة -
  مسیلةالجامعة   -
  

  
09-15-34  
16 
44 

  
21-24  
10 -28  
  

  
024  

  
  علوم الماّدة

  

  
 جامعة بومرداس -
  
  جامعة الشلف -
  المركز الجامعي عین تیموشنت -
  

  
16-35 

  
02-44  
46  
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III.   ریاضیات وإعالم آلي : تكوین میدانD03 
  

 الدوائر الجغرافیة للتسجیل مؤسسات التكوین التكوین میدان الرمز
شعب البكالوریا 

 واألولویات
أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة 

 اإلضافیة للتسجیل األولي
  

031  
  

  
 وإعالمریاضیات 

  آلي
  
  

  
  جامعة األغواط  -
  جامعة بجایة  -
  1 جامعة البلیدة -
  جامعة البویرة -
 جامعة الجلفة -
  الجامعي تمنراستالمركز  -
 
  جامعة أم البواقي -
  2 جامعة باتنة -
  جامعة بسكرة -
  جامعة تبسة -
  جامعة جیجل -
  جامعة عنابة  -
  جامعة الوادي -
  جامعة خنشلة -
  جامعة سوق أھراس -
  المركز الجامعي میلة -
  
  جامعة أدرار -
  جامعة بشار -
  جامعة تلمسان -
   جامعة تیارت -
  جامعة سعیدة -
  مستغانمجامعة  -
 جامعة معسكر -
  جامعة العلوم والتكنولوجیا وھران -
  المركز الجامعي تندوف -
  النعامةالمركز الجامعي  -
  المركز الجامعي غلیزان -
  

  
03-47  
06-19  
09-15-16-42-44  
10-26-28-34  
17  
11  

  
04  
05  
07-30  
12  
18-21  
23-25-36  
39  
40  
41  
43  

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

  : 01األولویة 
  ریاضیات -
  

  :02األولویة 
 تقني ریاضي -
  علوم تجریبیة -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام
  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  

  إضافیة:شروط 

 ةكون عالمتللمشاركة في الترتیب یجب أن 
  11/20 تساوي أو تفوقالریاضیات 

  
032  

  

  
 وإعالمریاضیات 

  آلي
  

  
   1جامعة الجزائر  -
  جامعة المدیة  --
 خمیس ملیانةجامعة  
  
  جامعة قالمة -
  1جامعة سطیف  -
  جامعة ورقلة -
 جامعة برج بوعریریج -
  
  جامعة سیدي بلعباس -
  1وھران  جامعة -
  

  
16 
26  
44 

  
21-24  
06-19  
07-30-47  
10-15-34 

  
13 -22  
31 -46  
  

  
033  

  
 وإعالمریاضیات 

  آلي
  

  
  وزوجامعة تیزي  -
  جامعة بومرداس -
 غردایةجامعة  -
  
  جامعة سكیكدة -
  مسیلةالجامعة   -
 جامعة الطارف -
 
  جامعة الشلف  -
  المركز الجامعي عین تیموشنت  -
  

  
09-15-34  
16-33-35  
47 

  
21  
10-28  
36 

  
02-44  
46  
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IV.   الحیاةوالطبیعة  علومتكوین میدان : D04   
  

 الدوائر الجغرافیة للتسجیل مؤسسات التكوین التكوین میدان الرمز
شعب البكالوریا 

 واألولویات
أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة 

 اإلضافیة للتسجیل األولي
  
041  

  
علوم الطبیعة 

  والحیاة
  

  
   جامعة األغواط  - 
  جامعة بجایة  -
  1جامعة البلیدة  -
  جامعة البویرة -
   1جامعة الجزائر  -
  جامعة الجلفة -
  جامعة بومرداس -
  المركز الجامعي تمنراست -
  
  جامعة أم البواقي -
 ( علوم فالحیة) 1جامعة باتنة  -
  جامعة بسكرة -
  جامعة تبسة -
  جامعة جیجل -
 جامعة عنابة  -
  يجامعة الواد -
  خنشلةجامعة  -
  جامعة سوق أھراس -
  المركز الجامعي میلة -
  
  جامعة أدرار -
  بشارجامعة  -
  جامعة تلمسان -
  )ملحقة قصر الشاللة(+  جامعة تیارت -
  جامعة سعیدة -
  جامعة مستغانم -
  جامعة العلوم والتكنولوجیا وھران -
  المركز الجامعي تیسمسیلت -
  المركز الجامعي النعامة -
  

  
03-47  
06-19  
09-15-42-44  
10-26-28-34  
16  
17  
33-35  
11  

  
04  
05  
07-30  
12  
18-21  
23-25-36  
39  
40  
41  
43  

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

  : 01األولویة  -
 علوم تجریبیة -
  ریاضیات -
  
  :02األولویة -
 تقني ریاضي -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام  
 المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  
042  

  
علوم الطبیعة 

  والحیاة
  

  
  المدیةجامعة  -
  جامعة خمیس ملیانة -
 جامعة غردایة -
  
  جامعة سكیكدة  -
 جبوعریریجامعة برج  -
  1جامعة سطیف  -
 1جامعة قسنطینة   -
 جامعة الطارف -
  
  جامعة سیدي بلعباس  -
  جامعة معسكر -
  1جامعة وھران  -
  المركز الجامعي البیض -
  

 
26  
44  
47 

  
21  
10-15-34  
06-19  
23 -25  
36 

  
13-22  
29-48  
31 -46  
32  
  

  
043  

  
علوم الطبیعة 

  والحیاة
  

  
  تیزي وزو  جامعة  - 
جامعة العلوم والتكنولوجیا ھواري  -

 بومدین
  
  ( علوم بیولوجیة) 2جامعة باتنة  -
 جامعة قالمة -
  جامعة المسیلة -
 جامعة ورقلة  -
  
  الشلفجامعة  -
  المركز الجامعي عین تیموشنت -
  المركز الجامعي غلیزان -
  

  
09-15-34  
16  

 
  

05  
21-24  
10-28  
07-30-47 

  
02-44  
46  
48  
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V.   الكون واألرض  علومتكوین میدان:D05 
  

 شعب البكالوریا   الدوائر الجغرافیة للتسجیل مؤسسات التكوین فروع التكوین الرمز
أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة 

 األولياإلضافیة للتسجیل 
  

511 
  

  جیولوجیا
 

  

  جامعة تیزي وزو -
جامعة العلوم والتكنولوجیا ھواري   - 

  بومدین
  جامعة خمیس ملیانة -
 المركز الجامعي تمنراست -
  
  جامعة أم البواقي -
  2جامعة باتنة  -
  جامعة تبسة -
  جامعة جیجل -
  1جامعة سطیف  -
  جامعة عنابة -
  
  جامعة تلمسان -
  )ملحقة قصر الشاللة(+  جامعة تیارت -
  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  
01-08-37  

  علوم تجریبیة -
  ریاضیات -
 تقني ریاضي -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام  
 المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  
512  

  
  جیولوجیا

  

  
 جامعة قالمة -
  
  جامعة الشلف -
  جامعة سیدي بلعباس -
  

  
21-24 

  
02-44  
13-22  

  

513  
  

  جیولوجیا
  

  
 1جامعة قسنطینة  -
  جامعة ورقلة  -
  

  
21-23-25  
07-30-47  
  

  
521  

  
جغرافیا وتھیئة 

  اإلقلیم

  
جامعة العلوم والتكنولوجیا ھواري   -

  بومدین
 جامعة الجلفة -
  
  جامعة تبسة -
  1جامعة سطیف  -
  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  

  
جغرافیا وتھیئة 

  اإلقلیم

  
 جامعة أم البواقي -
  2 جامعة باتنة  -
 1جامعة قسنطینة  -
  

  
04  
05-07-28-30-39  
18-21-23-24-25-34-43  
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VI.   علوم تجاریةوتسییر وال علوم اقتصادیة،تكوین میدان:D06 
 

 الجغرافیة للتسجیلالدوائر  مؤسسات التكوین التكوین میدان الرمز
شعب البكالوریا 

 واألولویات
أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة 

 اإلضافیة للتسجیل األولي
  

611 
 

  
 علوم اقتصادیة

تسییر وعلوم وال
  تجاریة 

 

  
   جامعة األغواط -
  جامعة بجایة  -
  جامعة تیزي وزو -
   3جامعة الجزائر  -
  جامعة الجلفة  -
  جامعة المدیة -
  جامعة بومرداس - 
 المركز الجامعي تمنراست -
  إلیزيالمركز الجامعي  -
  
  جامعة أم البواقي -
  1  جامعة باتن -
  جامعة بسكرة -
  تبسة جامعة -
  جامعة جیجل -
  جامعة عنابة   -
  جامعة الوادي -
  جامعة خنشلة -
  جامعة سوق أھراس -
  المركز الجامعي میلة -
  
  جامعة أدرار -
  جامعة بشار -
   جامعة تلمسان -
  )ملحقة قصر الشاللة(+  جامعة تیارت -
  جامعة سعیدة -
  جامعة مستغانم  -
  جامعة معسكر -
 2جامعة وھران  -
  المركز الجامعي تندوف -
  تتیسمسیلالمركز الجامعي  -
  المركز الجامعي غلیزان -
 

  
03 -47  
06-19  
09-15-34  
16  
17  
26  
35  
11  
33  

  
04  
05  
07-30  
12  
18 -21  
23 -25-36  
39  
40  
41  
43  

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

  : 01األولویة 
  تسییر واقتصاد -
 

  :02األولویة 
  ریاضیات 
  تقني ریاضي -
 علوم تجریبیة -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا  

  
612 

 

  
 علوم اقتصادیة

وعلوم  والتسییر
  تجاریة 

 

  
  2جامعة البلیدة  -
  جامعة غردایة -
 المركز الجامعي أفلو -
  
  1 جامعة سطیف -
  جامعة سكیكدة-
   اإلسالمیةلعلوم ل عبد القادر األمیرجامعة  -
  جامعة المسیلة -
  
  بلعباسجامعة سیدي  -
  المركز الجامعي البیض -
  المركز الجامعي عین تیموشنت -
  

  
09-15-16  
47  
03 

  
06-19  
21  
23-25  
10-28  

  
13-22  
32  
46 
  

  
613  

  
علوم اقتصادیة 

والتسییر وعلوم 
  تجاریة

  
  جامعة قالمة -
  2 جامعة قسنطینة -
 جامعة برج بوعریریج -
  جامعة الطارف  -
  المركز الجامعي بریكة -
  

 جامعة الشلف -
  المركز الجامعي مغنیة -
  

  
21 -24  
23-25-43  
10-15-34 
36  
05  

  

02-44  
13-46  

  
614  

  
اقتصادیة علوم 

والتسییر وعلوم 
  تجاریة

 
  المركز الجامعي تیبازة -
  جامعة البویرة -
  جامعة خمیس ملیانة -
  
  جامعة ورقلة -
  

 
16-42  
10 -26-28-34  
44  

 
07-30-47  
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VII.  حقوق وعلوم سیاسیة :  تكوین میدانD07  
 

 الجغرافیة للتسجیلالدوائر  مؤسسات التكوین فروع التكوین الرمز
شعب البكالوریا 

 واألولویات
أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة 

 اإلضافیة للتسجیل األولي
  

711  
  

  حقوق
  
   جامعة األغواط -
  جامعة بجایة  -
  2جامعة البلیدة  -
  جامعة البویرة -
  جامعة الجلفة -
  جامعة بومرداس -
  المركز الجامعي تمنراست -
  
  البواقي أمجامعة  -
  1 جامعة باتنة -
  جامعة بسكرة -
  جامعة تبسة -
  جامعة جیجل -
  جامعة عنابة -
  جامعة الوادي -
  جامعة ختشلة -
  جامعة سوق اھراس -
  
  جامعة أدرار -
  جامعة بشار -
  جامعة تلمسان -
ملحقة + ملحقة سوقر(+  جامعة تیارت -

  )قصر الشاللة
  جامعة سعیدة -
  جامعة مستغانم -
  جامعة معسكر -
  2معة وھران جا -
  المركز الجامعي تندوف -
  تتیسمسیلالمركز الجامعي  -
  المركز الجامعي النعامة -
  المركز الجامعي غلیزان -
  

  
03-47  
06-19  
09-15-16-44  
10-26-28-34  
17  
35  
11  

  
04  
05  
07-30  
12  
18-21  
23-25-36  
39  
40  
41  

  
01  
08  
13-22-46  
14  

  
20-32  
27  
29  
31  
37  
38  
45  
48  
  

  : 01األولویة 
  آداب وفلسفة -
 لغات أجنبیة -
  

  :02األولویة 
  علوم تجریبیة -
 ریاضیات -
  تقني ریاضي -
 تسییر واقتصاد -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
 المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  
712  

  
  حقوق

  

  
  جامعة تیزي وزو -
   1جامعة الجزائر  -
  جامعة المدیة -
  جامعة خمیس ملیانة -
  جامعة غردایة -
 المركز الجامعي أفلو -
  
  2جامعة سطیف  -
  1جامعة قسنطینة  -
 جامعة سكیكدة  -
  جامعة المسیلة -
 المركز الجامعي بریكة -
  
  جامعة سیدي بلعباس  -
  المركز الجامعي البیض -
  المركز الجامعي عین تیموشنت -
  

  
09-15-34  
16-33  
26  
44  
47  
03 

  
06-19  
23-25-43  
21  
10-28  
05 

  
13-22  
32  
46  
  

  
713  
 

  
  حقوق

 

  
 تیبازةالمركز الجامعي  -
  
  جامعة قالمة -
  جامعة ورقلة -
  جامعة برج بوعریریج  -
 جامعة الطارف -
  
  جامعة الشلف -
  مغنیة المركز الجامعي -
 

  
16 -42 

  
21-24  
07-30-47  
10-15-34 
36 

  
02-44  
13-46 
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VII.  حقوق وعلوم سیاسیة :  تكوین میدانD07 (تابع) 
  

 الدوائر الجغرافیة للتسجیل مؤسسات التكوین فروع التكوین الرمز
شعب البكالوریا 

 واألولویات
أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة 

 اإلضافیة للتسجیل األولي
  
721  
 

  

  
  علوم سیاسیة 

  

  
   جامعة األغواط -
  2 جامعة البلیدة -
  3جامعة الجزائر  -
  جامعة الجلفة -
  جامعة بومرداس -
  تمنراستالمركز الجامعي  -
  
  جامعة ام البواقي -
  1 جامعة باتنة  -
  جامعة بسكرة -
  جامعة تبسة -
  جامعة جیجل -
  2سطیف جامعة  -
  جامعة عنابة -
 جامعة المسیلة -
  جامعة الوادي -
  جامعة خنشلة -
  
  أدرار جامعة -
  جامعة بشار -
  جامعة تلمسان  -
  )ملحقة سوقر(+  تیارت جامعة -
  جامعة سعیدة -
  جامعة مستغانم -
  جامعة معسكر -
  2 جامعة وھران -
  تیسمسیلتالمركز الجامعي  -
  غلیزانالمركز الجامعي  -
  

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

  
04  
05  
07-30  
12  
18 -21  
06-19  
23-25-36  
28   
39  
40  

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

  : 01األولویة 
  آداب وفلسفة -
 لغات أجنبیة -
  

  :02األولویة 
  ریاضیات -
  تقني ریاضي -
  علوم تجریبیة-
  تسییر واقتصاد -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  
  إضافیة:شروط 

للمشاركة في الترتیب یجب أن یكون المعدل 
  علیھ في امتحان البكالوریاالعام المحصل 

 11/20یساوي أویفوق 

  
722  

  
  علوم سیاسیة 

  

  
  جامعة تیزي وزو -
  جامعة خمیس ملیانة -
  غردایةجامعة  -
  المركز الجامعي أفلو  -
  

  جامعة سكیكدة  -
 3جامعة قسنطینة  -
  
  جامعة سیدي بلعباس -
  

 
09-15-34  
44  
47  
03  

  

21  
23-25-43 

  
13-22  

  
723  

  
  علوم سیاسیة 

  

  
  جامعة قالمة -
  جامعة ورقلة -
  
  جامعة الشلف  -
  

  
21-24-41  
07-30-47  

  
02-44  
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VIII.   لغات أجنبیةوآداب تكوین میدان  :D08  
  

 الدوائر الجغرافیة للتسجیل مؤسسات التكوین فروع التكوین الرمز
شعب البكالوریا 

 واألولویات
أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة 

 اإلضافیة للتسجیل األولي
  

811  
 

  

  لغة ألمانیة 
 

  

  2جامعة الجزائر  -
 
  
    جامعة سیدي 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  

 

  : 01األولویة  -
  لغات أجنبیة -
 

  :02األولویة 
  آداب وفلسفة -
  

  :03األولویة 
  ریاضیات -
  تقني ریاضي -
  علوم تجریبیة-
 تسییر واقتصاد -

یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
 ا المحصل علیھ في امتحان البكالوری

  
821  

  
  لغة إنجلیزیة

  

  
  جامعة األغواط -
  جامعة بجایة -
  2 جامعة البلیدة -
  2الجزائر  جامعة -
 الجلفةجامعة  -
 جامعة المدیة -
  جامعة بومرداس -
  جامعة خمیس ملیانة -
  جامعة غردایة -
  تمنراستالمركز الجامعي  -
  
  جامعة أم البواقي -
 2جامعة باتنة  -
  جامعة بسكرة -
 تبسةجامعة  -
  ة جیجلجامع -
  جامعة عنابة -
  جامعة قالمة -
  جامعة المسیلة -
  جامعة الوادي -
  جامعة خنشلة -
 جامعة سوق أھراس -
 المركز الجامعي میلة -
  
  جامعة أدرار -
  جامعة الشلف -
  جامعة بشار -
  جامعة تلمسان -
   جامعة تیارت -
  جامعة سعیدة -
  جامعة معسكر -
 2جامعة وھران  -
  النعامةالمركز الجامعي  -
  غلیزانالمركز الجامعي  -
  

  
03  
06-19-33  
09 -15-42  
16  
17 
26 
35  
44  
47  
11 

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

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

یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
  االمحصل علیھ في امتحان البكالوری

  
  إضافیة:شروط 

للمشاركة في الترتیب یجب أن تكون عالمة 
في امتحان  احصل علیھتالم اللغة اإلنجلیزیة
  11/20تساوي أوتفوق  البكالوریا

  

  
822  

  
  لغة إنجلیزیة

  

  
 جامعة تیزي وزو -
  
  جامعة سكیكدة -
  1جامعة قسنطینة  -
 جامعة الطارف -
  
  جامعة مستغانم -
  المركز الجامعي عین تیموشنت -

  
09-15-34 

  
21  
23-25  
36 

  
27-38  
46  
  

  
823  

  
  لغة إنجلیزیة

  

  
  2جامعة سطیف  -
 جامعة برج بوعریریج -
 جامعة ورقلة -
  
 جامعة سیدي بلعباس -
  

  
06-19  
10-15-34  
07-30 

  
13-22  
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 VIII.  أجنبیةلغات وآداب  تكوین میدان : D08 (تابع) 
  

 الدوائر الجغرافیة للتسجیل التكوینمؤسسات  فروع التكوین الرمز
شعب البكالوریا 

 واألولویات
أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة اإلضافیة 

 للتسجیل األولي
  
831  

  
  لغة إسبانیة 

  

  
  2جامعة الجزائر  -
  
  جامعة األغواط -
  
  جامعة تلمسان -
  جامعة مستغانم -
  
  2جامعة وھران  -
  

  
06-09-10-11-12-15-16-
25-26-33-35-42-44  
03-17-28-39-40-47  

  
01-08-13-20-22-45-46  
02-18-19-27-29-30-34-
43-48  
04-05-07-14-21-23-24-
31-32-36-37-38-41  

  : 01األولویة  -
  لغات أجنبیة -
 

  :02األولویة 
  آداب وفلسفة -
  

  :03األولویة 
  ریاضیات -
  تقني ریاضي -
  علوم تجریبیة -
 تسییر واقتصاد -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
  االمحصل علیھ في امتحان البكالوری

 
841  

 
  لغة فرنسیة

  

 
  جامعة األغواط -
  جامعة بجایة -
  2جامعة البلیدة  -
  جامعة البویرة  -
  2جامعة الجزائر  -
  جامعة الجلفة -
  جامعة بومرداس -
  المركز الجامعي تمنراست -
 
  البواقيجامعة أم  -
  2جامعة باتنة  -
  جامعة بسكرة -
  جامعة تبسة -
  جامعة جیجل -
  جامعة عنابة -
  جامعة قالمة -
  جامعة الوادي -
  جامعة خنشلة  -
  جامعة سوق أھراس -
 المركز الجامعي میلة -
  
  جامعة أدرار -
  جامعة بشار -
  جامعة تلمسان -
  جامعة تیارت -
  جامعة سعیدة -
  جامعة مستغانم -
  معسكر جامعة -
  المركز الجامعي تیسمسیلت -
 المركز الجامعي النعامة   -
  المركز الجامعي غلیزان -
  

 
03-47  
06-19  
09-15-42-44  
10-26-28-34  
16-33  
17  
35  
11  

  
04  
05  
07-30  
12  
18-21  
23-25-36  
24  
39  
40  
41  
43  

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

یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
  االمحصل علیھ في امتحان البكالوری

  
  شروط إضافیة:

للمشاركة في الترتیب یجب أن تكون عالمة 
حصل علیھ في امتحان تالم اللغة الفرنسیة
 11/20تساوي أوتفوق  البكالوریا

  
842 

  
  لغة فرنسیة

 

  
  جامعة المدیة -
  جامعة خمیس ملیانة -
 جامعة غردایة -
  
  2جامعة سطیف  -
  جامعة سكیكدة -
  1جامعة قسنطینة  -
 جامعة برج بوعریریج -
 
  جامعة سیدي بلعباس -
  2جامعة وھران  -
 

  
26  
44  
47 

  
06-19  
21  
23-25  
10-15-34 

  
13-22  
31-46 

 
843  

 
  لغة فرنسیة

  

  
 جامعة تیزي وزو -
  
  جامعة ورقلة -
  جامعة المسیلة -
  جامعة الطارف -
 الجامعي بریكةالمركز  -
  
  جامعة الشلف -
  المركز الجامعي عین تیموشنت  -
  

  
09-15-34 

  
07-30-47  
10-28  
36  
05 

  
02-44  
46  
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VIII.  میدان تكوین آداب ولغات أجنبیة : D08 (تابع) 
  

 الدوائر الجغرافیة للتسجیل مؤسسات التكوین فروع التكوین الرمز
البكالوریا شعب 

 واألولویات
أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة اإلضافیة 

 للتسجیل األولي
 
851  

 
   یطالیةإلغة 

  

  
 2 جامعة البلیدة -
  
  
  2جامعة الجزائر  -
  
 
  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  
  

  : 01األولویة  -
  لغات أجنبیة -
 

  :02األولویة 
  آداب وفلسفة -
  

  :03األولویة 
  ریاضیات -
  تقني ریاضي -
  علوم تجریبیة-

 تسییر واقتصاد -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
     االمحصل علیھ في امتحان البكالوری

861  
 

   تركیةلغة 
 
  2جامعة الجزائر  -
  
  
  
  
  
لعلوم لعبد القادر  األمیرجامعة  -

  اإلسالمیة
  

 
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  
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IX.  اجتماعیةوعلوم إنسانیة  تكوین میدان: D09  
  

 الدوائر الجغرافیة للتسجیل مؤسسات التكوین فروع التكوین الرمز
شعب البكالوریا 

 واألولویات
أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة 

 اإلضافیة للتسجیل األولي
  

911  
 

  إنسانیة **علوم 
 

 
  جامعة األغواط -
  جامعة بجایة -
  2البلیدة جامعة  -
  جامعة البویرة -
  جامعة الجلفة  -
 المركز الجامعي تمنراست -
 المركز الجامعي تیبازة -
 
 جامعة أم البواقي -
  1جامعة باتنة  -
  جامعة بسكرة -
  جامعة تبسة  -
  جامعة سكیكدة -
  جامعة عنابة  -
  جامعة قالمة -
  جامعة الوادي -
  جامعة خنشلة  -
  جامعة سوق أھراس -
 
  أدرارجامعة  -
  جامعة بشار -
  جامعة تلمسان -
  (+ ملحقة قصر الشاللة) جامعة تیارت -
  جامعة مستغانم -
  جامعة معسكر -
 1جامعة وھران  -
  المركز الجامعي البیض -
  المركز الجامعي غلیزان -
 

 
03 -47  
06-19 
09 -15-44  
10 -26-28-34  
17  
11  
16-42  

 
04 
05  
07-30 
12  
21  
23-25-36 
24  
39  
40  
41  

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

  : 01األولویة 
  آداب وفلسفة -
 لغات أجنبیة -
  

  :02األولویة 
  ریاضیات -
  تقني ریاضي -
  علوم تجریبیة -
  تسییر واقتصاد -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
 االمحصل علیھ في امتحان البكالوری

  
912  

  
  إنسانیة **علوم 

 

  
  جامعة تیزي وزو -
  2الجزائر  جامعة -
  جامعة المدیة -
  جامعة خمیس ملیانة -
  جامعة غردایة -
 المركز الجامعي أفلو -
  
  2جامعة سطیف  -
  جامعة جیجل -
  2 جامعة قسنطینة -
 جامعة المسیلة -
  
  جامعة سعیدة -
  جامعة سیدي بلعباس -
 

  
09-15-34-35  
16-33  
26  
44  
47  
03 

  
06-19  
18-21  
23-25-43  
10-28 

  
20-32-45  
13-22  
 

  
913  

  
  إنسانیة **علوم 

  

  
   جامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة - 
 جامعة ورقلة -
  
  جامعة الشلف -

  
23-25  
07-30-47 

  
02-44  
  

  
921  

 
 **علوم إنسانیة

عالم (علوم اإل
  واالتصال)

 

  
  3جامعة الجزائر  -
  
  3 جامعة قسنطینة -
  

  
16-33  

  
23-25-43  

  
 منیمكن التقرب  المضمونةعلم المكتبات، تاریخ وعلوم اإلعالم واالتصال. للمزید من المعلومات بالنسبة للفروع  اآلثارنسانیة: علم اإلعلوم ال** فروع 

  .المؤسسات المعنیة
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IX.   اجتماعیة:وعلوم إنسانیة لتكوین میدانD09 (تابع)  
  

 الدوائر الجغرافیة للتسجیل التكوینمؤسسات  فروع التكوین الرمز
شعب البكالوریا 

 واألولویات
أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة 

 اإلضافیة للتسجیل األولي
  

931  
  

  
  ** علوم اجتماعیة

 

 
   جامعة األغواط -
  جامعة بجایة -
 2جامعة البلیدة  -
  جامعة البویرة -
  جامعة الجلفة -
 المركز الجامعي تمنراست -
  المركز الجامعي تیبازة -
 
  جامعة أم البواقي -
  1جامعة باتنة   -
  جامعة بسكرة -
  جامعة تبسة -
  جامعة سكیكدة -
  جامعة عنابة -
  جامعة قالمة -
  جامعة الوادي -
  جامعة خنشلة -
  جامعة سوق أھراس -
  
  جامعة أدرار -
  جامعة بشار -
(+ ملحقة قصر  جامعة تیارت -

  الشاللة)
  جامعة سعیدة -
  جامعة سیدي بلعباس -
  جامعة مستغانم -
  جامعة معسكر -
  المركز الجامعي البیض -
 المركز الجامعي عین تیموشنت -
  المركز الجامعي غلیزان -
 

 
03 -47  
06 -19  
09-15-44  
10 -26-28-34  
17  
11 
16-42  

  
04  
05  
07-30  
12  
21  
23 -25-36  
24  
39  
40  
41  

 
01  
08-37  
14-38  

  
20 -45  
13-22  
27  
29  
32  
46  
48  
 

  : 01األولویة  -
  آداب وفلسفة -
 لغات أجنبیة -
  

  :02األولویة 
  ریاضیات -
  تقني ریاضي -
  علوم تجریبیة-
  تسییر واقتصاد -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
 االمحصل علیھ في امتحان البكالوری

  
932  

  
  اجتماعیة **علوم 

  

  
  2جامعة الجزائر  -
  جامعة المدیة -
 ملیانةجامعة خمیس  -
  جامعة غردایة -
 المركز الجامعي أفلو -
  
  2جامعة سطیف  -
  جامعة جیجل -
  2جامعة قسنطینة  -
  جامعة برج بوعریرج  -
 جامعة الطارف -
  
  2 جامعة وھران -
 

  
16-33  
26  
44  
47  
03 

  
06-19  
18-21  
23-25-43  
10-15-34  
36 

  
31-46 

  
933  

  
  ** علوم اجتماعیة

  

  
 جامعة تیزي وزو -
  
  جامعة المسیلة -
 جامعة ورقلة -
  
  جامعة الشلف -
  جامعة تلمسان -
 

  
09-15-34-35 

  
10-28  
07-30-47 

  
02-44  
13-22-46  
 

  
للمزید من المعلومات بالنسبة للفروع  نثروبولوجیا.فلسفة، علم السكان، علم اجتماع وأأرطوفونیا، علوم التربیة، علوم اجتماعیة: علم النفس،  ** فروع

  المضمونة، یمكن التقرب من المؤسسات المعنیة.
  

  ماسترالفرع الفلسفة ھو تكوین یؤدي مباشرة إلى لإلعالم فإن 
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IX.  :میدان لتكوین علوم إنسانیة واجتماعیةD09 (تابع)  
  

 الدوائر الجغرافیة للتسجیل مؤسسات التكوین فروع التكوین الرمز
شعب البكالوریا 

 واألولویات
أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة 

 اإلضافیة للتسجیل األولي
  

941 
 

  إسالمیة **علوم 
 

  
  جامعة األغواط -
  1جامعة الجزائر -
  
  1 جامعة باتنة -
 
  جامعة الوادي -
  مسیلةالجامعة  -
  
 جامعة أدرار -
 جامعة تلمسان -
 
  1 وھرانجامعة  -
 

  
03-17-47 
09-15-16-26 -35-42  

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

  
01-08-11-32-33-37  
02-13-14-22-38-44-45-
46-48  
20-27-29-31 

  : 01األولویة  -
  آداب وفلسفة -
 لغات أجنبیة -
  

  :02األولویة 
  ریاضیات -
  تقني ریاضي -
  علوم تجریبیة -
  تسییر واقتصاد -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
 االبكالوریالمحصل علیھ في امتحان 

  
942  

  
  إسالمیة **علوم 

 

  
  جامعة البویرة -
 جامعة غردایة -
  

  
10 -26  
47 
  

  
943 

 
  إسالمیة **علوم 

 

 
   اإلسالمیةلعلوم ل عبد القادر األمیرجامعة  - 
  

 
  كل الوالیات

  

  
إسالمیة: أصول الدین، شریعة، لغة عربیة وحضارة إسالمیة. للمزید من المعلومات بالنسبة للفروع المقدمة یمكن التقرب إلى ** فروع علوم 

  المؤسسات المعنیة.
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X.  الریاضیة وتقنیات النشاطات البد نیة وعلوم  تكوین میدان:D10   
  

 شعب البكالوریا  الدوائر الجغرافیة للتسجیل التكوینمؤسسات  التكوین میدان الرمز
أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة 

 اإلضافیة للتسجیل األولي
  

101 
  

علوم وتقنیات 
  النشاطات البدنیة

  *والریاضیة 
  
 

  
  جامعة األغواط -
  جامعة بجایة -
  جامعة البویرة -
  3جامعة الجزائر  -
  جامعة الجلفة -
  
  البواقيجامعة أم  -
  2 جامعة باتنة -
  جامعة بسكرة -
  تبسةجامعة  -
  جیجلجامعة  -
  جامعة سوق أھراس -
  
 جامعة الشلف -
  جامعة مستغانم -

  جامعة العلوم والتكنولوجیا وھران
  البیضالمركز الجامعي  -
  المركز الجامعي تسمسیلت -
 

  
03  
06-19  
10 -15-26-28-34  
11-16-33 
17  

  
04  
05-40-43  
07-30-39  
12  
18 -21  
41  

  
02 -44  
27-29-45-46-48 
01-08-13-20-22-31-37 
32  
14-38  
 

جمیع شعب 
 البكالوریا

یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
 المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  
102  

  
علوم وتقنیات 

  النشاطات البدنیة
  *والریاضیة 

  
  

  
  جامعة بومرداس -
 جامعة خمیس ملیانة -
  
  2سطیف جامعة  -
  جامعة عنابة -
  جامعة المسیلة -
  جامعة ورقلة -
  

 
15-35  
09-26-42-44 

  
06-19  
21-23-24-25-36  
10-28-34  
07-30-47  
  

  
 .دةالجیّ  تثبت الصحة إلى تقدیم شھادة طبیةالتسجیل النھائي  یخضع) *( 

 
  

XI.   فنون : تكوین میدانD11 
  

 شعب البكالوریا  للتسجیل الدوائر الجغرافیة مؤسسات التكوین  فروع التكوین الرمز
أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة 

 اإلضافیة للتسجیل األولي

D11 فنون  

  

  جامعة الجلفة -

  

 

  1جامعة باتنة  -

  

   3قسنطینة جامعة  -

  

  

  جامعة تلمسان  -

  جامعة سعیدة -

  جامعة سیدي بلعباس  -

  جامعة مستغانم  -

  معسكرجامعة  -

  1  جامعة وھران -

 

  

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

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

  

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  

 

جمیع شعب 
 البكالوریا

یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
 المحصل علیھ في امتحان البكالوریا
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XII  .وأدب عربي :  لغةتكوین  میدانD12  
 

 الدوائر الجغرافیة للتسجیل مؤسسات التكوین التكوین میدان الرمز
شعب البكالوریا 

 واألولویات
أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة 

 اإلضافیة للتسجیل األولي
  

121  
  

  لغة وأدب عربي 
 

  
  جامعة األغواط -
  بجایة جامعة -
  2جامعة البلیدة  -
  جامعة البویرة -
  2جامعة الجزائر  -
  جامعة الجلفة -
  جامعة بومرداس -
  المركز الجامعي تمنراست -
  
  جامعة أم البواقي -
  1  جامعة باتنة -
  جامعة بسكرة -
  جامعة تبسة -
  جامعة جیجل -
  جامعة عنابة -
  جامعة قالمة -
  جامعة الوادي -
  جامعة خنشلة -
  سوق أھراس جامعة -
  المركز الجامعي میلة -
  
  جامعة أدرار -
  جامعة بشار -
  جامعة تلمسان  -
  (+ ملحقة قصر الشاللة) جامعة تیارت -
  جامعة سعیدة -
  جامعة مستغانم  -
  جامعة معسكر -
  1جامعة وھران  -
  المركز الجامعي تندوف -
  المركز الجامعي تسمسیلت -
  المركز الجامعي النعامة -
  الجامعي غلیزانالمركز  -
 

  
03 -47  
06-19  
09 -15-44  
10 -26 -28-34  
16-33  
17  
35  
11  

  
04 
05  
07-30 
12  
18 -21  
23 -25-36  
24  
39  
40  
41  
43  

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

  : 01األولویة 
  آداب وفلسفة -
 لغات أجنبیة -
  

  :02األولویة 
  ریاضیات -
  تقني ریاضي -
  علوم تجریبیة-
 تسییر واقتصاد -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
 المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  
122  

  
  لغة وأدب عربي 

 

  
  جامعة تیزي وزو -
  جامعة المدیة -
  جامعة خمیس ملیانة -
  المركز الجامعي تیبازة -
 المركز الجامعي أفلو -
  
 2جامعة سطیف  -
  جامعة سكیكدة -
  للعلوم اإلسالمیة  القادرجامعة األمیر عبد  - 
  جامعة المسیلة -
  جامعة ورقلة -
 جامعة الطارف -
  
  جامعة سیدي بلعباس  -
  المركز الجامعي عین تموشنت -
  

  
09-15-34  
26  
44  
16-42  
03 

  
06-19  
21  
23-25  
10-28  
07-30-47  
36 

  
13-22  
46  
  

  
123  

  

  
  لغة وأدب عربي 

  

  
 جامعة غردایة -
  
 1جامعة قسنطینة  -
  جامعة برج بوعریریج -
 المركز الجامعي بریكة -
  
  جامعة الشلف -
 المركز الجامعي مغنیة -
  

  
47 

  
23-25  
10-15-34  
05 

  
02-44  
13-46  
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.XIII  لغة وثقافة أمازیغیة :  تكوین میدانD13  
  

 الدوائر الجغرافیة للتسجیل مؤسسات التكوین التكوین میدان الرمز
شعب البكالوریا 

 واألولویات
أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة 

 اإلضافیة للتسجیل األولي

  
D13  

 

  لغة وثقافة أمازیغیة
 

  
  جامعة بجایة -
  
  جامعة البویرة -
  
  جامعة تیزي 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  
  

  :01األولویة 
  آداب وفلسفة -
 لغات أجنبیة -
  

  :02األولویة 
  ریاضیات -
  تقني ریاضي -
  علوم تجریبیة-
  تسییر واقتصاد -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  
  

XIV  .المدینة ومھنندسة معماریة، عمران میدان تكوین ھ :D14  
  
  

 مؤسسات التكوین فروع التكوین الرمز
الوالیات التابعة لمؤسسات 

 التكوین
شعب البكالوریا 

 واألولویات
أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة 

 اإلضافیة للتسجیل األولي
  
141 

  
 **  ھندسة معماریة

  
  جامعة األغواط -
  بجایةجامعة  -
  1جامعة البلیدة  -
  
 جامعة أم البواقي -
 1جامعة باتنة  -
 جامعة بسكرة -
  تبسةجامعة  -
 جامعة جیجل -
  جامعة عنابة -
  جامعة قالمة -
  
  جامعة بشار -
  جامعة تلمسان -
  جامعة مستغانم -
  جامعة العلوم والتكنولوجیا وھران -
 

  
03-17-47  
06  
09-11-15-16-26-42-44  

  
04-40  
05   
07-30-33-39  
12  
18  
21-23-25-36  
24-41  

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

  ریاضیات -
  تقني ریاضي -
  علوم تجریبیة -
  

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  
  إضافیة:شروط 

للمشاركة في الترتیب یجب أن یكون المعدل 
  علیھ في امتحان البكالوریاالعام المحصل 

  13/20یساوي أویفوق 

  
142  

  
  معماریة **ھندسة 

  
  جامعة تیزي وزو -
 1جامعة الجزائر  -
  
 1جامعة سطیف  -
  

  
09-10-15-35  
16 

  
06-19-28-34-43  
  

  
143  

  
تقنیات التسییر 

  حضریةال
  

  
  جامعة أم البواقي -
  
  جامعة بسكرة -
  3جامعة قسنطینة  -
  
  المسیلةجامعة  -
  

  
04-05-12-18-19-21-24-
36-40-41-43  
07-30-33-38-39-45-47  
02-03-09-11-15-16-23-
25-26-35-42-46-48  
01-06-08-10-13-14-17-
20-22-27-28-29-31-32-
34-37-44  
  

  
  (لیسانس + ماستر)سنوات   5كالوریا + الب** ھندسة معماریة ھو تكوین ب
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  02الملحق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فروع التكوین وأمیادین 
  وطنيالتسجیل الذات 

  
 نقاط التكوین 

 والشروط البیداغوجیة للتسجیل
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  وطنيالتسجیل الذات  فروع تكوینوأمیادین 
 

I.  علوم وتكنولوجیا میدان 

  
 الدوائر الجغرافیة للتسجیل مؤسسات التكوین  التخصصات فروع التكوین الرمز

شعب البكالوریا 
 واألولویات

 أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة اإلضافیة للتسجیل األولي

F01 جامعة بجایة -  ري ري 

 تسجیل وطني

  : 01األولویة 

  ریاضیات -

  ریاضي تقني -

  

  :02األولویة 

  علوم تجریبیة -

  العامیتم الترتیب على أساس المعدل 

  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  

  إضافیة:شروط 

للمشاركة في الترتیب ینبغي أن یكون المعدل العام المحصل علیھ في امتحان 
  12/20یفوق  یساوي أوالبكالوریا 

F02 طیران  

اتصاالت سلكیة و ال سلكیة  -
  فضائیة

  استغالل الطیران -

  عملیات جویة -

  تركیبات -

  دفع الطائرة -

  الطیران -

  تركیب الطائرة -

   1جامعة البلیدة -

F03 1جامعة البلیدة -  طاقات متجددة -  كھروتقني   

F04  محروقات  

  ھندسة بترولیة: إنتاج المحروقات -

ھندسة بترولیة:  حفر آبار  -
  المحروقات

ھندسة میكانیكیة: میكانیك  -
  الورشات البترولیة 

ھندسة میكانیكیة: میكانیك  -
  الوحدات البتروكیمیاویة 

  ھندسة میكانیكیة: نقل المحروقات -

  ھندسة الطرائق -

علوم جیولوجیة تطبیقیة: موارد  -
  معدنیة و طاقویة

اقتصاد المحروقات: اقتصاد  -
  بترولي

  ةجیوفیزیاء: جیوفیزیاء زلزالی -

  صناعیة ءھندسة كھربائیة: كھربا -

  ئق الصناعیة: تحكم آليآلیة الطرا -

  جامعة بومرداس -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام

  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا
  

  إضافیة:شروط 

للمشاركة في الترتیب ینبغي أن یكون المعدل العام المحصل علیھ في امتحان 
  14/20یفوق  یساوي أوالبكالوریا 
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I . علوم وتكنولوجیا میدان 

  
 الدوائر الجغرافیة للتسجیل مؤسسات التكوین  التخصصات فروع التكوین الرمز

شعب البكالوریا 
 واألولویات

 أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة اإلضافیة للتسجیل األولي

F05 بومرداسجامعة  -   كھندسیة الكھرباء وااللكترونی -  * إلكترونیك  

  تسجیل وطني

  : 01األولویة 

  ریاضیات -

  ریاضي تقني -

  

  :02األولویة 

  علوم تجریبیة-

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام

  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  شروط إضافیة:
ن یكون المعدل الحسابي ما بین عالمتي الریاضیات أللمشاركة في الترتیب یجب 

  2/) +الفیزیاءلریاضیات(اوالفیزیاء
  : أو یفوقیساوي 

  01بالنسبة لألولویة  14/20 -

  02بالنسبة لألولویة  15/20 -

  12/20تفوق ساوي أو تیجب أن تكون عالمة انجلیزیة 

F06  صناعينظافة وأمن 

  التحكم في الخطر الصناعي -

 األمن الداخلي للمؤسسة -

 نظافة، أمن وصحة في العمل -

 نوعیة، نظافة، أمن وبیئة -

  ھندسة البیئة وطرائق -

 2 جامعة باتنة  -

  : 01األولویة 

  ریاضیات -

  ریاضي تقني -

  

  :02األولویة 

  علوم تجریبیة -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام

  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  

  إضافیة:شروط 

للمشاركة في الترتیب ینبغي أن یكون المعدل العام المحصل علیھ في امتحان 
  12/20یفوق  یساوي أوالبكالوریا 

F07 بسكرةجامعة  -  طاقات متجددة -  كھروتقني  

F08 بسكرةجامعة  -  ري -  ري  

F09 مناجمھندسة ال  

  جیوتقني -

  محیط منجمي -

  تثمین الموارد المعدنیة -

  منجمياستغالل  -

  الكترومیكانیك منجمیة -

  جامعة تبسة -

F10 
بصریات ومیكانیك 

  الضبط

  تكنولوجیا المواد -

  میكانیك تطبیقیة -

  بصریات أداتیة  وفوطونیات -

  قیاس بصري -

  علم القیاس ورقابة صناعیة -

  1جامعة سطیف  -

 
 *یتم التكوین باللغة االنجلیزیة.
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I . علوم وتكنولوجیا میدان 

  

 الدوائر الجغرافیة للتسجیل مؤسسات التكوین  التخصصات فروع التكوین الرمز
شعب البكالوریا 

 واألولویات
 أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة اإلضافیة للتسجیل األولي

F11 صناعات بتروكیمیائیة  

  تكریر وبتروكیمیاء -

آلیة ومراقبة في الصناعات  -
  البتروكیماویة

  ھندسة بیتروكیمیائیة -

  سكیكدةجامعة  -

 تسجیل وطني

  : 01األولویة 

  ریاضیات -

  ریاضي تقني -

  

  :02األولویة 

  علوم تجریبیة -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام

  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  

  إضافیة:شروط 

للمشاركة في الترتیب ینبغي أن یكون المعدل العام المحصل علیھ في امتحان 
  12/20یساوي أویفوق البكالوریا 

F12  المناجم  ھندسة  
  استغالل المناجم -

  تثمین الموارد المعدنیة -
  جامعة عنابة -

F13 جامعة عنابة -  تعدین -  تعدین  

F14 1قسنطینة جامعة  -  ھندسة النقل -  ھندسة النقل  

F16 محروقات  

  تنقیب -

  إنتاج -

  میكانیك الورشات البترولیة -

  جامعة ورقلة -

  : 01األولویة 

  ریاضیات -

  ریاضي تقني -

  

  :02األولویة 

  علوم تجریبیة -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام

  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  

  إضافیة:شروط 

للمشاركة في الترتیب ینبغي أن یكون المعدل العام المحصل علیھ في امتحان 
  12/20یفوق  یساوي أوالبكالوریا 

F17 ھندسة بیوطبیة  

  صور وإشارات بیوطبیة -

  إعالم آلي بیوطبي -

  إلكترونیك بیوطبي -

  جامعة تلمسان -

F18 جامعة تلمسان -  إنتاجیة -  ھندسة صناعیة  

F19  2جامعة وھران  -  أمن صناعي -  وأمن صناعينظافة  

F20 2جامعة وھران  -  صیانة في األداتیة -  ھندسة صناعیة  

F21 2جامعة وھران  -  صیانة في الكھرومیكانیك -  كھرومیكانیك  
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I-  علوم وتكنولوجیا میدان 

  
 الدوائر الجغرافیة للتسجیل التكوینمؤسسات   التخصصات فروع التكوین الرمز

شعب البكالوریا 
 واألولویات

 أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة اإلضافیة للتسجیل األولي

F22 ھندسة بحریة  
  دفع وھیدرودینامیك بحري -

  تصمیم وھندسة معماریة بحریة -

 تسجیل وطني  جامعة العلوم والتكنولوجیا وھران -

  : 01األولویة 

  ریاضیات -

  ریاضي تقني -

  

  :02األولویة 

  علوم تجریبیة -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام

  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  

  إضافیة:شروط 

للمشاركة في الترتیب ینبغي أن یكون المعدل العام المحصل علیھ في امتحان 
  12/20یفوق  یساوي أوالبكالوریا 

F23 ري -  ري  

F24 تعدین -  تعدین  

 
 

II-  علوم المادة میدان 
  

 مؤسسات التكوین  التخصصات التكوین فروع الرمز
الوالیات التابعة لمؤسسات 

 التكوین
 أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة اإلضافیة للتسجیل األولي شعب البكالوریا 

K01  

  فیزیاء
  فیزیاء أساسیة -
  طاقویة -

 جامعة العلوم والتكنولوجیا ھواري -
  بومدین

  تسجیل وطني
  ریاضیات -
  علوم تجریبیة -
 تقني ریاضي -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام
  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  

  إضافیة:شروط 

للمشاركة في الترتیب ینبغي أن یكون المعدل العام المحصل علیھ في امتحان 
 12/20یفوق  یساوي أوالبكالوریا 

  كیمیاء -  كیمیاء
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III-  ریاضیات وإعالم آلي میدان  
  

 الدوائر الجغرافیة للتسجیل مؤسسات التكوین  التخصصات التكوین فروع الرمز
شعب البكالوریا 

 واألولویات
 أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة اإلضافیة للتسجیل األولي

L01 

  ریاضیات 

  
  ریاضیات -
  والتشفیرالجبر  -
  احتماالت إحصاء -
 بحث عملیاتي -
  

جامعة العلوم والتكنولوجیا ھواري  -
  بومدین 

  تسجیل وطني

  : 01األولویة   -
  ریاضیات -
  تقني ریاضي -
  

  :02األولویة 
 علوم تجریبیة -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام
  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  

  إضافیة:شروط 

للمشاركة في الترتیب ینبغي أن یكون المعدل العام المحصل علیھ في امتحان 
 13/20یفوق  یساوي أوالبكالوریا 

  إعالم آلي

  
  إعالم آلي -
السلكیة  االتصاالتھندسة  -

  والالسلكیة والشبكات
 اإلعالم اآللية أنظمة یھندس -

 والبرمجیات
  

L02  ریاضیات  

  
  جبر وھندسة -
  تحلیل -
 إحصاء -احتماالت  -
  

  1جامعة قسنطینة  -

L03 إعالم آلي  

  
  ھندسة البرنامج  -
  أنظمة اإلعالم -
  علوم اإلعالم اآللي -
  تكنولوجیا المعلومات -

  2 جامعة قسنطینة -

L04 ریاضیات  

  
بحوث عملیات والمساعدة في  -

  القرار
  جامعة بجایة -
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IV-  علوم الطبیعة والحیاة میدان  
  

 أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة اإلضافیة للتسجیل األولي شعب البكالوریا  الدوائر الجغرافیة للتسجیل مؤسسات التكوین  التخصصات فروع التكوین الرمز

M01   علوم فالحیة  

  إنتاج حیواني -

  تربة ومیاه -

  إنتاج نباتي -

  فالحة -

  جامعة بسكرة -

  تسجیل وطني
 علوم تجریبیة -
  ریاضیات -
 تقني ریاضي -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام
  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  

  إضافیة:شروط 

للمشاركة في الترتیب ینبغي أن یكون المعدل العام المحصل علیھ في امتحان 
  12/20یفوق  یساوي أوالبكالوریا 

M02   علوم فالحیة  

  صحراویة زراعة -

  تربة ومیاه -

  إنتاج نباتي -

  إنتاج حیواني -

  حمایة النباتات -

  جامعة ورقلة -

M03  خنشلةجامعة  -  میاه ومحیط -  بیولوجیةعلوم  

M04  جامعة الشلف -  علوم التغذیة -  بیولوجیةعلوم  

M05 جامعة تلمسان -  علم الغابات -  علوم فالحیة  

M06 1جامعة قسنطینة  -  علوم التغذیة -  علوم التغذیة  

  
  
V-  علوم األرض والكون میدان  

    

 أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة اإلضافیة للتسجیل األولي شعب البكالوریا  الدوائر الجغرافیة للتسجیل مؤسسات التكوین  التخصصات فروع التكوین الرمز

N01  تسجیل وطني  جامعة عنابة -  جیولوجیا ومحیط -  جیولوجیا  
  ریاضیات -
  علوم تجریبیة -
 تقني ریاضي -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام
  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  

  إضافیة:شروط 

للمشاركة في الترتیب ینبغي أن یكون المعدل العام المحصل علیھ في امتحان 
 12/20یفوق  یساوي أوالبكالوریا  
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VI- یةم اقتصادیة، والتسییر وعلوم تجارمیدان علو  
 

 الدوائر الجغرافیة للتسجیل مؤسسات التكوین  التخصصات فروع التكوین الرمز
 شعب البكالوریا

 واألولویات
 أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة اإلضافیة للتسجیل األولي

P01 علوم مالیة ومحاسبة  

  

  محاسبة ومراجعة -
  محاسبة ومالیة -
  مالیة المؤسسة -
  مالیة البنوك والتأمینات -

  تسجیل وطني  جامعة تیزي وزو -

  : 01األولویة 
 تسییر واقتصاد -
  

  :02األولویة 
  ریاضیات 
  تقني ریاضي -
  علوم تجریبیة -

  
  یتم الترتیب على أساس المعدل العام 

  االمحصل علیھ في امتحان البكالوری
  

  إضافیة:شروط 

  الریاضیات  عالمةكون تن أللمشاركة في الترتیب یجب 
  11/20 تساوي أو تفوق

 
 

VII-  جتماعیةاعلوم إنسانیة ومیدان  
  

 الدوائر الجغرافیة للتسجیل مؤسسات التكوین  التخصصات فروع التكوین الرمز
 شعب البكالوریا

 واألولویات
 للتسجیل األولي أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة اإلضافیة

R01  علم اآلثار -علوم إنسانیة  
  آثار ما قبل التاریخ -
صیانة وترمیم في علم  -

  اآلثار
  2جامعة الجزائر  -

  تسجیل وطني

  : 01األولویة 
  آداب وفلسفة -
 لغات أجنبیة -
  

  :02األولویة 
  ریاضیات -
  تقني ریاضي -
  علوم تجریبیة-
  تسییر واقتصاد -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
  االمحصل علیھ في امتحان البكالوری

  

  إضافیة:شروط 

للمشاركة في الترتیب ینبغي أن یكون المعدل العام المحصل علیھ في امتحان 
 12/20یفوق  یساوي أوالبكالوریا 

  
 

R02  جامعة المدیة -  حفظ التراث -  علم اآلثار -علوم إنسانیة  

R03  جامعة قالمة -  آثار قدیمة -  علم اآلثار -إنسانیة علوم  

R04  
علم  -علوم إنسانیة 

  المكتبات
  تقنیات أرشیفیة -
  مكتبات ومراكز المعلومات -

   2 جامعة قسنطینة -

R05  
شریعة  –علوم إسالمیة 

(*)  
  اإلمامة ** -

  )1دار اإلمام المحمدیة (جامعة الجزائر  -

R06   إرشاد *** -  شریعة  –علوم إسالمیة  

  
   المؤسسةنظمھا تیتم التسجیل النھائي بعد إجراء مقابلة شفویة  (*)
  حصریاً لحاملي شھادة البكالوریا ذكور  ةلیسانس مھنیة مخصص** 

لیسانس مھنیة مخصصة حصریاً لحاملي شھادة البكالوریا إناث  ***
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VIII-  طات البدنیة والریاضیة اوتقنیات النشعلوم میدان  
  

  
 أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة اإلضافیة للتسجیل األولي شعب البكالوریا  الدوائر الجغرافیة للتسجیل مؤسسات التكوین  التخصصات التكوین فروع الرمز

S01  

  تربیة وعلم الحركة -  **نشاط بدني ریاضي تربوي

  جمیع شعب البكالوریا  وطنيتسجیل   2جامعة قسنطینة  -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام
  )*(*المحصل علیھ في امتحان البكالوریا 

  

  إضافیة:شروط 

للمشاركة في الترتیب ینبغي أن یكون المعدل العام المحصل علیھ في امتحان 
  12/20یفوق  یساوي أوالبكالوریا  

  تدریب ریاضي تنافسي -  تدریب ریاضي **

  إدارة وتسییر ریاضي **
تسییر المنشآت الریاضیة  -

  والموارد البشریة

  
  مشروط بتقدیم شھادة طبیة تثبت الصحة الجیّدة.*) التسجیل النھائي *( 

  
  

IX-  ھندسة معماریة، عمران ومھن المدینةمیدان  
  

  شعب البكالوریا للتسجیلالدوائر الجغرافیة  مؤسسات التكوین مؤسسات التكوین فروع التكوین الرمز
أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة 

 اإلضافیة للتسجیل األولي

G01  ھندسة معماریة -  ***ھندسة معماریة  

  تسجیل وطني  3جامعة قسنطینة  -

 ریاضیات -

 ریاضي تقني- 

  علوم تجریبیة-

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام

  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا
  

  إضافیة:شروط 

للمشاركة في الترتیب ینبغي أن یكون 
المعدل العام المحصل علیھ في امتحان 

 13،50/20یفوق  یساوي أوالبكالوریا 
  

G02 قیادة عملیاتیة للمشاریع -  إدارة المشاریع وبناء  

G03 تعمیر  -  عمران  

  
  (لیسانس + ماستر) سنوات  5*** ھندسة معماریة تكوین بالبكالوریا + 
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  03الملحق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ماستر ذو مسار مدمج للیسانس
  

 نقاط التكوین 
 والشروط البیداغوجیة للتسجیل
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I میدان علوم وتكنولوجیا –. ماستر ذو مسار مدمج للیسانس  
  
  

  التخصصات  فروع التكوین  الرمز
  مؤسسات التكوین

  شعب البكالوریا واألولویات الدوائر الجغرافیة للتسجیل
 أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة اإلضافیة

  للتسجیل األولي

H01 1جامعة البلیدة  -  دفع فضائي  علم الطیران  

  تسجیل وطني

  : 01األولویة  -

  ریاضیات -

  ریاضيتقني  -

  

  : 02األولویة  -

  تجریبیةعلوم  -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام

  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  شروط إضافیة:
ن یكون المعدل أللمشاركة في الترتیب یجب 

الحسابي ما بین عالمتي الریاضیات 
  2/) +الفیزیاءلریاضیات(اوالفیزیاء

  : یساوي أو یفوق

  01بالنسبة لألولویة  13/20 -

  02بالنسبة لألولویة  14/20 -

  

H02 1جامعة سطیف  -  ھندسة المبلمرات  ھندسة الطرائق  

H03 1جامعة قسنطینة  -  ھندسة میكانیكیة  ھندسة میكانیكیة  

H04 جامعة سكیكدة -  صناعات بتروكیمیاویة  صناعات بتروكیمیاویة  

H05 جامعة المدیة -  ھندسة الطرائق الصیدالنیة  ھندسة الطرائق  

H06 جامعة برج بوعریریج -  صناعات إلكترونیة  إلكترونیك  

  
  

II آداب ولغات أجنبیةمیدان  –. ماستر ذو مسار مدمج للیسانس  
  
  

  التخصصات  فروع التكوین  الرمز
  مؤسسات التكوین

  شعب البكالوریا واألولویات الدوائر الجغرافیة للتسجیل
 أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة اإلضافیة

  للتسجیل األولي

H07 ترجمة  
  ترجمة كتابیة / ترجمة شفویة

  عربي / فرنسي / انجلیزي
  تسجیل وطني  2جامعة الجزائر  -

  آداب وفلسفة -
  لغات أجنبیة -

  
  یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  

  13/20أو یفوق یساوي  یجب أن یكون
  

  شروط إضافیة:

العالمات كون تن أللمشاركة في الترتیب یجب 
المحصل علیھا في اللغة العربیة وفي اللغة 

 تساوي أو تفوق الفرنسیة وفي اللغة االنجلیزیة
13/20   
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  04الملحق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معاھد العلوم والتقنیات التطبیقیة
  

  نقاط التكوین 
 للتسجیلوالشروط البیداغوجیة 
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I . (لیسانس مھنیة) تقنیات التطبیقیةالالعلوم ومعاھد  
  

 الدوائر الجغرافیة للتسجیل مؤسسات التكوین   مھنیة لیسانس  فروع التكوین میدان التكوین الرمز
شعب البكالوریا 

 واألولویات
أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة 

 للتسجیل األولياإلضافیة 

T01 

  (*) علوم وتكنولوجیا

  وبیئة ننظافة وأم  نظافة وأمن 
معھد العلوم  -جامعة ورقلة  -

  والتقنیات التطبیقیة

  تسجیل وطني

  :01األولویة 
  ریاضیات -
  ریاضيتقني  -
  

  :02األولویة 

  علوم تجریبیة -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام

  البكالوریاالمحصل علیھ في امتحان 

  

  شروط إضافیة:

للمشاركة في الترتیب ینبغي أن یكون المعدل 
العام المحصل علیھ في امتحان البكالوریا  

  12/20یفوق  یساوي أو

T02 ھندسة الطرائق  

  كیمیائیةھندسة 

معھد العلوم  -البویرةجامعة  -
  والتقنیات التطبیقیة

  ھندسة الصیاغات

T03 
  ري

  المیاهھندسة 

T04 إنتاجیة میكانیكیة وتصنیع  ھندسة میكانیكیة  
معھد العلوم  – 1جامعة قسنطینة  -

  والتقنیات التطبیقیة

T05 بصریات والنظارات  بصریات ومیكانیك الدقة  
معھد العلوم  – 1جامعة وھران  -

  والتقنیات التطبیقیة

T06 

  فیزیاء  (*) علوم الماّدة

  ةفیزو كیمیائیمواد ومراقبة 
معھد العلوم  -جامعة أم البواقي -

  والتقنیات التطبیقیة
  تقنیات األجھزة أذاتیة

T07 قیاسات فیزیائیة والتجھیزات الطبیة  
معھد العلوم  - 1وھران جامعة  -

  والتقنیات التطبیقیة

T08 

  علوم فالحیة  علوم الطبیعة والحیاة (*)

  األلبان واألجبانتكنولوجیة صناعة 
معھد العلوم  -تلمسانجامعة  -

  : 01األولویة   والتقنیات التطبیقیة
  علوم تجریبیة -
 

  :02األولویة 
  ریاضیات -
  تقني ریاضي -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام
  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  

  شروط إضافیة:

للمشاركة في الترتیب ینبغي أن یكون المعدل 
العام المحصل علیھ في امتحان البكالوریا  

  12/20یفوق  یساوي أو

T09 

  تكنولوجیات إنتاج األلبان ومشتقاتھا

معھد العلوم  -1البلیدة جامعة  -
  والتقنیات التطبیقیة

  تكنولوجیة المیاه والمشروبات

  ومشتقاتھاتكنولوجیات الحبوب 

T10 

تسییر والعلوم اقتصادیة 
  (*) وعلوم تجاریة

  تسییر الموارد البشریة  علوم التسییر
معھد العلوم والتقنیات  -جامعة ورقلة 

  التطبیقیة

 
  : 01األولویة 

  تسییر واقتصاد -
 

  :02األولویة 
  ریاضیات 
  تقني ریاضي -
 علوم تجریبیة -
 

  العامیتم الترتیب على أساس المعدل 
  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  

  شروط إضافیة:

للمشاركة في الترتیب ینبغي أن یكون المعدل 
العام المحصل علیھ في امتحان البكالوریا  

  12/20یفوق  یساوي أو

  محاسبة ومالیة  علوم مالیة ومحاسبة

T11 

  تسییر الموارد البشریة  علوم التسییر
معھد العلوم  - جامعة أم البواقي

  والتقنیات التطبیقیة
  محاسبة ومالیة  علوم مالیة ومحاسبة

 

  .المعني العلوم والتقنیات التطبیقیة معھدنظمھا ییتم التسجیل النھائي بعد إجراء مقابلة شفویة  (*)
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I .(تابع) (لیسانس مھنیة) معاھد العلوم والتقنیات التطبیقیة  
  

 الدوائر الجغرافیة للتسجیل مؤسسات التكوین   مھنیة لیسانس  فروع التكوین میدان التكوین الرمز
شعب البكالوریا 

 واألولویات
أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة 

 اإلضافیة للتسجیل األولي

T12 
ھندسة معماریة، 

عمران ومھن 
  (*)المدینة

  جیومتر طوبوغراف  جیومتر طوبوغراف
معھد العلوم  –جامعة تلمسان  -

  والتقنیات التطبیقیة
  تسجیل وطني

  :01األولویة 
  ریاضیات -
  ریاضيتقني  -
  

  :02األولویة 

  علوم تجریبیة -

  

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام

  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  

  شروط إضافیة:

للمشاركة في الترتیب ینبغي أن یكون المعدل 
العام المحصل علیھ في امتحان البكالوریا  

  12/20یفوق  یساوي أو

  

  
  .المعني العلوم والتقنیات التطبیقیة معھدنظمھا ییتم التسجیل النھائي بعد إجراء مقابلة شفویة  (*)
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  05الملحق رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  أقسام تحضیریة 
  

  نقاط التكوین 
 والشروط البیداغوجیة للتسجیل
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  نقاط التكوین والشروط البیداغوجیة للتسجیل األولي

  
  

I . (ق. ت. ع. ت.) وتكنولوجیا علومتحضیریة في  أقسام  
  

 الجغرافیة للتسجیلالدوائر   العلیا المدارس  قسم نحضیري (ق ت)  الرمز
شعب البكالوریا 

  واألولویات

  أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة اإلضافیة

  للتسجیل األولي

C01  .المدرسة العلیا للتكنولوجیات الصناعیة بعنابة -ق. ت. ع. ت  

  المدرسة الوطنیة المتعددة التقنیات بالجزائر -

  المدرسة الوطنیة المتعددة التقنیات بوھران -

  بقسنطینةالمدرسة الوطنیة المتعددة التقنیات  -

 المدرسة الوطنیة العلیا لألشغال العمومیة -

 المدرسة الوطنیة العلیا للري- 

 عنابةبالمدرسة الوطنیة العلیا للمناجم والمعادن - 

  المدرسة العلیا للتكنولوجیات الصناعیة بعنابة -

  المدرسة العلیا للعلوم التطبیقیة بتلمسان -

  المدرسة العلیا  في ھندسة الكھربائیة والطاقویة بوھران -

 تسجیل وطني

  : 01األولویة  -

  ریاضیات -

  ریاضيتقني  -

  

  : 02األولویة  -

  علوم تجریبیة -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام

  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا
  

  01بالنسبة لألولویة  -

  13/20یفوق  یساوي أو
  

  02  لألولویةبالنسبة  -

  14/20یفوق  یساوي أو

  

  إضافیة:شروط 

ن یكون المعدل الحسابي ما أللمشاركة في الترتیب یجب 
  2/) +الفیزیاءلریاضیات(ابین عالمتي الریاضیات والفیزیاء

  : یساوي أو یفوق
  

  01بالنسبة لألولویة  -

  13/20یفوق  یساوي أو
  

  02  لألولویةبالنسبة  -

  14/20یفوق  یساوي أو

  

C02  .المدرسة العلیا للعلوم التطبیقیة بتلمسان -ق. ت. ع. ت  

C03 
المدرسة العلیا  في الھندسة الكھربائیة والطاقویة  -ق. ت. ع. ت.

  بوھران

C04 .المدرسة الوطنیة المتعددة التقنیات بالجزائر -ق. ت. ع. ت  

C05 .العلیا للريالمدرسة الوطنیة  -ق. ت. ع. ت  

C06 .المدرسة الوطنیة العلیا لألشغال العمومیة -ق. ت. ع. ت  

C07  .بقسنطینة المدرسة الوطنیة المتعددة التقنیات -ق. ت. ع. ت  

C08  .المدرسة الوطنیة المتعددة التقنیات بوھران -ق. ت. ع. ت  

C09  .والمعادن بعنابةالعلیا للمناجم المدرسة الوطنیة  -ق. ت. ع. ت  

C10  .جامعة االغواط -ق. ت. ع. ت  

C11  .1جامعة البلیدة  -ق. ت. ع. ت  

C12  .جامعة قالمة -ق. ت. ع. ت  

C13  .جامعة ورقلة -ق. ت. ع. ت  

C14  .2جامعة باتنة  -ق. ت. ع. ت   
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 .IIفي العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر (ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت)تحضیریة  أقسام  
  

 الدوائر الجغرافیة للتسجیل  العلیا المدارس  قسم نحضیري  الرمز
شعب البكالوریا 

  واألولویات

  أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة اإلضافیة

  للتسجیل األولي

C31 
والتجارة الدولیة المدرسة العلیا  للتسییر   –ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت 

  بالقلیعة

 مدرسة الدراسات العلیا التجاریة -

 المدرسة الوطنیة العلیا لإلحصاء واالقتصاد التطبیقي -

 المدرسة العلیا للتجارة - 

  المدرسة العلیا  للتسییر والتجارة الدولیة بالقلیعة -

  المدرسة  العلیا لعلوم التسییر بعنابة -

  والمالیة بقسنطینةالمدرسة العلیا للمحاسبة  -

  المدرسة العلیا إلدارة األعمال بتلمسان -

 المدرسة العلیا لالقتصاد بوھران -

 تسجیل وطني

  : 01األولویة  -

  ریاضیات -

  ریاضيتقني  -

  تسییر واقتصاد -

 

  : 02األولویة  -

  علوم تجریبیة -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام

  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

للمشاركة في الترتیب ینبغي أن یكون المعدل العام المحصل 
  12/20یفوق  یساوي أوعلیھ في امتحان البكالوریا  

  

  إضافیة:شروط 

  الریاضیات  عالمةكون تن أللمشاركة في الترتیب یجب 
  12/20 تساوي أو تفوق

  

C32   المدرسة  العلیا لعلوم التسییر بعنابة –ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت  

C33   .المدرسة العلیا للمحاسبة والمالیة بقسنطینة  –ت.ع.ا.ت.ع.ت ق  

C34  
  المدرسة العلیا إلدارة األعمال بتلمسان   –ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت 

  

C35   المدرسة العلیا لالقتصاد بوھران  –ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت  

C36   بالقلیعة -المدرسة العلیا للتجارة -ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت  

C37   .بالقلیعة - مدرسة الدراسات العلیا التجاریة -ت.ع.ا.ت.ع.ت ق  

C38  
المدرسة الوطنیة العلیا لإلحصاء واالقتصاد  -ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت 

  بالقلیعة – التطبیقي
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IIIفي علوم الطبیعة والحیاة (ق. ت. ع. ط. ح)تحضیریة  . أقسام  
  

  شعب البكالوریا  الدوائر الجغرافیة للتسجیل  العلیا المدارس  قسم نحضیري  الرمز
  أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة اإلضافیة

  للتسجیل األولي

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

  الزراعیة الغذائیة بالجزائر
  بالجزائر فالحةالمدرسة الوطنیة العلیا لل- 

العلیا لعلوم الغذاء والصناعات الزراعیة الغذائیة المدرسة  -
  بالجزائر

  المدرسة العلیا للفالحة بمستغانم -

 المدرسة الوطنیة العلیا للبیوتكنولوجیا بقسنطینة -

المدرسة الوطنیة العلیا لعلوم البحر وتھیئة الساحل  -
بالجزائر (بالنسبة للتخصصین " تربیة المائیات " و" علم 

  األسماك")صید 

  

 تسجیل وطني

  علوم تجریبیة -

  ریاضیات -

  ریاضيتقني  -

یتم الترتیب على أساس المعدل العام المحصل علیھ في 
  امتحان البكالوریا

  

  إضافیة:شروط 

 للمشاركة في الترتیب ینبغي أن یكون المعدل العام
  12/20یفوق  یساوي أوللبكالوریا 

E02  .للفالحة بمستغانمالمدرسة العلیا  -ق. ت. ع.ط.ح  

E03  .1 جامعة باتنة -ق. ت. ع.ط.ح  

E04  .جامعة سیدي بلعباس -ق. ت. ع.ط.ح  

E05  .فالحةالمدرسة الوطنیة العلیا لل -ق. ت. ع.ط.ح  

E06  .جامعة الوادي –ق. ت. ع.ط.ح  

  
  

IV .آ. إ(ق. ت. في اإلعالم اآللي  ةتحضیری أقسام(  
  

 الدوائر الجغرافیة للتسجیل  العلیا رسةالمد  نحضیريقسم   الرمز
شعب البكالوریا 

  واالولویات

  أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة اإلضافیة

  للتسجیل األولي

E21   .الجزائر -المدرسة الوطنیة العلیا لإلعالم اآللي -ق. ت. إ. آ  

  الجزائر -المدرسة الوطنیة العلیا لإلعالم اآللي- 

  سیدي بلعباس - العلیا لإلعالم اآلليالمدرسة -
 تسجیل وطني

  :01األولویة 

  ریاضیات -

  ریاضيتقني  -

  

  :02األولویة 

  علوم تجریبیة -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام

   المحصل علیھ في امتحان البكالوریا
  

  إضافیة:شروط 

ن یكون المعدل الحسابي ما أللمشاركة في الترتیب یجب 
ومعدل البكالوریا  الریاضیات والفیزیاءبین عالمتي 

  3/) + معدل البكالوریا +الفیزیاءریاضیاتال(
  : یساوي أو یفوق

  

   01بالنسبة لألولویة 

  13/20ویفوق  یساوي أ
  

   02 بالنسبة لألولویة 

  14/20یفوق  یساوي أو

  

E22   .سیدي بلعباس -  المدرسة العلیا لإلعالم اآللي -ق. ت. إ. آ  
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V .ة خاصةتحضیری أقسام  
  
  

  شعب البكالوریا  الدوائر الجغرافیة للتسجیل  العلیا رسةالمد  قسم تحضیري   الرمز
  أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة اإلضافیة

  للتسجیل األولي

E31  للھندسة المعماریة والعمران التقنیاتالمدرسة المتعددة  -  المدرسة المتعددة العلوم للھندسة المعماریة والعمران -..ت.خق  

 تسجیل وطني

  ریاضیات -

  ریاضيتقني  -

  علوم تجریبیة -

  

یتم الترتیب على أساس المعدل العام المحصل علیھ في 
  امتحان البكالوریا

  

  إضافیة:شروط 

 للمشاركة في الترتیب ینبغي أن یكون المعدل العام
  20/ 14یفوق یساوي أوللبكالوریا 

  

E32 الوطنیة العلیا للبیوتكنولوجیا بقسنطینةالمدرسة  -  الوطنیة العلیا للبیوتكنولوجیا بقسنطینة المدرسة - .ت.خ. ق  

  علوم تجریبیة -

  ریاضیات -

  ریاضيتقني  -

E33 
الوطنیة العلیا لعلوم البحر وتھیئة  المدرسة - . .ت.خق

   الساحل
   البحر وتھیئة الساحل الوطنیة العلیا لعلوم المدرسة -

یتم الترتیب على أساس المعدل العام المحصل علیھ في 
  امتحان البكالوریا

  

  إضافیة:شروط 

 للمشاركة في الترتیب ینبغي أن یكون المعدل العام
  20/ 12یفوق یساوي أوللبكالوریا 
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  06الملحق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الوطنیة العلیا والمعاھد المدارس
  

  نقاط التكوین 
 والشروط البیداغوجیة للتسجیل

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 

  الوطنیة العلیا والمعاھد المدارس
  

 الرموز الوطنیة العلیا والمعاھد المدارس الجداول

I  

 EC1  الجزائر - المدرسة الوطنیة العلیا للتكنولوجیا

 EC2  الجزائر - الوطنیة العلیا للبیطرةالمدرسة 

 EC3  قسنطینةبجامعة معھد البیطرة 

 EC4  1باتنة بجامعة معھد البیطرة 

 EC5  تیارتبجامعة معھد البیطرة 
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.I1 والمعاھد رس الوطنیة العلیااالمد  
  

 الدوائر الجغرافیة للتسجیل  مؤسسة التكوین  فروع التكوین  الرمز
شعب البكالوریا 

  واألولویات
أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة 

  للتسجیل األولي اإلضافیة

EC1 تكنولوجیا  
 المدرسة الوطنیة العلیا للتكنولوجیا

  -الجزائر -
  تسجیل وطني

  
  : 01األولویة   
  ریاضیات -
  ریاضيتقني  -
  

  : 02األولویة 
  تجریبیة علوم -

  
  02و 01األولویة 

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام
   المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  

  إضافیة:شروط 

للمشاركة في الترتیب ینبغي أن یكون 
المعدل العام المحصل علیھ في امتحان 

  :البكالوریا 
  

   01بالنسبة لألولویة 
  13/20یفوق  یساوي أو

  
   02 بالنسبة لألولویة 

  14/20یفوق  یساوي أو
  

EC2 طبیب بیطري 
-المدرسة الوطنیة العلیا للبیطرة  -

  -الجزائر

 تسجیل وطني
 علوم تجریبیة -
  ریاضیات -
 تقني ریاضي -

  
  یتم الترتیب على أساس المعدل العام
  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

 

 إضافیة:شروط 

العام للمشاركة في الترتیب ، یجب أن یكون المعدل 
  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  14/20یفوق  یساوي أو
  

EC3 1معھد البیطرة بجامعة قسنطینة  - طبیب بیطري  

EC4 1معھد البیطرة بجامعة باتنة  - طبیب بیطري  

EC5 معھد البیطرة بجامعة تیارت - طبیب بیطري 
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  07الملحق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  العلیا لألساتذة المدارس
  

  نقاط التكوین 
 والشروط البیداغوجیة للتسجیل
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I المدرسة العلیا ألساتذة التعلیم التقنيو. المدارس العلیا لألساتذة 
  

I.1 التكوین فروع :  

  

 الفروع الرموز

 المدرسة االبتدائیة في اللغة العربیة أستاذ 400

 المدرسة االبتدائیة في اللغة الفرنسیة  أستاذ 401

  أستاذ المدرسة االبتدائیة في اللغة األمازیغیة 402

 أستاذ التعلیم المتوسط في اللغة واألدب العربي 403

 أستاذ التعلیم المتوسط في اللغة الفرنسیة 404

 المتوسط في اللغة اإلنجلیزیةأستاذ التعلیم  405

 أستاذ التعلیم المتوسط في التاریخ والجغرافیا 406

 أستاذ التعلیم المتوسط في الموسیقى 407

 أستاذ التعلیم المتوسط في العلوم الطبیعیة 408

 أستاذ التعلیم المتوسط في العلوم الدقیقة 409

 أستاذ التعلیم الثانوي في اللغة واألدب العربي  410

 أستاذ التعلیم الثانوي في اللغة الفرنسیة 411

 أستاذ التعلیم الثانوي في اللغة اإلنجلیزیة 412

 أستاذ التعلیم الثانوي في التاریخ والجغرافیا 413

 أستاذ التعلیم الثانوي في الفلسفة  414

 الموسیقىأستاذ التعلیم الثانوي في  415

 أستاذ التعلیم الثانوي في العلوم الطبیعیة 416

 أستاذ التعلیم الثانوي في العلوم الدقیقة 417
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. II2  الشروط البیداغوجیة للتسجیل األولي والتكوین  نقاط  
  

 للتسجیلالدوائر الجغرافیة  مؤسسات التكوین فروع التكوین الرموز
شعب البكالوریا 

 واألولویات
أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة 

 اإلضافیة للتسجیل األولي
  

400 
 

  لغة عربیة (*)
أستاذ المدرسة (

 )االبتدائیة

  
   األغواطب المدرسة العلیا لألساتذة -
  
المدرسة العلیا لألساتذة  -

  ببوزریعة
  
 ببوسعادةالمدرسة العلیا لألساتذة  -
  
  المدرسة العلیا لألساتذة بقسنطینة -
  
  
 ورقلةبالمدرسة العلیا لألساتذة  -
 
 بشاربالمدرسة العلیا لألساتذة  -
  
 بمستغانمالمدرسة العلیا لألساتذة  -
  
  بوھرانالمدرسة العلیا لألساتذة  -
 

  
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  
 

  :01األولویة 
  علوم تجریبیة -
  ریاضیات -
  
  
  :02ألولویةا
  آداب وفلسفة -
  لغات أجنبیة -
  یتم الترتیب على أساس المعدل العام   تقني ریاضي -

  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا
  

  12/20یفوق أو یساوي  یجب أن یكون 
  

اختیار الفرع مشروط بالحصول على عالمة 
في امتحان اللغة  10/20أو تساوي  أكبر

 األساسیة بالنسبة للفرع المختار
  

401 
  

  (*)فرنسیة  لغة
أستاذ المدرسة (

 )االبتدائیة

  
   األغواطب المدرسة العلیا لألساتذة -
المدرسة العلیا لألساتذة  -

  ببوزریعة
  
   سطیفب لألساتذةالمدرسة العلیا  -
  المدرسة العلیا لألساتذة بقسنطینة -
  
 ببوسعادةالمدرسة العلیا لألساتذة  -
  ورقلةبالمدرسة العلیا لألساتذة  -
  
  بشاربالمدرسة العلیا لألساتذة  -
  بمستغانمالمدرسة العلیا لألساتذة  -
  بوھرانالمدرسة العلیا لألساتذة  -
 

  
03-17-47  
09-10-15-16-26-35-42-44  

  
  

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

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

  :01األولویة 
  آداب وفلسفة -
   لغات أجنبیة -
  
  :02ألولویةا
  علوم تجریبیة -
  ریاضیات -
 تقني ریاضي -

  
402  

  
  لغة أمازیغیة (*)

أستاذ المدرسة (
  )االبتدائیة

  

  
المدرسة العلیا لألساتذة  -

  ببوزریعة
  

  
  تسجیل وطني

جمیع شعب 
  البكالوریا

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام
  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

 

  

403 
 

  لغة وأدب عربي (*)
أستاذ التعلیم (
  )متوسطال

  
المدرسة العلیا لألساتذة  -

  ببوزریعة
  
  لألساتذة باألغواطالمدرسة العلیا  -
  
   سطیفب المدرسة العلیا لألساتذة -
  المدرسة العلیا لألساتذة بقسنطینة -
  
  ورقلةبالمدرسة العلیا لألساتذة  -
  
  بشاربالمدرسة العلیا لألساتذة  -
  
 

  
02-09-10-13-14-15-16-
20-22-27-29-31-35-38-
42-44-46-48  
03-11-17-26-28-47  

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

  
01-08-32-37-45  

  
 

  :01األولویة 
  آداب وفلسفة -
 لغات أجنبیة -
 
  :02ألولویةا
  علوم تجریبیة -
  ریاضیات -
 تقني ریاضي -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  

  12/20أو یفوق یساوي  یجب أن یكون 
  

اختیار الفرع مشروط بالحصول على عالمة 
في امتحان اللغة  10/20 تساوي أو تفوق

 األساسیة بالنسبة للفرع المختار

  

  .ساتذة المعنیةیتم التسجیل النھائي بعد إجراء  مقابلة شفویة تنظمھا المدرسة العلیا لأل (*)
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 . II2  .البیداغوجیة للتسجیل األوليالشروط والتكوین  نقاط  
  

 الدوائر الجغرافیة للتسجیل مؤسسات التكوین فروع التكوین الرموز
شعب البكالوریا 

 واألولویات
أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة 

 اإلضافیة للتسجیل األولي
  

404 
  

  (*)فرنسیة  لغة
أستاذ التعلیم (
  )متوسطال

  
  األغواطالمدرسة العلیا لألساتذة ب -
المدرسة العلیا لألساتذة  -

  ببوزریعة
  
   سطیفب المدرسة العلیا لألساتذة -
  المدرسة العلیا لألساتذة بقسنطینة -
  
  ورقلةبالمدرسة العلیا لألساتذة  -
  
  بشاربالمدرسة العلیا لألساتذة  -
  بمستغانمالمدرسة العلیا لألساتذة  -
 

  
03-17-26  
09-10-15-16-35-42-44  

  
  

06-18-19  
04-05-12-21-23-24-25-
28-34-36-40-41-43  
07-11-30-33-39-47  

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

  :01األولویة 
  آداب وفلسفة -
 لغات أجنبیة -
 
  :02ألولویةا
  علوم تجریبیة -
  ریاضیات -
 تقني ریاضي -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
  البكالوریاالمحصل علیھ في امتحان 

  

  12/20 أو یفوق یساويیجب أن 
  

اختیار الفرع مشروط بالحصول على عالمة  
في امتحان اللغة  10/20 أو تفوق تساوي

 األساسیة بالنسبة للفرع المختار

  

405 
 

  *نجلیزیة إلغة 
أستاذ التعلیم (
   )متوسطال
 

  

المدرسة العلیا لألساتذة  -
  ببوزریعة

  
  باألغواطالمدرسة العلیا لألساتذة  -
  
   سطیفب المدرسة العلیا لألساتذة -
  المدرسة العلیا لألساتذة بقسنطینة -
  
  ورقلةبالمدرسة العلیا لألساتذة  -
 

  

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  

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

  

406 
  

  ا (*)جغرافیوتاریخ 
أستاذ التعلیم (
  )متوسطال

  

المدرسة العلیا لألساتذة  -
  ببوزریعة

  
  
  
   سطیفب المدرسة العلیا لألساتذة -
 المدرسة العلیا لألساتذة بقسنطینة -

  

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  

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

407  

  

  (*)موسیقى
أستاذ التعلیم (
  )متوسطال
  

بةالمدرسة العلیا لألساتذة بالق -  تسجیل وطني 
جمیع شعب 

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

 
 

  .ساتذة المعنیةیتم التسجیل النھائي بعد إجراء  مقابلة شفویة تنظمھا المدرسة العلیا لأل (*)
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. II2  .التكوین والشروط البیداغوجیة للتسجیل األولي نقاط   
 

 الدوائر الجغرافیة للتسجیل مؤسسات التكوین فروع التكوین الرموز
شعب البكالوریا 

 واألولویات
أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة 

 اإلضافیة للتسجیل األولي

  

408 
 

  علوم طبیعیة (*)
أستاذ التعلیم (
  )متوسطال

  
  األغواطالمدرسة العلیا لألساتذة ب -
 المدرسة العلیا لألساتذة بالقبة -
  
  
  
  
المدرسة العلیا ألساتذة التعلیم  -

  سكیكدة التقني ب
  بقسنطینةالمدرسة العلیا لألساتذة  -
  ورقلةبالمدرسة العلیا لألساتذة  -
 

  
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 تجریبیة -
  ریاضیات -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  12/20 یساوي أو یفوقیجب أن 
 

  إضافیة:شروط 

للمشاركة في الترتیب یجب أن یكون المعدل 
الحسابي ما بین عالمتي العلوم الطبیعیة 

  2/)ریاضیات +علوم طبیعیة(والریاضیات 
  12/20 یساوي أو یفوق

 

  

409 

  

  (*)علوم دقیقة 
أستاذ التعلیم (
  )متوسطال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  األغواطالمدرسة العلیا لألساتذة ب -
  

  المدرسة العلیا لألساتذة بالقبة -
  
  
  

المدرسة العلیا ألساتذة التعلیم  -
  سكیكدة التقني ب

  المدرسة العلیا لألساتذة بقسنطینة -
  سطیفب المدرسة العلیا لألساتذة -

  ببوسعادةالمدرسة العلیا لألساتذة  -
  ورقلةبالمدرسة العلیا لألساتذة  -
  

  بشاربالمدرسة العلیا لألساتذة  -
 

 

03-17-26  
  

02-09-10-13-14-15-16-
20-22-27-29-31-35-38-
42-44-46-48  

  

12-21-23-24-36-41  
  

04-05-25-40-43  
06-18-19  
28-34  
07-11-30-33-39-47  

  

01-08-32-37-45  
  

 : 01األولویة 
  ریاضیات  -
  تقني ریاضي -
  

  : 02األولویة 
 علوم تجریبیة -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  12/20 یساوي أو یفوقیجب أن 
  

  إضافیة:شروط 

للمشاركة في الترتیب یجب أن یكون المعدل 
الحسابي ما بین عالمتي الریاضیات 

  2/) +الفیزیاءلریاضیات(اوالفیزیاء
 12/20 یساوي أو یفوق

  

410 
  

  (*)ربيعلغة وأدب 
 )أستاذ التعلیم الثانوي(
 

  

المدرسة العلیا لألساتذة  -
  ببوزریعة

  
  المدرسة العلیا لألساتذة باألغواط -
  

   سطیفب المدرسة العلیا لألساتذة -
  المدرسة العلیا لألساتذة بقسنطینة -
  
  ورقلةبالمدرسة العلیا لألساتذة  -
  

 بشاربالمدرسة العلیا لألساتذة  -

  

02-09-10-13-14-15-16-
20-22-27-29-31-35-38-
42-44-46-48  
03-11-17-26-28-47  

  

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

  

01-08-32-37-45  
 

  :01األولویة 
  آداب وفلسفة -
  لغات أجنبیة -
 

  :02األولویة
  علوم تجریبیة -
  ریاضیات -
  تقني ریاضي -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  12/20 یساوي أو یفوقیجب أن 
  

  اختیار الفرع مشروط بالحصول 
في   10/20 یساوي أو یفوقعلى عالمة 

  البكالوریا  بالنسبة للفرع المختار

 
  .ساتذة المعنیةیتم التسجیل النھائي بعد إجراء  مقابلة شفویة تنظمھا المدرسة العلیا لأل (*)
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. II2  .أماكن التكوین والشروط البیداغوجیة للتسجیل األولي   
 

 الدوائر الجغرافیة للتسجیل مؤسسات التكوین فروع التكوین الرموز
شعب البكالوریا 

 واألولویات
أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة 

 اإلضافیة للتسجیل األولي
  

411 
  

  (*)فرنسیة  لغة
 )أستاذ التعلیم الثانوي(
 

  

  األغواطالمدرسة العلیا لألساتذة ب -
المدرسة العلیا لألساتذة  -

 ببوزریعة
  

   سطیفب المدرسة العلیا لألساتذة -
  المدرسة العلیا لألساتذة بقسنطینة -
  
  ببوسعادةالمدرسة العلیا لألساتذة  -
  ورقلةبالمدرسة العلیا لألساتذة  -
  

  بمستغانمالمدرسة العلیا لألساتذة  -
  بوھرانالمدرسة العلیا لألساتذة  -
  بشاربالمدرسة العلیا لألساتذة  -
 

  

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  

  

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

  :01األولویة 
  آداب وفلسفة -
  لغات أجنبیة -
 

  :02األولویة
  علوم تجریبیة -
  ریاضیات -
  تقني ریاضي -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام
  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  12/20 أو یفوق یجب أن یساوي
  

  الفرع مشروط بالحصول اختیار
في   10/20 تساوي أو تفوقعلى عالمة 

  البكالوریا  بالنسبة للفرع المختار

  

412 
  

  (*)لغة إنجلیزیة 
  )أستاذ التعلیم الثانوي(
 

  

  األغواطالمدرسة العلیا لألساتذة ب -
المدرسة العلیا لألساتذة  -

 ببوزریعة
  
   سطیفب المدرسة العلیا لألساتذة -
  العلیا لألساتذة بقسنطینةالمدرسة  -
  
  ورقلةبالمدرسة العلیا لألساتذة  -
  

  بوھرانالمدرسة العلیا لألساتذة  -
  
 

  

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  
 

  

413 
 

 (*)وجغرافیا  تاریخ  
 )ستاذ التعلیم الثانويأ(

 

  
المدرسة العلیا لألساتذة  -

  ببوزریعة
  
  
  
   سطیفب المدرسة العلیا لألساتذة -
  المدرسة العلیا لألساتذة بقسنطینة -
  
  
 

  
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 

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

  :01األولویة 
  آداب وفلسفة -
  لغات أجنبیة -
 

  :02األولویة
  علوم تجریبیة -
  ریاضیات -
 تقني ریاضي -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  12/20 أو یفوق یجب أن یساوي
  

  اختیار الفرع مشروط بالحصول 
في   10/20 تساوي أو تفوق على عالمة

 البكالوریا  بالنسبة للفرع المختار

  

414 
  

   (*) فلسفة
 )أستاذ التعلیم الثانوي(
  

  
المدرسة العلیا لألساتذة  -

 ببوزریعة
  
  
  
  المدرسة العلیا لألساتذة بقسنطینة -
 
 

  
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 

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

 
  .ساتذة المعنیةیتم التسجیل النھائي بعد إجراء  مقابلة شفویة تنظمھا المدرسة العلیا لأل (*)
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. II2  . البیداغوجیة للتسجیل األوليأماكن التكوین والشروط   
 

 الدوائر الجغرافیة للتسجیل مؤسسات التكوین فروع التكوین الرموز
شعب البكالوریا 

 واألولویات
أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة 

 اإلضافیة للتسجیل األولي
  

415 
 

  (*)موسیقى 
  )أستاذ التعلیم الثانوي(
 

  

 المدرسة العلیا لألساتذة بالقبة- 
  

 وطني تسجیل
  

جمیع شعب 
 البكالوریا

  

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
 المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  

416 
  

  (*)علوم طبیعیة 
 )أستاذ التعلیم الثانوي(
 
 
 
 

 

 

  األغواطالمدرسة العلیا لألساتذة ب -
 المدرسة العلیا لألساتذة بالقبة -
  
  
  
  
المدرسة العلیا ألساتذة التعلیم  -

  سكیكدة التقني ب
  المدرسة العلیا لألساتذة بقسنطینة -
 ورقلةبالمدرسة العلیا لألساتذة  -

 

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 تجریبیة -
  ریاضیات -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  12/20 أو یفوق یجب أن یساوي
 

  إضافیة:شروط 

للمشاركة في الترتیب یجب أن یكون المعدل 
الحسابي ما بین عالمتي العلوم الطبیعیة 

  2/)ریاضیات +علوم طبیعیة(والریاضیات 
  12/20 یكون یساوي أو یفوق

 

  

417 
  

  (*)دقیقة  علوم
  )أستاذ التعلیم الثانوي(

  
  األغواطالمدرسة العلیا لألساتذة ب -
  المدرسة العلیا لألساتذة بالقبة -
  
المدرسة العلیا ألساتذة التعلیم  -

  سكیكدة التقني ب
  المدرسة العلیا لألساتذة بقسنطینة -
   سطیفب المدرسة العلیا لألساتذة -
  ببوسعادةالمدرسة العلیا لألساتذة  -
  ورقلةبالمدرسة العلیا لألساتذة  -
  
  بشاربالمدرسة العلیا لألساتذة  -
  بمستغانمالمدرسة العلیا لألساتذة  -
  بوھرانالمدرسة العلیا لألساتذة  -
 

  
03-17-26-47  
09-10-15-16-35-42-44  

  
12-21-23-24-36-41  

  
04-05-25-40-43  
06-18-19  
28-34  
07-11-30-33-39  

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

 : 01األولویة 
  ریاضیات  -
  تقني ریاضي -
  

  : 02األولویة 
 علوم تجریبیة -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  12/20 أو یفوق یجب أن یساوي
  

  إضافیة:شروط 

للمشاركة في الترتیب یجب أن یكون المعدل 
الحسابي ما بین عالمتي الریاضیات 

  2/) +فیزیاءریاضیات(والفیزیاء
 12/20 یساوي أو یفوقیكون 

 
 

  المعنیة.لألساتذة  سجیل النھائي بعد إجراء مقابلة شفویة تنظمھا المدرسة العلیا الت یتم (*)
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  08الملحق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فروع التكوین العالي
  ةالعلوم الطبیة والبیطرفي 

  
 نقاط التكوین

 والشروط البیداغوجیة للتسجیل
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 1. Iالتكوین فروع 

 

 الفروع الرمز

 طبالدكتور في  700

 دكتور في الصیدلة 701

 األسنان دكتور في طب 702

 يبیطرطبیب  703
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2. I  .الشروط البیداغوجیة للتسجیل األولي والتكوین  نقاط  

  

 شعب البكالوریا  الدوائر الجغرافیة للتسجیل مؤسسات التكوین فروع التكوین الرمز
أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة 

 اإلضافیة للتسجیل األولي
 

700 
  

 *)(طب الدكتور في  -
  

  جامعة األغواط -
  جامعة بجایة -
  1 جامعة البلیدة -
  جامعة تیزي وزو -
 1جامعة الجزائر -
  
  2 جامعة باتنة -
  1جامعة سطیف  -
  جامعة عنابة -
  3جامعة قسنطینة  -
  جامعة ورقلة -
  
  جامعة بشار -
  جامعة تلمسان -
  جامعة سیدي بلعباس -
  جامعة مستغانم -
  1جامعة وھران  -
 

  

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

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

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

  علوم تجریبیة  -
  ریاضیات -
 تقني ریاضي -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام
  المحصل علیھ في إمتحان البكالوریا

  

  إضافیة:شروط 
للمشاركة في الترتیب ، یجب أن یكون 
المعدل العام المحصل علیھ في إمتحان 

 14/20 یساوي أو یفوقالبكالوریا 

 

701 
  

 *)(دكتور في الصیدلة  -
  

  1 البلیدةجامعة  -
  تیزي وزو جامعة -
 1جامعة الجزائر -
  
  2 جامعة باتنة -
  1جامعة سطیف  -
  جامعة عنابة  -
  3جامعة قسنطینة  -
  
  تلمسان جامعة -
  جامعة سیدي 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 

  
 *)(ألسنان ا دكتور في طب -

  
  1 البلیدةجامعة  -
  تیزي وزوجامعة  -
 1جامعة الجزائر -
  
  1جامعة سطیف  -
  جامعة عنابة -
  3جامعة قسنطینة  -
  
  جامعة تلمسان -
  جامعة سیدي 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  
 

  
703 

  
 يبیطرطبیب 

  
 1 جامعة البلیدة -
  
 
  
  
  
 الطارفجامعة  -
 
  سوق أھراسجامعة - 
  
 

  
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 

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

  
 

  علوم تجریبیة  -
  ریاضیات -
 تقني ریاضي -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام
  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  
  إضافیة:شروط 

للمشاركة في الترتیب ، یجب أن یكون 
 امتحانالمعدل العام المحصل علیھ في 

 12/20 یساوي أو یفوقالبكالوریا 

  

  بعض الدوائر الجغرافیة.  تغییریمكن  الجدد البكالوریا(*) لضمان توزیع أنجع لحاملي شھادة 
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  09الملحق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

  بكالوریا خاصة
  

 نقاط التكوین
 والشروط البیداغوجیة للتسجیل
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I .األخرى بكالوریا التربیة الوطنیة( ثانویة بوعمامة ) مع  شعب البكالوریا الخاصة مطابقة:  
  

  المطابقة  شعب البكالوریا الخاصة

  علوم تجریبیة  علوم

  لغات أجنبیة  داب ولغات أجنبیةآ

  تسییر واقتصاد  اقتصاد واجتماع 

  تسییر واقتصاد  والتسییر إدارة األعمالعلوم وتقنیات 

  
  
  
  

II .فروع االلتحاق وفقا لشعب البكالوریا الخاصة  
  
  

  مؤسسات التكوین  التكوینفروع   شعب البكالوریا الخاصة
أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة 

  اإلضافیة 

  علوم
جمیع الفروع المفتوحة لبكالوریا " علوم 

  تجریبیة "

 افروع تضمنمؤسسات التي الجمیع 
بالحصول على البكالوریا "علوم  مشروطة
 في ھذا المنشور المحددةالشروط  نفس  تجریبیة "

بشعب الخاصة وبالنسبة للفروع 
  البكالوریا:

  علوم تجریبیة -
  لغات أجنبیة -
  تسییر واقتصاد -
  

  لاللتحاقمعدالت دنیا + 

  آداب ولغات أجنبیة
جمیع الفروع المفتوحة لبكالوریا " لغات 

  أجنبیة "

 افروع تضمنمؤسسات التي الجمیع 
بالحصول على البكالوریا "لغات  مشروطة
  أجنبیة "

  اقتصاد واجتماع
المفتوحة لبكالوریا " تسییر جمیع الفروع 

  " واقتصاد

 افروع تضمنمؤسسات التي الجمیع 
تسییر البكالوریا " بالحصول على مشروطة

  واقتصاد "
  األعمال والتسییرإدارة علوم وتقنیات 
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  10الملحق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الوصایة البیداغوجیة
  
   خارجمؤسسات 

  وزارة التعلیم العالي 
 والبحث والعلمي
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  وزارة البرید وتكنولوجیات اإلعالم واالتصال

  16027الجزائر  –كریم بلقاسم  نھج 04

  

  

  مؤسسات تحت وصایة وزارة التعلیم العالي والبحث والعلمي:

 وھران، منّور 31000طریق السانیا  –المعھد الوطني لالتصاالت السلكیة والالسلكیة وتكنولوجیات اإلعالم واالتصال  - 

  ، الجزائر16220، الكالیتوس 156طریق األربعاء، ص.ب   - المعھد الوطني للبرید وتكنولوجیات اإلعالم واالتصال  - 

  

  شعب البكالوریا واألولویات الجغرافیة للتسجیلالدوائر   مؤسسات التكوین  فروع التكوین
  أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة

  اإلضافیة للتسجیل األولي 

مھندس دولة في االتصاالت السلكیة 

  والالسلكیة

  

المعھد الوطني لالتصاالت السلكیة 

والالسلكیة وتكنولوجیات اإلعالم 

  واالتصال *
http://www.ito.dz  

  تسجیل وطني

  ریاضیات -

  تقني ریاضي -

  علوم تجریبیة -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  

  إضافیة:شروط 

العام المحصل علیھ  للمشاركة في الترتیب یجب أن یكون المعدل
   13/20 في امتحان البكالوریا یساوي أو یفوق

  
  االنتقاء یكون على أساس معدل

  3( الیكالوریا + ریاضیات + فیزیاء)/

  

  لیسانس في االتصاالت السلكیة والالسلكیة

المعھد الوطني للبرید وتكنولوجیات 

  اّإلعالم واالتصال

http://www.inptic.edu.dz  

  تسجیل وطني

  ریاضیات -

  تقني ریاضي -

  علوم تجریبیة -

  
  یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  
  االنتقاء یكون على أساس معدل

  3( الیكالوریا + ریاضیات + فیزیاء)/
  

  

  :حسب المؤسسة المختارة في أحد العنوانین(*) یجب على المترشحین التسجیل األولي عبر خط  - 
  http://www.ito.dzالمعھد الوطني لالتصاالت السلكیة والالسلكیة وتكنولوجیات اإلعالم واالتصال 

  http://www.inptic.edu.dzالمعھد الوطني للبرید وتكنولوجیات اإلعالم واالتصال 
  .2016سبتمبر  01أوت إلى  28التسجیل النھائي: من  – 2016أوت  20إلى  10ولي: من یكون التسجیل األ
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  وزارة الثقافة

  الجزائر  – 100ص ب رقم  –العناصر ھضبة  –قصر الثقافة 
  

  

  مؤسسات تحت وصایة وزارة التعلیم العالي والبحث والعلمي:
 حدیقة زیاب نھج كریم بلقاسم، الجزائر –المدرسة العلیا للفنون الجمیلة  - 
 شارع العربي التبسي، برج الكیفان، الجزائر  - المعھد العالي لمھن فنون العرض والسمعي البصري  - 
  ساحة عبد الالوي، الجزائر 1 – المدرسة الوطنیة لحفظ وترمیم الممتلكات الثقافیة - 
  

  شعب البكالوریا  الدوائر الجغرافیة للتسجیل  مؤسسات التكوین  فروع التكوین
  أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة

  اإلضافیة للتسجیل األولي 

  لیسانس فنون

  ( الفنون الجمیلة )

  المدرسة العلیا للفنون الجمیلة *

esba@m-culture.gov.dz  

  تسجیل وطني

  جمیع شعب البكالوریا

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  

  إضافیة:شروط 

  مسابقة على أساس اختبارات كتابیة -

  مقابلة شفھیة أمام لجنة -

  لیسانس فنون

المعھد العالي لمھن فنون العرض   ( فنون بصریة )

  والسمعي البصري **

culture.gov.dz-ismas@m  

  ریاضیات -

  تقني ریاضي -

  علوم تجریبیة -
  

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
للمترشحین الذین ال یفوق  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  سنة 30سنھم 
  

  لیسانس فنون

  ( فنون تشكیلیة )
  البكالوریاجمیع شعب 

  لیسانس ھندسة معماریة

  ( ممتلكات ثقافیة )

  

المدرسة الوطنیة لحفظ وترمیم 

  الممتلكات الثقافیة***

encrbc@gmail.com  

  ریاضیات -

  تقني ریاضي -

  علوم تجریبیة -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  

  إضافیة:شروط 

الترتیب یجب أن یكون المعدل العام المحصل علیھ للمشاركة في 
  11/20في امتحان شھادة البكالوریا یساوي أو یفوق 

  

  
  

  2016سبتمبر  19و 18ميالمدرسة العلیا للفنون الجمیلة: تاریخ المسابقة یو )*( - 
  2016سبتمبر  11المعھد العالي لمھن فنون العرض والسمعي البصري :تاریخ المسابقة یوم  (**) - 
  2016سبتمبر  18المدرسة الوطنیة لحفظ وترمیم الممتلكات الثقافیة: تاریخ المسابقة یوم (***) - 
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  تھیئة اإلقلیم والسیاحة والصناعة التقلیدیةوزارة 

   الجزائر –تیلملي 
  

  مؤسسات تحت وصایة وزارة التعلیم العالي والبحث والعلمي:
  الجزائر - شارع فرانز فانون، األوراسي  2 -  المدرسة الوطنیة العلیا للسیاحة  - 
  
  

  شعب البكالوریا  الدوائر الجغرافیة للتسجیل  مؤسسات التكوین  فروع التكوین
  أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة

  اإلضافیة للتسجیل األولي 

لیسانس في تسییر وكالة السیاحة   -

  واإلسفار

  

في تسییر التنمیة لیسانس  -

  المستدامة للسیاحة

  المدرسة الوطنیة العلیا للسیاحة *

algérie.dz-www.enst  
  تسجیل وطني

  ریاضیات -

  تقني ریاضي -

  علوم تجریبیة -

  تسییر واقتصاد -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
  البكالوریاالمحصل علیھ في امتحان 

  

  إضافیة:شروط 

العام المحصل علیھ  للمشاركة في الترتیب یجب أن یكون المعدل
   12/20 في امتحان البكالوریا یساوي أو یفوق

  
  

  .2016المدرسة الوطنیة العلیا للسیاحة : تاریخ المسابقة في سبتمبر  (*) - 
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  المستشفیاتالصحة والسكان وإصالح وزارة 

  ائر الجز –المدنیة 

  
  

  مؤسسات تحت وصایة وزارة التعلیم العالي والبحث والعلمي:

 معھد ) 24لتكوین الشبھ الطبي ( لالمعاھد الوطنیة  - 

  معاھد ) 03لتكوین الشبھ الطبي للقابالت ( لالمعاھد الوطنیة  - 

  

  أساس الترتیب   البكالوریا واألولویاتشعب  الدوائر الجغرافیة للتسجیل  مؤسسات التكوین  فروع التكوین

   لیسانس في علوم التمریض

  عالج -

  إعادة تأھیل وإعادة تكییف -

  تقني-طب -

  المعاھد الوطنیة للتكوین الشبھ الطبي

algérie.dz-www.infspm  
  تسجیل وطني

  ریاضیات -

  تقني ریاضي -

  علوم تجریبیة -

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  لیسانس في علوم التمریض

  اجتماعي-طب -

  لغات أجنبیة -

  آداب وفلسفة -

  تسییر واقتصاد -

  5+  البكالوریاقابالت  -

  ریاضیات -

  تقني ریاضي -

  علوم تجریبیة -
  

اس، قسنطینة، المدیة، مستغانم، المسیلة، معسكر، ورقلة، ): أدرار، عین الدفلى، باتنة، بجایة، بسكرة، بشار، البلیدة، البویرة، تبسة، تیارت، الجزائر، جیجل، سطیف، سعیدة، سكیكدة، سیدي بلعب 24الطبي ( المعاھد الوطنیة لتكوین الشبھ  - 

  ( حي األمیر ). 2( حي السالم )، وھران  1وھران 

 

  ): عنابة، تلمسان، تیزي وزو.03المعاھد الوطنیة لتكوین الشبھ الطبي للقابالت (  - 
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  الضمان االجتماعيوالعمل والتشغیل وزارة 

  الجزائر  –بلوزداد 
  

  تحت وصایة وزارة التعلیم العالي والبحث والعلمي: ةمؤسس

  بن عكنون، الجزائر –المدرسة العلیا للضمان االجتماعي بالجزائر  - 

 

  أساس الترتیب   شھادة اإللتحاق الدوائر الجغرافیة للتسجیل  مؤسسات التكوین  فروع التكوین

  تسییر أنظمة اإلعالم للحمایة االجتماعیة

  المدرسة العلیا للضمان االجتماعي 
www.esss-algérie.dz  

  تسجیل وطني

  

  لیسانس أو شھادة مھندس في
  ریاضیات -
  إعالم آلي (تخصص: نظام اإلعالم) -
  إحصاء -
  تسییر -
  اقتصاد تطبیقي -
  بحوث العملیات -
  

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
  شھادة مھندساللیسانس أو المحصل علیھ في 

في الضمان  ةتخصصمحساب المخاطرة 

  االجتماعي 

  

  

  لیسانس أو شھادة مھندس في
  ریاضیات -
  إعالم آلي (تخصص: نظام اإلعالم) -
إحصاء (إحصاء تطبیقي/مالیة وحساب  -

  المخاطرة)
  حساب المخاطرة-
  علوم اقتصادیة (تخصص: اقتصاد قیاسي) -
  ریاضیات تطبیقیة -
  بحوث العملیات -
  

  االجتماعیة حمایةقانون ال

  

  لیسانس في
  حقوق -
  علوم سیاسیة -
  شھادة المدرسة الوطنیة لإلدارة -
  

ستراتیجیة الفعالة لھیئات اإلدارة اإل

  الحمایة االجتماعیة

  

  لیسانس أو شھادة مھندس في
  علوم اقتصادیة-
  تسییر-
  علوم مالة-
 اقتصاد تطبیقي -
  لإلدارةشھادة المدرسة الوطنیة  -
  الریاضیات،  -
  )،  نظام اإلعالم إعالم آلي ( تخصص:  -
  بحوث العملیات -
  

  

  

  .2016بدایة شھر سبتمبر  یتم اإللتحاق بالمدرسة عن طریق مسابقة شفھیة تنظم: المدرسة العلیا للضمان االجتماعي
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  الشباب والریاضةوزارة 

   الجزائر –ساحة أول ماي 
  

  مؤسسات تحت وصایة وزارة التعلیم العالي والبحث والعلمي:

  www.essts.dzالجزائر  –األبیار  71دالي ابراھیم. ص ب  – لعلوم وتكنولوجیا الریاضة المدرسة العلیا - 

 

  أساس الترتیب   البكالوریا واألولویاتشعب  الدوائر الجغرافیة للتسجیل  مؤسسات التكوین  فروع التكوین

  ماستر

المدرسة العلیا ولعلوم وتكنولوجیا   ( إدارة وتسییر ریاضي وتدریب ریاضي )

  الریاضة

www.ests.dz   

  تسجیل وطني

  
  جمیع شعب البكالوریا

  معدل العام  یتم الترتیب على أساس
  المتحصل علیھ في اللیسانس 

  

  سنوات ) 05مستشار ریاضي (  -
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  وزارة النقل

  ، األبیار، الجزائر16300، شارع إبن بادیس المعّز، 01
  مؤسسات تحت وصایة وزارة التعلیم العالي والبحث والعلمي:

  ، تیبازة421456، بوسماعیل، 61البحریة،ص.ب  المدرسة الوطنیة العلیا - 

  ، الرویبة، الجزائر05الحدیدیة، الطریق الوطني رقم للتكوین في السكك المعھد العالي  - 

  ، إبن رشد، الصدیقیة، وھران7019، ص ب رصد میاه األمطار للتكوین و األبحاثمعھد   - 

 

  شعب البكالوریا واألولویات الدوائر الجغرافیة للتسجیل  مؤسسات التكوین  فروع التكوین
  أساس الترتیب والشروط البیداغوجیة

  اإلضافیة للتسجیل األولي 

  مھندس دولة 

  (علوم المالحة ومیكانیك بحریة )

  المدرسة الوطنیة العلیا البحریة

www.ensm.edu.dz 

  تسجیل وطني

  ریاضیات -

  تقني ریاضي -

  علوم تجریبیة -

الثانیة جامعي، میدان النجاح في السنة  یتم الترتیب على أساس
  علوم وتقنیات 

  

  مھندس دولة 

  (األرصاد الجویة)

معھد رصد میاه األمطار للتكوین و 

  األبحاث

www.ihfr.edu.dz 
  

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  

  إضافیة:شروط 

العام المحصل علیھ  للمشاركة في الترتیب یجب أن یكون المعدل
   12/20 في امتحان البكالوریا یساوي أو یفوق

  

  مھندس دولة 

  (نقل بري )

  

  المعھد العالي للتكوین في السكك الحدیدیة

www.isff_sdap@yahoo.fr 
 

  

الثانیة جامعي، میادین النجاح في السنة  یتم الترتیب على أساس
  "علوم وتكنولوجیا"، "ریاضیات إعالم آلي" و"علوم المادة"

  لیسانس

  (نقل بّري)

  الحدیدیة المعھد العالي للتكوین في السكك

www.isff_sdap@yahoo.fr  

  یتم الترتیب على أساس المعدل العام 
  المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

  

  إضافیة:شروط 

العام المحصل علیھ  للمشاركة في الترتیب یجب أن یكون المعدل
  في امتحان البكالوریا یساوي أو یفوق:

  بالنسبة لعلوم تجریبیة 12/20 -
  بالنسبة للریاضیات 11/20 -
  بالنسبة لتقني ریاضي 12/20 -

  
  

  .2016سبتمبر  18المدرسة الوطنیة العلیا البحریة: یتم االلتحاق بالمدرسة عن طریق مسابقة كتابیة وشفویة ابتداء من  - 
  دراسة الملف. عن طریق بالمعھدرصد میاه األمطار للتكوین و األبحاث : یتم االلتحاق معھد   - 
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   11الملحق 
  

 ز الوالیاترم 
  
 

 منطقة الشرق  منطقة الوسط  منطقة الغرب

        

 الرمز الوالیة  الرمز الوالیة  الرمز الوالیة

 04 أم البواقي  03  األغواط  01  أدرار

 05 باتنة  06  بجایة  02  الشلف

 07 بسكرة  09  البلیدة  08  بشار

 12  تبسة  10  البویرة  13  تلمسان

 18  جیجل  11  تمنراست  14  تیارت

 19  سطیف  15  تیزي وزو  20  سعیدة

 21  سكیكدة  16  الجزائر  22  سیدي بلعباس

 23  عنابة  17  الجلفة  27  مستغانم

 24  قالمة  26  المدیة  29  معسكر

 25 قسنطینة  33  إلیزي  31  وھران

 28  المسیلة  35  بومرداس  32  البیض

 30  ورقلة  42  تیبازة  37  تندوف

 34  برج بوعریریج  44  عین الدفلى  38  تسمسیلت

 36  الطارف  47  غردایة  45  النعامة

 39  الوادي     46  عین تموشنت

 40  خنشلة     48  غلیزان

 41  سوق أھراس      

 43  میلة      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



75 

  12الملحق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شبكة المؤسسات الجامعیة
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  (و) حسب الوالیةالتعلیم العالي  مؤسساتقائمة 
  

  جامعة التكوین المتواصل+  جامعة 49
  

  جامعة أدرار -1و
  الشلفجامعة  -2و
   األغواطجامعة  -3و
  أم البواقيجامعة  -4و
   1باتنةجامعة  -5و
  2جامعة باتنة  – 5و
  بجایةجامعة  -6و
  بسكرةجامعة  -7و
  بشارجامعة  -8و
  1 البلیدةجامعة  -9و
  2ة جامعة البلید -9و
  البویرةجامعة  - 10و
   تبسةجامعة  - 12و
  تلمسانجامعة  - 13و
   تیارتجامعة  - 14و
 تیزي وزوجامعة  - 15و
  1لجزائر اجامعة  - 16و
  2لجزائر اجامعة  - 16و
  3لجزائر اجامعة  - 16و
  بومدین  جامعة العلوم والتكنولوجیا ھواري - 16و
   الجلفةجامعة  - 17و
  جیجلجامعة  - 18و
  1سطیف  جامعة - 19و
  2سطیف  جامعة - 19و
  سعیدةجامعة  - 20و
  سكیكدة جامعة - 21و

   جامعة سیدي بلعباس - 22و
   عنابة  جامعة - 23و
  قالمةجامعة  - 24و
  1 قسنطینةجامعة  - 25و
  2 جامعة قسنطینة - 25و
  3 جامعة قسنطینة - 25و
  جامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة - 25و
  المدیةجامعة  - 26و
  مستغانمجامعة  - 27و
  مسیلةالجامعة  - 28و
  معسكرجامعة  - 29و
  ورقلةجامعة  - 30و
  1وھران  جامعة - 31و
  2وھران  جامعة - 31و
  العلوم والتكنولوجیا وھران جامعة - 31و
  برج بوعریریججامعة  - 34و
  بومرداسجامعة  - 35و
  الطارفجامعة  - 36و
  الواديجامعة  - 39و
  خنشلةجامعة  - 40و
  سوق أھراسجامعة  - 41و
  خمیس ملیانةجامعة  - 44و
  غردایةجامعة  - 47و

  (جمیع الوالیات) + جامعة التكوین المتواصل
  

  مركز جامعي 13
  المركز الجامعي أفلو – 03و
  المركز الجامعي بریكة - 05و
   تمنراستالمركز الجامعي  - 11و
  المركز الجامعي مغنیة - 13و
  الجامعي البیضالمركز  - 32و
  المركز الجامعي إلیزي - 33و
   تندوفالمركز الجامعي  - 37و

  سمسیلتیالمركز الجامعي ت - 38و
  المركز الجامعي تیبازة - 42و
  میلةالمركز الجامعي  - 43و
  النعامةالمركز الجامعي  - 45و
  عین تیموشنتالمركز الجامعي  - 46و
  غلیزانالمركز الجامعي  - 48و

 

  ة مدرس 40
  مدرسة علیا 29

  المدرسة الوطنیة العلیا للري - 09و
  المدرسة العلیا في العلوم التطبیقیة بتلمسان – 13و
  المدرسة العلیا إلدارة األعمال بتلمسان - 13و
  المدرسة العلیا في التسییر والتجارة الدولیة بالقلیعة – 16و
المدرسة العلیا في علوم الغذاء والصناعات الغذائیة الفالحیة  – 16و

  بالجزائر
 المدرسة الوطنیة المتعددة التقنیات بالجزائر - 16و
   المدرسة الوطنیة العلیا للفالحة - 16و
 جزائربال المدرسة الوطنیة العلیا لإلعالم اآللي - 16و
 للصحافة وعلوم اإلعالم المدرسة الوطنیة العلیا - 16و
  المدرسة الوطنیة العلیا لعلوم البحر وتھیئة الساحل - 16و
  المدرسة الوطنیة العلیا للتكنولوجیا - 16و
  المدرسة الوطنیة العلیا لألشغال العمومیة - 16و
  المدرسة الوطنیة العلیا للبیطرة - 16و
  العلوم للھندسة المعماریة والعمرانالمدرسة المتعددة  - 16و
  

  سیدي بلعباسب المدرسة العلیا لإلعالم اآللي - 22و
  بعنابة التسییرالمدرسة العلیا في علوم  – 23و
  بعنابة المدرسة الوطنیة العلیا للمناجم والمعادن - 23و
  المدرسة العلیا  في التكنولوجیات الصناعیة  بعنابة – 23و
  المدرسة العلیا في المحاسبة والمالیة بقسنطینة – 25و
  متعددة التقنیات بقسنطینةالوطنیة المدرسة ال - 25و
  علیا في البیوتكنولوجیا بقسنطینةالوطنیة المدرسة ال - 25و

  المدرسة العلیا في علوم الفالحیة بمستغانم – 27
 المدرسة العلیا في االقتصاد بوھران – 31و
  المدرسة الوطنیة المتعددة التقنیات بوھران - 31و
  المدرسة العلیا  في الھندسة الكھربائیة والطاقویة بوھران – 31و
  مدرسة الدراسات العلیا التجاریة - 42و
  للمناجمنت المدرسة الوطنیة العلیا - 42و
  المدرسة الوطنیة العلیا لإلحصاء واالقتصاد التطبیقي - 42و
  للتجارةالمدرسة العلیا  - 42و

  

   لألساتذة یالعالمدارس ال 11
   باألغواطالمدرسة العلیا لألساتذة  - 03و
   بشاربالمدرسة العلیا لألساتذة  - 08و
   ببوزریعةالمدرسة العلیا لألساتذة  - 16و
  بالقبةالمدرسة العلیا لألساتذة  - 16و
  سطیفبالمدرسة العلیا لألساتذة  - 19و
   سكیكدةتذة التعلیم التقني باألسالمدرسة العلیا  - 21و

 بقسنطینة لألساتذةالمدرسة العلیا  - 25و
  مستغانمالمدرسة العلیا لألساتذة  - 27و
 بوسعادةبالمدرسة العلیا لألساتذة  - 28و
 ورقلةبالمدرسة العلیا لألساتذة  - 30و
وھرانبالمدرسة العلیا لألساتذة  - 31و

  تملحقا 02
)(جامعة تیارت ملحقة قصر الشاللة - 14و )ملحقة سوقر (جامعة تیارت - 14و

 


