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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

منشور رقم 01
مؤ ّرخ في  19ذو القعدة عام  1442هـ الموافق  29جوان سنة 2021
المتعلّق بالتسجيل األوّ لي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا
بعنوان السنة الجامعية 2022 -2021

يهدف هذا المنشور إلى تحديد القواعد العامة المطبقة في مجال التسجيل األوّلي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان
السنة الجامعية2021-2022
يُسمح لكل حاملي شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معادلة لها االلتحاق بالتعليم وإلى التكوين العاليين.
 –1التسجيل األوّ لي والتوجيه والتسجيل

1.1.شروط عامة
يستند التوجيه للتعليم والتكوين العاليين على المعايير األربعة اآلتية:
 الشعبة والنتائج المحصلة في امتحان البكالوريا (المعدل الموزون المحسوب * أو المعدل العالم المحصل عليهفي البكالوريا ،حسب ميدان أو شعبة التسجيل ،والشروط االضافية في بعض الحاالت)
 الرغبات المعبر عنها من طرف حامل شهادة البكالوريا، قدرات استيعاب مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، الدوائر الجغرافية.* المعدل الموزون المحسوب :هو المعدل ما بين المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا وعالمات المادة أو المواد
»األساسية «  .يوضح الجدول أسفله المعدالت الموزونة المحسوبة حسب ميادين أو شعب التكوين :
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* توضح اختصارات ميادين التكوين في الجدول المتضمن فهرس المالحق اآلتية.
هناك شروط إضافية مطلوبة للتسجيل األوّلي في األقسام التحضيرية وبعض ميادين وشعب التكوين.
بالنسبة لاللتحاق بشعب العلوم الطبية (طب ،طب األسنان وصيدلة) والمدارس العليا ،سيت ّم ،بالنسبة للعلوم الطبية عن
طريق ترتيب وطني ّ
لكل طلبات حاملي شهادة البكالوريا .يح ّدد مع ّدل وطني موحّ د بعد المعالجة لاللتحاق بكل من
الشعب الثالثة.
يشترط االلتحاق بشعب العلوم الطبية والشعب التي تضمنها المدارس العليا النجاح في اختبار المستوى ،بالنسبة
للحائزين على شهادة بكالوريا أجنبية معترف بمعادلتها.
إضافة إلى الشروط السّ الفة ّ
الذكر ،يخضع االلتحاق بالمدارس العليا لألساتذة للنجاح في مقابلة شفوية أمام لجنة .يمكن
إجراء المقابلة حضوريا داخل مدرسة التوجيه أو حضوريا في مؤسسة جامعية أخرى.
فيما يخص ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيّة ،يشترط تقديم شهادة طبية تثبت الصحة الجيدة.
يسمح لحاملي شهادة البكالوريا الجدد المنتمين لرياضيي النخبة ،في حالة نشاط ،ومعترف بهم من طرف وزارة الشباب
والرياضة التسجيل في ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية دون شرط المعدل األدنى.
يت ّم التسجيل األوّلي والتوجيه والتسجيل النهائي لحاملي شهادة البكالوريا الجدد على الخط حصريا .وللقيام بهذه
العمليات ت ّم تخصيص موقعين لإلنترنت ،لفائدة هؤالء ،هما على التوالي:
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http://www.mesrs.dz
http://www.orientation.esi.dz
سيت ّم خالل هذا النص استعمال عبارة «موقعي االنترنت المخصصين» لإلشارة إلى الموقعين المذكورين أعاله.
وقصد تسهيل الولوج إلى هذين الموقعين ،ت ّم تخصيص رابط مجاني لفائدة حاملي شهادة البكالوريا الجدد على مستوى
فضاءات االنترنت المفتوحة لهذا الغرض على مستوى مؤسسات التعليم العالي.
ّ
كل المعلومات الضرورية لفهم سيرورة التسجيل األولي والتوجيه والتسجيل النهائي متوفرة على بوّابة حامل شهادة
البكالوريا :2021
http://bac2021.mesrs.dz
يمكن تحميل هذا المنشور المرفق بدليل حامل شهادة البكالوريا الجديد على كل الوسائط الرقمية (جهاز اإلعالم اآللي
ولوحة إلكترونية وهاتف ذكي) بحيث يسمح:
·بتقديم جميع شروط إلتحاق حاملي شهادة البكالوريا بمؤسسات التعليم العالي،
وتخصصات التكوين المضمونة في مؤسسات التعليم
·بإعطاء مختلف المعلومات المتعلقة بميادين وشعب
ّ
العالي،
·بتوضيح إجراءات التسجيل في مؤسسات التعليم العالي لحاملي شهادة البكالوريا الخاصة (ثانوية بوعمامة)،
·بتوضيح إجراءات طلب المعادلة والتسجيل في مؤسسات التعليم العالي لحاملي شهادة بكالوريا أجنبية،
·بتقديم معلومات متعلقة بالتكوينات التي تضمنها مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى تحت
الوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
·بتقديم معلومات متعلقة بالتكوينات التي تضمنها المؤسسات الخاصة للتكوين العالي المعتمدة من طرف وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي.
زيادة على هذه المعطيات ،تحتوي بوابة حامل شهادة البكالوريا على المعلومات اآلتية:
·دليل حامل شهادة البكالوريا الجديد،
·مختلف مسارات التكوين المضمونة من طرف ّ
كل مؤسسة،
·رابط نحو بوابة ّ
كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي،
·العديد من المعلومات التكميلية ومنها المتعلقة بالخدمات الجامعية (المنحة الدراسية والنقل واإليواء واإلطعام).
·نسخة أندرويد من منشور « TawdjihCom ».
 : « TawdjihCom ».هي نسخة تفاعلية للمنشور الممكن تحميله والقابل للتثبيت على نظام أندرويد ( هاتف ذكي،
لوحة إلكترونية)  ،تتيح العديد من الوظائف التي تسمح لحامل شهادة البكالوريا ال سيما تحديد وفق شعبته للبكالوريا
ووالية الحصول على شهادته للبكالوريا ونتائجه المحصل عليها في امتحان البكالوريا ،قائمة الشعب المسموح له بها.
 2.1التسجيل األوّ لي والتوجيه
يبيّن الملحق  01من المنشور مجمل التكوينات المضمونة حسب كل ميدان .هناك في المجموع أربعة عشر( )14
ميدانا في التعليم العالي ،تتفرع إلى شعب وتخصصات .تق ّدم مختلف مسارات التكوين كما يلي:
	-ليسانس (بكالوريا  +ثالث سنوات) ،وتبنى انطالقا من إحدى المسارات اآلتية:
	-تكوين ذو تسجيل محلّي أو جهوي ،مبني انطالقا من تكوين قاعدي مشترك لميدان أو شعبة ،متبوع
بتخصص ،يتم اختياره حسب ترتيب يراعي االستحقاق،
تخصصا واحدا أو تتفرع إلى
	-شعبة ذات تسجيل وطني تسمح بااللتحاق مباشرة بميدان أو شعبة تتضمن
ّ
أكثر من تخصص،
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تكوينات ممهننة ،يت ّم ضمانها في أقسام أو في معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية بمؤسسات التعليم العالي .تبنى هذه
التكوينات بالشراكة مع القطاعات المستعملة ،وتمنح لخريجيها إمكانية الحصول على كفاءات أكاديمية ومهنية تجعل
منهم عمليين مباشرة .إنّها مدعوة لتغطية احتياجات قطاع الخدمات (خدمات ،تجارة )...والقطاع الثانوي ( التحويل،
وإنتاج السلع.) ...
ّ
مخصصة حصريّا لتكوينات انطالقا
تشكل معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية فضاءات جامعية خاصة داخل الجامعة
ّ
من بكالوريا  +ثالث سنوات.
تخصصا
·ماستر ذو مسار مدمج لليسانس(بكالوريا  +خمس سنوات يتوّج بشهادتي الليسانس والمستر) يوافق
ّ
معيّنا منذ التسجيل األوّل .يجدر التذكير أن الطلبة المسجلين في هذا النمط من التكوين فقط ،بإمكانهم متابعة
التكوين في الماستر المناسب.
·أقسام تحضيرية م ّدتها سنتين ،تتوّج بمسابقة وطنية لاللتحاق بالطور الثاني للمدارس العليا.
بعد النجاح في السنتين التحضيريتين ،يشترط لاللتحاق بالطور الثاني لمدرسة عليا ،النجاح في المسابقة الوطنية
التي تنظمها هذه المدرسة .يت ّم تنظيم هذه المسابقة على النحو اآلتي:
	-مسابقة على أساس الشهادة بالنسبة لطلبة المدرسة ،أين تخصص نسبة تتراوح ما بين 50%
إلى  70%من المقاعد البيداغوجية المتاحة في الطور الثاني لفائدة الطلبة ذوي أحسن ترتيب
في المدرسة،
	-مسابقة على أساس اختبارات كتابية ،بالنسبة لطلبة المدرسة غير المقبولين في المسابقة
على أساس الشهادة ،ومترشحي المدارس األخرى لنفس الميدان وطلبة الجامعات والمراكز
الجامعية الذين اجتازوا بنجاح سنتين من الدراسات الجامعية دون تسجيل تأخر دراسي.
تحدد كيفيات سير المسابقة عن طريق التنظيم.
ترتبط األقسام التحضيرية بسبعة ميادين :علوم وتكنولوجيا ،علوم اقتصادية ،تسيير وعلوم تجارية ،علوم الطبيعة
والحياة ،رياضيات وإعالم آلي ،علوم إنسانية واجتماعية ،حقوق وعلوم سياسية ،هندسة معمارية ،عمران ومهن
المدينة.
أ -األقسام التحضيرية في العلوم والتكنولوجيا :تسمح بااللتحاق بإحدى المدارس العليا التالية:
 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر، المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران، المدرسة الوطنية العليا المتعددة التقنيات بقسنطينة، المدرسة الوطنية العليا لألشغال العمومية بالجزائر، المدرسة الوطنية العليا للري بالبليدة، المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن بعنابة، المدرسة العليا للتكنولوجيات الصناعية بعنابة، المدرسة العليا للعلوم التطبيقية بتلمسان، المدرسة العليا للهندسة الكهربائية والطاقوية بوهران، المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا بالجزائر، المدرسة العليا للعلوم التطبيقية بالجزائر، المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة بباتنة.ب -األقسام التحضيرية في العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية :تسمح بااللتحاق بإحدى المدارس العليا
التالية:
 مدرسة الدراسات العليا التجارية بالقليعة، المدرسة العليا للتجارة بالقليعة،4
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 المدرسة الوطنية العليا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي بالقليعة، المدرسة العليا للتسيير واالقتصاد الرقمي بالقليعة، المدرسة العليا لعلوم التسيير بعنابة، المدرسة العليا للمحاسبة والمالية بقسنطينة، المدرسة العليا إلدارة األعمال بتلمسان، المدرسة العليا لالقتصاد بوهران.ج -األقسام التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة :تسمح بااللتحاق بإحدى المدارس العليا التالية:
 المدرسة الوطنية العليا للفالحة بالحراش، المدرسة العليا لعلوم الغذاء والصناعات الزراعية الغذائية بالجزائر، المدرسة العليا للفالحة بمستغانم، المدرسة الوطنية العليا للبيوتكنولوجيا بقسنطينة، المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل بالجزائر المدرسة العليا للعلوم البيولوجيّة بوهران، المدرسة الوطنية العليا للغابات بخنشلة.د -األقسام التحضيرية في اإلعالم اآللي :تسمح بااللتحاق بإحدى المدارس اآلتية:
 المدرسة الوطنية العليا لإلعالم اآللي بالجزائر، المدرسة العليا لإلعالم اآللي بسيدي بلعباس، المدرسة العليا في علوم وتكنولوجيات اإلعالم اآللي والرقمنة ببجاية. المدرسة الوطنية العليا للذكاء االصطناعي بسيدي عبد هللا  -الجزائرهـ -األقسام التحضيرية المدمجة «الخاصة» :تسمح بااللتحاق بالطور الثاني بإحدى المدارس اآلتية:
 المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران بالجزائر، المدرسة الوطنية العليا للبيوتكنولوجيا بقسنطينة، المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل بالجزائر، المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم اإلعالم بالجزائر، المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بالجزائر.و -االقسام التحضيرية المدمجة « الخاصة بالقطب التكنولوجي بسيدي عبد هللا ،الجزائر» تسمح بااللتحاق بالطور
الثاني للمدرستين العليتين اآلتيتين:
·المدرسة الوطنية العليا للذكاء االصطناعي
·المدرسة الوطنية العليا للرياضيات
يُق ّدم الملحق  01لهذا المنشور على شكل جداولّ ،
توضح من خالل أعمدتها ،القواعد العامة المطبقة في مجال التسجيل
األوّلي والتوجيه في مختلف التكوينات المذكورة أدناه.
	-تكوينات ذات تسجيالت محلية أو جهوية
العمود  : 1رمز ميادين أو شعب التكوين،
العمود  : 2ميادين أو شعب التكوين،
العمود  : 3مؤسسات التعليم العالي التي تضمن ميدان أو شعبة التكوين،
العمود  : 4ال ّدوائر الجغرافية التابعة ّ
لكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي،
العمود  : 5شعب البكالوريا المرتّبة حسب األولوية ،والتي تخوّل االلتحاق بميادين أو شعب التكوين،
ّ
يوضح هذا العمود كيفية المشاركة في
العمود  : 6قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية للتسجيل األوّلي.
الترتيب بغية التسجيل األوّلي في ميادين أو شعب التكوين
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	-شعب ذات تسجيل وطني
العمود  : 1رمز الشعبة ذات التسجيل الوطني،
العمود  : 2عنوان الشعبة ذات التسجيل الوطني،
تخصصات الشعب ذات التسجيل الوطني،
العمود  : 3عناوين
ّ
العمود  : 4مؤسسة التعليم العالي التي تضمن الشعبة ذات التسجيل الوطني،
العمود  : 5يوضح الطابع الوطني ّ
لكل شعبة ذات تسجيل وطني،
العمود  : 6شعب البكالوريا المرتّبة حسب األولوية والتي تخوّل االلتحاق بالشعب ذات التسجيل الوطني،
العمود  : 7قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية للتسجيل األوّلي في الشعب ذات التسجيل الوطني.
ماستر ذو مسار مدمج لليسانس
العمود  : 1رمز الماستر ذو مسار مدمج لليسانس،
العمود  : 2شعبة التكوين للماستر ذو مسار مدمج لليسانس،
تخصصات الماستر ذو مسار مدمج لليسانس،
العمود  : 3عنوان
ّ

العمود  : 4مؤسسة التعليم العالي التي تضمن الماستر ذو مسار مدمج لليسانس،
العمود  : 5يوضح الطابع الوطني ّ
لكل تكوين في الماستر ذو مسار مدمج لليسانس،
العمود  : 6شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية ،والتي تخوّل االلتحاق بالماستر ذو مسار مدمج لليسانس،
العمود  : 7قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية للتسجيل األوّلي في تكوينات الماستر ذو مسار مدمج لليسانس

 التكوينات الممهننة المضمونة في األقسام أو في معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية لمؤسسات التعليم العاليالعمود  : 1رمز ميادين أو شعب التكوينات الممهننة المضمونة،
العمود  : 2ميادين التكوينات الممهننة،
العمود  : 3شعب التكوينات الممهننة،
العمود  : 4تخصصات التكوينات الممهننة،
العمود  : 5مؤسسات التعليم العالي التي تضمن التكوينات الممهننة،
العمود  : 6يوضح الطابع الوطني الذي يميز االلتحاق بالتكوينات الممهننة،
العمود  : 7شعب البكالوريا المرتّبة حسب األولوية ،والتي تخوّل االلتحاق بالتكوينات الممهننة،
العمود  : 8قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية للتسجيل األوّلي.
	-سنتي ( )02تكوين في األقسام التحضيرية بالمدارس العليا
العمود  : 1رمز األقسام التحضيرية،
العمود  : 2األقسام التحضيرية داخل المدارس،
العمود  : 3المدارس العليا التي تضم ّ
كل نمط من أنماط األقسام التحضيرية،
العمود  : 4يوضح الطابع الوطني الذي يميز االلتحاق باألقسام التحضيرية،
العمود  : 5شعب البكالوريا المرتّبة حسب األولوية والتي تخوّل االلتحاق باألقسام التحضيرية،
العمود  : 6قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية للتسجيل األوّلي في األقسام التحضيرية.
 .3.1التسجيل األوّ لي والتوجيه في المدارس العليا لألساتذة
يبيّن الملحق  02لهذا المنشور التكوينات المضمونة في المدارس العليا لألساتذة .تضمن هذه المدارس مسارات
مخصصة لتكوين المكوّنين لفائدة قطاع التربية الوطنية .يتعلق األمر بثالثة أطوار:
ّ
	 -أستاذ التعليم االبتدائي،
	 -أستاذ التعليم المتوسط،
	 -استاذ التعليم الثانوي.
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تح ّدد المناصب البيداغوجية المتاحة لدى المدارس العليا لألساتذة سنويا حسب الطور والشعبة والوالية ،وحسب
االحتياجات المعبر عنها من طرف قطاع التربية الوطنية.
ّ
السن المح ّدد بـ  24سنة على األكثر في  31ديسمبر
يخضع التسجيل النهائي في هذه المدارس العليا لألساتذة لشرط
 2021ولنتيجة المقابلة الشفوية .يجب على المترشح المقبول للتكوين في هذه المدارس ال ّتوقيع على عقد التزام مع
قطاع التربية بخصوص توجيهه المستقبلي عند نهاية تكوينه.
يُق ّدم الملحق  02لهذا المنشور على شكل جداول ّ
توضح من خالل أعمدتها ،القواعد العامة المطبقة في مجال التسجيل
األوّلي والتوجيه في المدارس العليا لألساتذة.
العمود  : 1رمز شعب التكوين،
العمود  : 2عناوين شعب التكوين،
العمود  : 3المدرسة الوطنية العليا لألساتذة التي تضمن شعبة التكوين،
العمود  : 4الدوائر الجغرافية التابعة ّ
لكل مدرسة من المدارس العليا لألساتذة،
العمود  : 5شعب البكالوريا المرتّبة حسب األولوية التي تخوّل االلتحاق بشعب التكوين،
العمود  : 6قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية للتسجيل األوّلي في المدارس العليا لألساتذة.
 . 4.1التسجيل األوّ لي والتوجيه في شعب العلوم الطبية
يبين الملحق  03لهذا المنشور من خالل أعمدته ،القواعد العامة المطبقة في مجال التسجيل األوّلي والتوجيه في شعب
العلوم الطبية.
العمود  : 1رمز شعب التكوين،
العمود  : 2عناوين شعب التكوين،
العمود  : 3مؤسسات التعليم العالي التي تضمن شعب التكوين،
العمود  : 4الدوائر الجغرافية التابعة ّ
لكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي،
العمود  : 5شعب البكالوريا التي تخوّل االلتحاق بشعب التكوين،
العمود  : 6قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية للتسجيل األوّلي.
 .5.1التسجيل األوّ لي والتوجيه في علوم البيطرة
يبين الملحق  04لهذا المنشور من خالل أعمدته ،القواعد العامة المطبقة في مجال التسجيل األوّلي والتوجيه في علوم
البيطرة.
العمود  : 1رمز التكوين،
العمود  : 2عنوان التكوين،
العمود  : 3الجامعات ،والمدرسة الوطنية العليا للبيطرة أو المعاهد داخل الجامعات التي تضمن التكوين،
العمود  : 4يوضح الطابع الجهوي أو الوطني لكل تكوين،
العمود  : 5شعب البكالوريا المرتّبة حسب األولوية التي تخوّل االلتحاق بالتكوين،
العمود  : 6قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية للتسجيل األوّلي.
 .6.1حاملو شهادة البكالوريا بتقدير «ممتاز»
يقوم حامل شهادة البكالوريا بتقدير» ممتاز» بملء بطاقة الرغبات عبر الخط وفق اإلجراء الوارد في الفقرة 1.2
أدناه ،مع احترام الشروط المتعلقة بشعبة البكالوريا .يلبّى له أحد اختياراته المعبّر عنها.
بغض النظر عن دائرته الجغرافية ،يمكن لحامل شهادة البكالوريا بتقدير ممتاز أن يلتحق بأي مؤسسة جامعية تضمن
شعبة التكوين التي وجّ ه إليها عن طريق المعالجة اآللية لبطاقة الرغبات ،مع احترام المع ّدالت ال ّدنيا لاللتحاق.
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 .7.1حاالت خاصة
بغض النظر عن كل الحاالت المشار إليها أعاله ،سيتم إعداد منشور تكميلي يضبط كل الحاالت الخاصة ويوضح كذلك
اإلجراءات والرزنامة ،كما يح ّدد هذا المنشور الحاالت التي تخوّل لمدير المؤسسة الجامعية اقتراح إعادة توزيع داخلي
وخارجي للطلبة بالتشاور مع الندوات الجهوية للجامعات ،ال سيما بالنسبة للشعب التي تعرف انخفاضا محسوسا لعدد
الطلبة ،على أن تت ّم هذه العملية في كنف احترام شروط االلتحاق.
 .8.1تسجيل المترشحين الجزائريين الحاصلين على بكالوريا خاصة 2021
مطابقة شهادة البكالوريا الخاصة )ثانوية بوعمامة( مع شعب البكالوريا األخرى تتم على النحو اآلتي:
المطابقة
شعب البكالوريا الخاصة
تسيير واقتصاد
تقني اقتصادي ،فرع اقتصادي واجتماعي
تسيير واقتصاد
علوم وتكنولوجيا المناجمنت والتسيير
علوم تجريبية
علوم ،فرع رياضيات وعلوم الطبيعة
ال يخضع هؤالء المترشحين لعملية التسجيل األوّلي والتوجيه عبر الخط ،لكنهم في المقابل يخضعون لشروط االلتحاق
ّ
ينص عليه هذا المنشور وحسب المع ّدالت ال ّدنيا التي يمكن االطالع عليها عبر موقعي اإلنترنت
بكل تكوين كما
ّ
المخصصين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ّ
يقوم هؤالء المترشحين بتسجيلهم النهائي في تكوين من اختيارهم المسموح لهم بالتسجيل فيه ،مباشرة في مؤسسة من
مؤسسات التعليم العالي خالل الفترة الممت ّدة من  11إلى  19سبتمبر  . 2021وعليهم التق ّدم إلى المؤسسة المختارة
وبحوزتهم شهادة البكالوريا األصلية.
 .9.1تسجيل المترشحين الجزائريين الحاصلين على بكالوريا أجنبية 2021
يجب على المترشحين الجزائريين الحاصلين على بكالوريا أجنبية سنة  ،2021قبل القيام بأي تسجيل في مؤسسة
جامعية تقديم طلب معادلة على الخط عبر الرابط اآلتي:
https:// www.mesrs.dz/les-equivalences
بعد تسليم المعادلة ،يمكن لحاملي شهادة البكالوريا تقديم ترشحهم من 20أوت إلى  30سبتمبر  2021باستحداث
حساب على أرضية  PROGRESتحت عنوان )الواجهة جزائري حاصل على بكالوريا أجنبية(:
https://progres.mesrs.dz/webetrangers
يقوم المترشح بإيداع ملفه بعد مسحه ضوئيا ،يعبر من خالله على ستة ( )06اختيارات باحترام الشروط البيداغوجية
المشار إليها في هذا المنشور ،وكذا المع ّدالت ال ّدنيا لاللتحاق التي يمكن ّ
االطالع عليها عبر موقعي االنترنت
المخصصين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .يجب أن تتضمن الستة ( )06اختيارات المعبر عنها اختيارين
ّ
( )02في الليسانس ذات التسجيل المحلي أو الجهوي ،وجوبا.
بعد أن يت ّم التوجيه عبر الخط  ،يتق ّدم المترشح للمؤسسة التي وجّ ه إليها وبحوزته رقم ملفه المحصل عليه بعد تسجيله
في منصة  ،PROGRESهذا الرّ قم يبدأ بـ 9DZAمتبوعا برقم تسلسلي ) ،(9DZAXXXXوالوثائق التالية:
• شهادة البكالوريا األصلية،
•شهادة المعادلة،
•صورتين ) (02شمسيتين،
•حقوق التسجيل.
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 .10.1تسجيل المترشحين الدوليين المستفيدين من منح الحكومة الجزائرية أو أبناء الدبلوماسيين المعتمدين
بالجزائر والحائزين على بكالوريا أجنبية والمترشحين الدوليين الحاصلين على بكالوريا جزائرية
يجب على المترشحين الدوليين المستفيدين من منح الحكومة الجزائرية أو أبناء الدبلوماسيين المعتمدين بالجزائر،
والحائزين على بكالوريا أجنبية والمترشحين الدوليين الحاصلين على بكالوريا جزائرية الذين يرغبون في الترشح
للتسجيل الجامعي في الجزائر إيداع طلبات تسجيلهم ،وجوبا ،عبر القنوات الدبلوماسية .يمرّ ملف ترشحهم عبر ثالث
محطات أساسية من خالل أرضية .PROGRES
•المعادلة (بالنسبة للحاصلين على بكالوريا أجنبية)
بعد المسح الضوئي لملف المترشح ،تقوم التمثيليات الدبلوماسية بإيداع الملف عبر أرضية
(الواجهة طلبة دوليين) PROGRES:
https//:progres.mesrs.dz/webetrangers
بالنسبة للبكالوريا األجنبية ،تمنح شهادة معادلة في حالة التقييم اإليجابي للملف.
•التوجيه
يعبر المترشح عن ستة ( )06اختيارات ،على إثرها يتم توجيهه حسب الشروط البيداغوجية لسنة حصوله على شهادة
تخصص التي تمنحها الدولة الجزائرية ّ
لكل بلد.
البكالوريا وفي ظل احترام الحصص المخصصة لكل
ّ
في حالة عدم تلبية أي اختيار من االختيارات الستة ( ، )06يتم توجيه المترشح آليا نحو تكوين بمراعاة نتائجه المحصل
عليها في البكالوريا وشروط االلتحاق.
وبغية التأكد من المستوى المطلوب في اللّغات األجنبية من أجل التسجيل في الشعب ذات التسجيل الوطني ،وشعب
العلوم الطبية وعلوم البيطرة ،يتم تنظيم اختبار في اللغة األجنبية من طرف المؤسسة المستقبلة .في حالة اإلخفاق في
االختبار ،يقترح على المترشح توجيها آخر.
يعفى المترشحين الناطقين باللغة البرتغالية أو االنجليزية من المع ّدالت ال ّدنيا لاللتحاق بالتكوينات في اللّغات األجنبية
(الفرنسية االيطالية ،التركية ،األلمانية ،واإلسبانية( ألنهم معنيون بدروس مكثّفة في اللّغات أثناء سنتهم األولى
بالجزائر.
•االتسجيل
بعد عملية التوجيه ،يت ّم إعالم التمثيليات الدبلوماسية للبلدان المستفيدة من المنحة الجزائرية بقبول الترشيحات.
يجب على المترشحين الدوليين المقبولين التق ّدم لمؤسسات توجيههم ،مصحوبين بملفاتهم ،إلتمام إجراءات تسجيلهم.
يتضمن الملف الوثائق التالية:
•النسخة األصلية لشهادة البكالوريا،
•النسخة األصلية لكشف النقاط،
•شهادة المعادلة للحائزين على شهادة بكالوريا أجنبية،
•النسخة األصلية للملف الطبّي،
•شهادة الميالد،
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•شهادة الجنسية،
•صورتين )  ( 02شمسيتين،
•حقوق التسجيل،
•الترجمة الرسمية ّ
لكل وثيقة حررّ ت بلغة غير اللغة العربية أو الفرنسية أو اإلنجليزية.
.يمنح ّ
لكل طالب دولي في المؤسسة التي وجّ ه إليها رخصة تسجيل ورخصة إيواء.
 .11.1تسجيل حاملي شهادة البكالوريا في مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وفي المؤسسات
الخاصة للتكوين العالي المعتمدة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
يبيّن الملحق 07لهذا المنشور إمكانيّات التسجيل في مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى (تحت
الوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي) .كما يق ّدم الملحق المعلومات التالية عن مختلف هذه
القطاعات:
	-المؤسسات تحت الوصاية،
	-التكوينات المضمونة،
	-شروط االلتحاق.
بالنسبة لمؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة ال ّدفاع الوطني ،يمكن االطالع على قائمة مؤسساتها وشروط االلتحاق
بها ،عبر الموقع االلكتروني لهذه الوزارة ). (www.mdn.dz
يبيّن الملحق  08لهذا المنشور شبكة المؤسسات الخاصة للتكوين العالي المعتمدة من طرف وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي ،والمعلومات الخاصة بها.
ال يخضع حاملو شهادة البكالوريا الراغبين التسجيل في إحدى المؤسسات المذكورة أعاله إلجراءات التسجيل األوّلى
والتوجيه المح ّددة في هذا المنشور .وعليهم االتّصال مباشرة بمؤسسة اختيارهم.
 .12.1الجزائريون الحاصلون على شهادة البكالوريا قبل سنة 2021
يمكن الجزائريون الحاصلين على شهادة البكالوريا قبل دورة  ،2021والذين لم يقوموا بأي تسجيل جامعي منذ
حصولهم عليها ،بإيداع طلب تسجيل ابتداء من  09سبتمبر 2021على مستوى إحدى المؤسسات الجامعية التابعة
لدوائرهم الجغرافية ،طبقا للشروط البيداغوجية والمع ّدالت ال ّدنيا لاللتحاق بالشعبة أو ميدان التكوين لسنة حصولهم
ّ
ّ
التكفل ،حصريّا ،بهذه الطلبات من طرف المؤسسة
المتوفرة .يتم
على البكالوريا ،وفي حدود المقاعد البيداغوجية
المعنية.
يمكن لحاملي شهادة بكالوريا أجنبية المحصل عليها قبل دورة  ،2021والذين لم يقوموا بأيّ تسجيل جامعي منذ
حصولهم عليها ،ولم يشاركوا في اختبار االلتحاق للسنوات السابقة ،إيداع طلب تسجيل بعنوان السنة الجامعية –2021
 2022في إحدى مؤسسات التعليم العالي وفق اإلجراء الوارد في الفقرة  9.1والشروط المنصوص عليها في هذا
المنشور ،ابتداء من  09سبتمبر .2021
ح ّدد آخر أجل للتسجيل في المؤسسات الجامعية يوم  19سبتمبر 2021
مالحظة :ال يستفيد حاملو أكثر من شهادة بكالوريا سوى من تسجيل واحد فقط.
 .كيفيات التسجيل األوّ لي والتوجيه 2
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 1.2التسجيل األوّ لي
المحصل عليه في البكالوريا ،يمكن
من خالل استعماله لرقم التسجيل وللرمز السرّ ي الواردين في كشف النقاط
ّ
المخصصين بواسطة هذا الرّ مز إلى قائمة التكوينات المسموح له التسجيل بها ،من
للمترشح الولوج عبر الموقعين
ّ
بين هذه التكوينات المسموح بها ،يجب عليه أن يُسجل في بطاقة رغباته ،وفقا لترتيب تنازلي ،ستة ( )06اختيارات
على األقل إلى عشرة ( )10على األكثر.
يمكن لهذه االختيارات أن تشمل مسارات التكوين اآلتية:
•ليسانس)تكوينات ذات تسجيل محلّي/جهوي ،والشعب ذات التسجيل الوطني ،والتكوينات الممهننة(،
•ماستر ذي المسار المدمج لليسانس،
•أقسام التحضيرية،
•شعب المدارس العليا لألساتذة،
•شعب العلوم الطبية وعلوم البيطرة.
•شعب التكوين شبه الطبي التابعة لقطاع الصحة
هام :يجب على حامل شهادة البكالوريا أن يح ّدد في بطاقة رغباته من ضمن االختيارات ،على األقل مسارين ()02
من مسارات التكوين في الليسانس ذات التسجيل المحلي أو الجهوي التي تضمنها مؤسسة جامعية.
للتذكير ،يجب أن ترسل بطاقة الرغبات ،حصرياً على الخط ،عبر موقع االنترنت المخصص لهذا الغرض.
يُنصح حاملوا شهادة البكالوريا:
•بالقيام بهذه العملية بصفة شخصية وبطريقة جدية،
•بطبع بطاقات رغباتهم.
تعتبر التسجيالت األوّ لية عبر الخط إجبارية بالنسبة لكافة حاملي شهادة البكالوريا المعنيين بهذا اإلجراء .يفقد ّ
كل
حامل شهادة البكالوريا الذي لم يقم ولم يُت ّم تسجيله األوّ لي عبر الخط وفي اآلجال المح ّددةّ ،
كل إمكانية للتسجيل في
ميدان أو شعبة التكوين المرغوب فيها.
 2.2المعالجة المعلوماتية
ّ
تتكفل المعالجة الوطنية المعلوماتية بمجمل بطاقات الرغبات لحاملي شهادة البكالوريا الجدد التي ت ّم ملؤها وإرسالها

عبر الخط .تؤدي هذه المعالجة القائمة على التوليفة بين المعايير األربعة للتسجيل األوّلي والتوجيه المذكورة في الفقرة
 ،1.1إلى تلبية إحدى الرغبات المعبّر عنها من طرف ّ
كل حامل شهادة بكالوريا جديد.
المخصصين لهذا الغرض
توضع نتائج المعالجة الوطنية المعلوماتية في متناول حاملي شهادة البكالوريا على الموقعين
ّ
وفق الرزنامة المذكورة أدناه ،من خالل اطالعهم على أحد هذين الموقعين ،سيتعرف حاملوا شهادة البكالوريا على
نتيجة توجيههم ومن ثم ينبغي عليهم ،حسب الحالة:
•تأكيد توجيههم عبر الخط  ،حسب الرزنامة المحددة في الفقرة  4أدناه،
•التق ّدم إلى المقابلة التي تجرى حضوريا بمؤسسات توجيههم أو حضوريا في مؤسسات جامعية
أخرى ،يجب على المترشح الذي اختار إجراء المقابلة في مؤسسة جامعية أخرى االتصال
بمؤسسة توجيهه من أجل التنظيم العملي لهذه المقابلة  .تجرى المقابالت وفق الرزنامة المحددة
والمواعيد الواردة في بطاقات التوجيه.
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في حالة اإلخفاق في مقابلتهم ،يت ّم توجيههم آليّا إلى اختيارهم الموالي الوارد في بطاقة الرغبات والذي ال
يخضع لمقابلة شفوية ويستوفي المعدل األدنى لاللتحاق بهذا االختيار.
في الحالة الخاصة التي لم يت ّم فيها الحصول على أي اختيار من اختياراتهم ،يُقترح على المعنيين عملية ثانية للتسجيل
األوّلي .يجب عليهم مأل بطاقة رغبات أخرى حسب ترتيب تنازلي .يجب أن تحتوي هذه البطاقة على ستة ()06
اختيارات من ضمنها اثنين ( ،)02وجوبا ،في مسارات الليسانس ذات التسجيل المحلّي أو الجهوي باتّباع نفس اإلجراء
األولي المذكور في الفقرة  1.2مع احترام المع ّدالت ال ّدنيا لاللتحاق وفي حدود المقاعد البيداغوجية المتوفرة طبقا
للرزنامة المح ّددة أدناه.
عند الحصول على التوجيه النهائي ،يودع المترشح المعني باإليواء في حي جامعي طلبا ،عبر الخطـ ،حسب الرزنامة
المحددة.
يصبح التسجيل نهائيا لحاملي شهادة البكالوريا الجدد بمجرد ايداع ملف تسجيل المترشح على مستوى مؤسسة التوجيه.
يشتمل الملف على الوثائق التالية:
•كشف نقاط البكالوريا
•صورتان ( )02شمسيتان
•رسم دفع حقوق التسجيل ( 200دج)
بإتباع اإلجراء المبين على أرضية  PROGRESوباحترام الرزنامة المحددة في القفرة .4
يتم إيداع النسخة األصلية لكشف نقاط البكالوريا الحقا على مستوى مؤسسة التوجيه.
 -3الدوائر الجغرافية للتسجيل
يمكن تغيير الدوائر الجغرافية لتسجيل حاملي شهادة البكالوريا الجدد بالنسبة لميادين وشعب التكوين كما هي محددة في
المالحق المناسبة لضمان توجيه أنجع لحاملي شهادة البكالوريا الجدد نحو مؤسسات التعليم العالي التي توفر قدرات
استيعاب وتأطير و/أو إيواء كافية.
بالنسبة ُ
لشعب العلوم الطبية التي يتم االلتحاق بها عن طريق مع ّدالت وطنية ،يمكن توجيه حاملي شهادة البكالوريا
الجدد المعنيين بهذه الشعب ،إلى أيّ مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي عبر التراب الوطني حسب قدرات االستقبال.
يبيّن الملحق  05لهذا المنشور رموز الواليات.
يقدم الملحق  06لهذا المنشور شبكة المؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
يقدم الملحق  07لهذا المنشور شبكة مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى (تحت الوصاية البيداغوجية
لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي).
يقدم الملحق  08لهذا المنشور شبكة مؤسسات التكوين العالي الخاصة المعتمدة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث
العلمي.
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.4رزنامة التسجيالت األوّ لية والتسجيالت النهائية
ح ّددت رزنامة التسجيالت األوّلية والتسجيالت النهائية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد بعنوان السنة الجامعية
 2022-2021كما يلي :
أبواب مفتوحة على مستوى مؤسسات التعليم العالي وفق
من  24إلى  26جويلية 2021
النمط االفتراضي
المرحلة  : 1من  27جويلية إلى  08أوت 2021
من  27إلى  29جويلية 2021
التسجيالت األولية عبر الخط
من  30إلى  31جويلية 2021
تأكيد التسجيالت األولية عبر الخط
من  01إلى  08أوت 2021
معالجة الرغبات
يوم  08أوت  2021مساء
اإلعالن عن نتائج التوجيه
المرحلة  : 2من  09أوت إلى  16أوت 2021
المقابالت الخاصة بالمرشحين الموجهين إلى المدارس العليا
من  09إلى  13أوت 2021
لألساتذة
من  09إلى  11أوت 2021
انطالق العملية
العملية الثانية المخصصة
من  11إلى  16أوت 2021
للمترشحين الذين لم يحصلوا على المعالجة
أيّ اختيار من اختياراتهم
يوم  16أوت  2021مساء
اإلعالن عن النتائج
من  12إلى 18أوت 2021
فتح البوابة المخصصة لإليواء
المرحلة  :3التسجيالت النهائية عبر الخط من  04إلى  09سبتمبر 2021
المرحلة  :4معالجة الحاالت الخاصة من طرف مؤسسات التعليم العالي بواسطة أرضيةPROGRES
من  11إلى  19سبتمبر 2021
المرحلة  : 5إعادة فتح البوابة المخصصة للخدمات الجامعية من  04إلى  18سبتمبر 2021
ح ّدد تاريخ  19سبتمبر  2021كآخر أجل للتسجيالت النهائية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد بعنوان السنة الجامعية
.2022-2021
تنبيه :يمكن تعديل أحكام هذا المنشور عند الضرورة.
تعليمات:
تكريسا لمجهودات القطاع في تعميم الرقمنة على كافة المستويات ،ال سيما في التعليم والبحث والحوكمة يتعين على مدراء
المؤسسات الجامعية والبحثية والخدماتية مواصلة مجهوداتهم وتعبئة كل االمكانيات المتاحة باللجوء لالستعمال المكثف
لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،لضمان حملة إعالمية تحسيسية واسعة النطاق لفائدة حاملي شهادة البكالوريا الجدد وأوليائهم
بخصوص محتوى هذا المنشور ،وكذا مختلف مسارات التكوين التي تضمنها مؤسسات التعليم العالي للقطاع وخارج القطاع،
باإلضافة إلى شروط الترشح لها طبقا للرزنامة المحددة في هذا المنشور.
وبالنظر للظروف االستثنائية غير المسبوقة التي فرضتها جائحة كوفيد –  ،19فإنني أش ّدد على مواصلة تجند كافة أفراد األسرة
الجامعية السّ هر على التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي والبيداغوجي المعتمد ،كما أدعوا مدراء المؤسسات الجامعية
والخدماتية العمل بدون هوادة على ضمان نجاح عملية توجيه وتسجيل حاملي شهادة البكالوريا الجدد.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

13

A07 A08

A05

A06

A04

A03

A02

AUMV

LCA

LLA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP

STU

SNV

MI

SM

فهرس المالحق
ميادين التكوين

الجداول

الملحق  : 01نقاط التكوين والشروط البيداغوجية للتسجيل في الليسانس حسب ميدان التكوين

الصفحات
17

I

علوم وتكنولوجيا

21

II

علوم الما ّدة

33

III

رياضيات وإعالم آلي

36

IV

علوم الطبيعة والحياة

41

V

علوم األرض والكون

47

VI

علوم اقتصادية ،والتسيير وعلوم تجارية

50

VII

حقوق وعلوم سياسية

55

VIII

آداب ولغات أجنبية

58

IX

علوم إنسانية واجتماعية

63

X

علوم وتقنيات النشاطات البد نية والرياضية

69

XI

فنون

70

XII

لغة وأدب عربي

71

XIII

لغة وثقافة أمازيغية

72

XIV

هندسة معمارية ،عمران ومهن المدينة

73

الملحق  : 02المدارس العليا لألساتذة

79

الملحق  : 03فروع التكوين في العلوم الطبية

88

الملحق  : 04التكوينات في علوم البيطرة

91

الملحق  : 05رمز الواليات

94

الملحق  : 06شبكة المؤسسات الجامعية

96

الملحق  : 07الوصاية البيداغوجية :مؤسسات خارج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

97

الملحق  : 08شبكة مؤسسات التعليم العالي الخاصة المعتمدة من طرف وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

105

مالحظة :ترميز الميادين والفروع:
-

تحديد الميدان + D :رقمين ،مثالD01 ,D11 ,D12 :
تحديد الفرع :ترميز بثالثة أرقام مثال 012 ,082 ,093
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الملحق 01

نقاط التكوين
والشروط البيداغوجية للتسجيل
في الليسانس
•
•
•
•
•

عروض التكوين عن طريق التسجيل المحلي أو الجهوي )(FRL/FRR
ميادين أو فروع التكوين ذات التسجيل الوطني)(FRN
عروض التكوين الممهنة المقدمة في معاهد علوم وتقنيات تطبيقية ( )ISTAأو األقسام
ماستر ذو مسار مدمج لليسانس )(MCIL
األقسام التحضيرية للمدارس العليا

17

ST

A07 A08

A06

A05

A04

A03

A02

AUMV

LCA

LLA

SHS STAPS Art

ميادين الـتكوين
الرمز

ميدان التكوين

D01

علوم وتكنولوجيا

D02

علوم الما ّدة

D03

رياضيات وإعالم آلي

D04

علوم الطبيعة والحياة

D05

علوم األرض والكون

D06

علوم اقتصادية ،والتسيير وعلوم تجارية

D07

حقوق وعلوم سياسية

D08

آداب ولغات أجنبية

D09

علوم إنسانية واجتماعية

D10

علوم وتقنيات النشاطات البد نية والرياضية

D11

فنون

D12

لغة وأدب عربي

D13

لغة وثقافة أمازيغية

D14

هندسة معمارية ،عمران ومهن المدينة
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LCA

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز

شعبة التسجيل
الوطني

ميدان التكوين

011

علوم وتكنولوجيا

012

علوم وتكنولوجيا

013

علوم وتكنولوجيا

014

علوم وتكنولوجيا

015

علوم وتكنولوجيا

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

مؤسسات التكوين

ماستر ذو مسار مدمج

عروض تكوين اخرى

الدوائر الجغرافية
للتسجيل

 جامعة األغواط جامعة الجلفة جامعة المدية جامعة غرداية جامعة تمنراست جامعة أم البواقي جامعة باتنة 2 جامعة تبسة جامعة سكيكدة جامعة الوادي جامعة خنشلة جامعة سوق أهراس جامعة أدرار جامعة بشار جامعة تيارت جامعة سعيدة جامعة مستغانم المركز الجامعي النعامة -جامعة معسكر

03
17
26
47
11
04
05
12
21
39
40
41
01
37 - 08
38 - 14
20
27
45
46-32-29

جامعة تيسمسيلت جامعة البويرة جامعة المسيلة جامعة قسنطينة ( 3هندسة الطرائق) جامعة بجاية جامعة سطيف1 جامعة جيجل المركز الجامعي ميلة جامعة سيدي بلعباس جامعة وهران 1 جامعة عين تيموشنت -المركز الجامعي البيض

38
10
28
25
06
34 - 19
21-18
43
22
31
46
32

 جامعة قسنطينة 1 جامعة عنابة جامعة قالمة جامعة ورقلة جامعة بسكرة جامعة العلوم والتكنولوجيا هواريبومدين
 جامعة تلمسان جامعة خميس مليانة جامعة البليدة 1 جامعة بومرداس المركز الجامعي تيبازة جامعة تيزي وزو جامعة برج بوعريريج جامعة الشلف -المركز الجامعي مغنية

43 - 25
36 - 23
24-21
33 - 30
39 - 07
16

26-09
16 - 35
42
15
34
44-02
13

 جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران-جامعة غليزان

01-31
48

46-13
44

21

شعب
الباكالوريا
واألولويات

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األولي

يتم الترتيب على أساس المعدل
الموزون المحسوب
األولوية : 01
 رياضيات تقني رياضياألولوية:02

 -علوم تجريبية

شروط إضافية:
للبكالوريا شعبة تقني رياضي و
لألولوية 02
للمشاركة في الترتيب يجب أن
تكون عالمة الرياضيات أو الفيزياء
أو الهندسة المدنية أو الهندسة
الميكانيكية أو هندسة الطرائق
أو الهندسة الكهربائية
المحصل عليها في امتحان البكالوريا
تساوي أو تفوق 20 \ 10
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A07 A08

A06

ليسانس

عروض تكوين اخرى

شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

F02

F01

الرمز

طيران

ري

فروع التكوين

 اتصاالت سلكية وال سلكيةفضائية
 استغالل الطيران عمليات جوية تركيبات دفع الطائرة طيران -تركيب الطائرة

 ري حضري -تهيئة و منشآت الري

التخصصات

تسجيل وطني

علوم وتكنولوجيا

 -جامعة البليدة1

 -جامعة بجاية

مؤسسات التكوين

الدوائر الجغرافية
للتسجيل

األولوية :02
 -علوم تجريبية

األولوية : 01
 رياضيات -تتقني رياضي

شعب البكالوريا
واألولويات

يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب
شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون المعدل العام المحصل عليه في
امتحان البكالوريا يساوي أو يفوق 20/ 13
إضافة لذلك يجب أن تكون عالمة:
الرياضياتأوالفيزياءالمحصل عليها في امتحان البكالوريا
تساوي أو تفوق 20 / 10

يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب
شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون المعدل العام المحصل عليه في
امتحان البكالوريا يساوي أو يفوق 20/12
إضافة لذلك يجب أن تكون عالمة:
الرياضياتأوالفيزياءالمحصل عليها في امتحان البكالوريا
تساوي أو تفوق 20/ 10

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية للتسجيل األولي
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ماستر ذو مسار مدمج

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )
شعبة التسجيل
الوطني

A03

A02

AUMV

LCA

LLA
A05

معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP
A04

تكوينات مهنية( وظيفية )

STU

SNV

MI

SM

ST
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الرمز

F04

فروع التكوين

محروقات

 F05صناعات بتروكيميائية

 F06محروقات

التخصصات

مؤسسات التكوين

 هندسة بترولية :إنتاج المحروقات هندسة بترولية :حفر آبارالمحروقات
 هندسة ميكانيكية :ميكانيكالورشات البترولية
 هندسة ميكانيكية :ميكانيكالوحدات البتروكيمياوية
 هندسة ميكانيكية :نقل المحروقات جامعة بومرداس هندسة الطرائق علوم جيولوجية تطبيقية :مواردمعدنية وطاقوية
 اقتصاد المحروقات :اقتصادبترولي
 جيوفيزياء :جيوفيزياء زلزالية هندسة كهربائية :كهرباء صناعية آلية الطرائق الصناعية :تحكم آلي تكرير وبتروكيمياء آلية ومراقبة في الصناعات جامعة سكيكدةالبتروكيماوية
 هندسة بيتروكيميائية -جامعة ورقلة

الدوائر الجغرافية
للتسجيل

تسجيل وطني

شعب البكالوريا
واألولويات

األولوية : 01
 رياضيات تتقني رياضياألولوية :02
 -علوم تجريبية

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية للتسجيل األولي

يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب
شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون المعدل العام المحصل عليه في
امتحان البكالوريا يساوي أو يفوق 20 \ 14
إضافة لذلك يجب أن تكون عالمة:
الرياضيات hو الفيزياء أو التكنولوجيا
(الهندسة المدنية أو الهندسةا لميكانيكية أوهندسة الطرائق أو
الهندسة الكهربائية)
المحصل عليها في امتحان البكالوريا
تساوي أو تفوق 20 \ 10

معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

 تنقيبإنتاج -ميكانيك الورشات البترولية

شعبة التسجيل
المحلي والجهوي
شعبة التسجيل
الوطني

علوم وتكنولوجيا

A07 A08
A06
A05
A04
A03
A02
AUMV

LCA
LLA
SHS STAPS Art
LLE
SEGC DSP

تكوينات مهنية( وظيفية )
عروض تكوين اخرى

STU
SNV

ليسانس
ماستر ذو مسار مدمج

MI
SM
ST

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

A07 A08

A06

A05

A04

A02

A03

AUMV

LCA

SHS STAPS Art

LLA

LLE

STU

SEGC DSP

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز

شعبة التسجيل
الوطني

فروع
التكوين

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

التخصصات

إلكترونيك
 هندسية الكهرباءF07
(تعليم باللغة وااللكترونيك
اإلنجليزية)

مؤسسات التكوين

ماستر ذو مسار مدمج

عروض تكوين اخرى

الدوائر
الجغرافية
للتسجيل

شعب البكالوريا
واألولويات

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األولي
يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون
المحسوب

األولوية : 01
 رياضيات -تقني رياضي

 -جامعة بومرداس

SNV

MI

SM

األولوية :02
-علوم تجريبية

شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب يجب
أن يكون المعدل الحسابي
ما بين عالمتي الرياضيات
والفيزياء(الرياضيات+الفيزياء)2/
يساوي أو يفوق:
 20 / 14بالنسبة لألولوية 01

علوم وتكنولوجيا

نظافة وأمن
F08
صناعي

 التحكم في الخطرالصناعي
 األمن الداخليللمؤسسة
جامعة باتنة 2 نظافة ،أمن وصحةفي العمل
 نوعية ،نظافة ،أمنوبيئة
 -هندسة البيئة وطرائق

طاقات
F09
متجددة

 -طاقات متجددة

 -جامعة بسكرة

 F10ري

 -ري

 -جامعة بسكرة

هندسة
F11
المناجم

F12
بصريات
وميكانيك
الضبط

 20 /15بالنسبة لألولوية 02

يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون
المحسوب

تسجيل
وطني

 جيوتقني محيط منجمي تثمين الموارد جامعة تبسةالمعدنية
 استغالل منجمي الكتروميكانيك منجمية تكنولوجيا المواد -ميكانيك تطبيقية

األولوية : 01
 رياضيات تقني رياضياألولوية :02
 -علوم تجريبية

(الهندسة المدنية أو الهندسة الميكانيكية
أو هندسة الطرائق أو الهندسة
الكهربائية)
المحصل عليها في امتحان البكالوريا
تساوي أو تفوق 20 \ 10

 -جامعة سطيف 1

يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون
المحسوب

 -هندسة المبلورات

هندسة
F23
الطرائق

شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون
المعدل العام المحصل عليه في امتحان
البكالوريا يساوي أو يفوق 20 \ 12
إضافة لذلك يجب أن تكون عالمة:
الرياضيات أو الفيزياء أو التكنولوجيا

الذي يجب أن يساوي أو يفوق 12/20
إضافةإلى ذلك يجب أن يكون المعدل
الحسابي بين عالمتيالرياضيات
والفيزياءيساوي أو يفوق 12/20

جامعة سطيف 1
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ST

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز فروع التكوين

شعبة التسجيل
الوطني

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

التخصصات

مؤسسات التكوين

F 13

هندسة
المناجم

 استغالل المناجم تثمين المواردالمعدنية

 -جامعة عنابة

F14

تعدين

 -تعدين

 -جامعة عنابة

F 15

هندسة النقل

 -هندسة النقل

 -جامعة قسنطينة 1

F16

هندسة
صناعية

 -إنتاجية

 -جامعة تلمسان

عروض تكوين اخرى

الدوائر
الجغرافية
للتسجيل

تسجيل
وطني

شعب البكالوريا
واألولويات

ماستر ذو مسار مدمج

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية
للتسجيل األولي
يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب

شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون المعدل العام
المحصل عليه في امتحان البكالوريا يساوي أو يفوق
20/12
إضافة لذلك يجب أن تكون عالمة:
الرياضيات أو الفيزياءأو التكنولوجيا
األولوية : 01
(الهندسة المدنية أو الهندسة الميكانيكية أو هندسة
 رياضياتالطرائق أو الهندسة الكهربائية) المحصل عليها في
رياضي
 تقنيامتحان البكالوريا تساوي أو تفوق 20/10
األولوية :02
 -علوم تجريبية

يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب
شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون المعدل العام
المحصل عليه في امتحان البكالوريا يساوي أو يفوق
20/12
إضافة لذلك يجب أن تكون عالمة:
الرياضيات أو الفيزياء أو التكنولوجيا
(الهندسة المدنية أو الهندسة الميكانيكية أو هندسة
الطرائق أو الهندسة الكهربائية) المحصل عليها في
امتحان البكالوريا تساوي أو تفوق 20/10
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علوم وتكنولوجيا

A07 A08

A06

A05

A04

A03

A02

AUMV

LCA

LLA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP

STU

SNV

MI

SM

ST

A07 A08

A06

A05

A04

A02

A03

AUMV

LCA

SHS STAPS Art

LLA

LLE

SEGC DSP

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز

ميدان
التكوين

شعبة التسجيل
الوطني

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

التخصصات

فروع التكوين

عروض تكوين اخرى

مؤسسات
التكوين

 -دفع وهيدروديناميك بحري

F20

هندسة بحرية

 تصميم وهندسة معماريةبحرية

F21

ري

 -ري

ماستر ذو مسار مدمج

الدوائر
الجغرافية
للتسجيل

شعب البكالوريا
واألولويات

 جامعة العلوموالتكنولوجيا
وهران

F22

تعدين

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األولي

يتم الترتيب على أساس المعدل
الموزون المحسوب
األولوية : 01

علوم
وتكنولوجيا

STU

SNV

MI

SM

 -تعدين

 رياضياتتسجيل
وطني

 تقني رياضياألولوية :02
 -علوم تجريبية

شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون
المعدل العام المحصل عليه في امتحان
البكالوريا يساوي أو يفوق20/12
إضافة لذلك يجب أن تكون عالمة:
الرياضيات أو الفيزياء أو التكنولوجيا
(الهندسة المدنية أو الهندسة
الميكانيكية أو هندسة الطرائق أو
الهندسة الكهربائية)
المحصل عليها في امتحان البكالوريا
تساوي أو تفوق 20/10

علوم وتكنولوجيا
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ST

A07 A08

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز

ميدان
التكوين

شعبة التسجيل
الوطني

فروع التكوين

T01
نظافة وأمن
صناعي

T17

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

تخصصات

مؤسسات التكوين

نظافة ،أمن وبيئة

 جامعة ورقلة  -معهدالعلوم والتقنيات التطبيقية

نظافة ،أمن وبيئة في
الصناعية البترولية و
الغازية

 جامعة سكيكدة  -معهدالعلوم والتقنيات التطبيقية

عروض تكوين اخرى

الدوائر الجغرافية
للتسجيل

األولوية :02
تقني رياضياألولوية :01
 تقني رياضي( هندسةالطرائق)

هندسة
الطرائق

األولوية :02
 -علوم تجريبية

هندسة الصياغات
 جامعة البويرة -معهدالعلوم والتقنيات التطبيقية

T03

T04
T 23

علوم
وتكنولوجيا

تسجيل وطني
ري

هندسة
ميكانيكية

شعب البكالوريا
واألولويات
األولوية :01
 علوم تجريبية -رياضيات

هندسة كيميائية
T02

ماستر ذو مسار مدمج

هندسة المياه

األولوية :01
 تقني رياضي (هندسةميكانيكية ،هندسة
مدنية ،هندسة كهربائية)
األولوية :02
 -علوم تجريبية

إنتاجية ميكانيكية
وتصنيع
تكنولوجيا التلحيم

األولوية :01

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل
األولي

يتم الترتيب على أساس
المعدل الموزون المحسوب
شروط إضافية
للمشاركة في الترتيب يجب
أن تكون عالمة الفيزياء أو
الرياضيات تساوي أو تفوق
20\10

يتم الترتيب على أساس
المعدل الموزون المحسوب
الذي ينبغي أن ييساوي أو
يفوق 20/11
شروط إضافية;
للمشاركة في الترتيب يجب
أن يكون معدل( الفيزياء +
الرياضيات)  2 /يساوي أو
يفوق 20/10

يتم الترتيب على أساس
المعدل الموزون المحسوب

 -تقني رياضي

T05

كهروميكانيك هندسة صناعية وصيانة

 جامعة قسنطينة – 1معهد العلوم والتقنيات
التطبيقية
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األولوية :02
رياضياتاألولوية :03
-علوم تجريبية

الذي ينبغي أن ييساوي أو
يفوق 20\12
شروط إضافية
للمشاركة في الترتيب يجب
أن يكون معدل ( الفيزياء +
الرياضيات) \  2يساوي أو
يفوق 20\ 10

علوم وتكنولوجيا

A06

A05

A04

A03

A02

AUMV

LCA

LLA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP

STU

SNV

MI

SM

ST

A07 A08

A06

A05

A04

A02

A03

AUMV

LCA

SHS STAPS Art

LLA

LLE

STU

SEGC DSP

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

ميدان
الرمز
التكوين

شعبة التسجيل
الوطني

فروع التكوين

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

ماستر ذو مسار مدمج

عروض تكوين اخرى

تخصصات

مؤسسات التكوين

بصريات ونظارات

 جامعة وهران  – 1معهدالعلوم والتقنيات التطبيقية

الدوائر
الجغرافية
للتسجيل

شعب البكالوريا
واألولويات

SNV

MI

SM

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل
األولي

يتم الترتيب على أساس المعدل

الموزون المحسوب الذي ينبغي أن
يساوي أو يفوق 20 \ 12
T06

بصريات
وميكانيك الدقة

يتم الترتيب على أساس المعدل
الموزون المحسوب

 جامعة ورقلة– معهد العلوموالتقنيات التطبيقية

T16
T21

شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب ينبغي أن
يكون معدل( الرياضيات+الفيزياء)2/
يساوي أو يفوق 20 \ 10

قياسات ،علم القياس و نوعية  -جامعة بومرداس– معهد
العلوم والتقنيات التطبيقية

T22
علوم
 T18وتكنولوجيا هندسة ميكانيكية تسيير اإلنتاج واإلمداد

علوم وتكنولوجيا

صيانة صناعية وتكنولوجيا
السيارات

T20

هندسة صناعية

T19

اتصاالت سلكية شبكات واتصاالت سلكية
والسلكية
والسلكية

 جامعة وهران  – 1معهدالعلوم والتقنيات التطبيقية
 جامعة قسنطينة  – 1معهدالعلوم والتقنيات التطبيقية
 جامعة العلوم و التكنولوجياوهران– معهد العلوم
والتقنيات التطبيقية

تسجيل
وطني

األولوية :01
رياضياتعلوم تجريبيةاألولوية :02
 -تقني رياضي

للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون
المعدل العام في امتحان البكالوريا
يساوي أو يفوق
20/12
شروط إضافية :
للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون
عالمة الرياضيات أو الفيزياء أو
الهندسة المدنية أو الهندسة الميكانيكية
أو هندسة الطرائق أو الهندسة
الكهربائية المحصل عليها في امتحان
البكالوريا تفوق أو تساوي 20 \ 10
يتم الترتيب على أساس المعدل
الموزون المحسوب

 جامعة أم البواقي– معهدالعلوم والتقنيات التطبيقية

للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون
المعدل العام في امتحان البكالوريا
يساوي أو يفوق
20/12
شروط إضافية :
للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون
عالمة الرياضيات المحصل عليها
في امتحان البكالوريا تفوق أو تساوي
20 \ 10
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A07 A08

LCA

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز

ميدان
التكوين

شعبة التسجيل
الوطني

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

عروض تكوين اخرى

فروع التكوين

التخصصات

مؤسسات التكوين

S01

هندسة النقل

جر كهربائي

جامعة قسنطينة 1

S02

كهروتقني

طرائق ومعالجة
الطاقة الكهربائية

علوم
S03
وتكنولوجيا

هندسة ميكانيكية هندسية السيارات

جامعة قسنطينة 1

إلكترونيك وصيانة
بيوطبية

S04

هندسة بيوطبية

إعالم آلي بيوطبي
واستشفائي

جامعة تلمسان
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ماستر ذو مسار مدمج

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط
الدوائر
شعب البكالوريا
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل
الجغرافية
واألولويات
األولي
للتسجيل
يتم الترتيب على أساس المعدل
الموزون المحسوب
الذي يجب أن يفوق أو يساوي
.20 \ 12
شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب يجب أن
تكون عالمة الرياضيات أو الفيزياء
أو الهندسة المدنية أو الهندسة
الميكانيكية أو هندسة الطرائق أو
الهندسة الكهربائية المحصل عليها
في امتحان البكالوريا تفوق أو تساوي
20 \ 10
يتم الترتيب على أساس المعدل
الموزون المحسوب
الذي يجب أن يفوق أو يساوي
.20 \ 11
األولوية :01
شروط إضافية:
	-رياضيات
للمشاركة في الترتيب يجب أن
	-تقني
تكون عالمة الرياضيات أو الفيزياء
رياضي
وطني تسجيل
أو الهندسة المدنية أو الهندسة
الميكانيكية أو هندسة الطرائق أو
األولوية :02
الهندسة الكهربائية المحصل عليها
	-علوم
في البكالوريا تفوق أو تساوي
تجريبية
20 \10
يتم الترتيب على أساس المعدل
الموزون المحسوب
الذي يجب أن يفوق أو يساوي
 20\ 12بالنسبة لألولوية01
و  20\13بالنسبة لألولوية02
شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب يجب أن
تكون عالمة الرياضيات أو الفيزياء
أو الهندسة المدنية أو الهندسة
الميكانيكية أو هندسة الطرائق أو
الهندسة الكهربائية المحصل عليها
في البكالوريا تفوق أو تساوي
20 \ 10

علوم وتكنولوجيا

A06

A05

A04

A03

A02

AUMV

LLA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP

STU

SNV

MI

SM

ST

A07 A08

A06

A05

A04

A03

A02

AUMV

LCA

LLA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز

شعبة التسجيل
الوطني

فروع
ميدان التكوين
التكوين

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

التخصصات

مؤسسات التكوين

S15

هندسة
النقل

نقل وعتاد

جامعة قسنطينة 1

S16

هندسة
مدنية

إعادة تأهيل البنايات جامعة جلفة

إلكترو
تقني

حماية الشبكات
الكهربائية

جامعة قالمة

تركيب ملحم

جامعة تلمسان

S17
S18
S27
S28

علوم وتكنولوجيا

S37

S21

علوم
وتكنولوجيا

هندسة
ميكانيكية صناعة ميكانيكية
للبناء و الصيانة
طاقات
متجددة

طاقات متجددة
وبيئة
طاقات متجددة
تطبيقية

جامعة ورقلة

تكنولوجيات معالجة
محروقات
البترول والغاز

عروض تكوين اخرى

الدوائر الجغرافية
للتسجيل

تسجيل وطني

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

شعب البكالوريا أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية
للتسجيل األولي
واألولويات
يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب
الذي يجب أن يفوق أو يساوي 20 / 12
شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون عالمة
الرياضيات أو الفيزياء أو الهندسة المدنية أو
الهندسة الميكانيكية أو هندسة الطرائق أو الهندسة
الكهربائية المحصل عليها في البكالوريا تفوق أو
تساوي 20 / 10

األولوية :01
 رياضيات تقني رياضياألولوية :02
 -علوم تجريبية

جامعة قالمة
جامعة مسيلة

ماستر ذو مسار مدمج

STU

SNV

MI

SM

يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب
شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون عالمة
الرياضيات أو الفيزياء أو الهندسة المدنية أو
الهندسة الميكانيكية أوهندسة الطرائق أو الهندسة
الكهربائية المحصل عليها في البكالوريا تفوق أو
تساوي 20 / 10

يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب
الذي يجب أن يفوق أو يساوي 20 / 11
شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون عالمة
الرياضيات تفوق أو تساوي 20 / 11

جامعة بومرداس

30

ST

A07 A08

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

شعبة التسجيل
الوطني

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية
مؤسسات التكوين

الرمز

فروع التكوين

التخصصات

H04

صناعات
بتروكيمياوية

هندسة بتروكيمياوية

 -جامعة سكيكدة

H05

هندسة
الطرائق

هندسة الطرائق
الصيدالنية

 -جامعة المدية

H06

إلكترونيك

صناعات إلكترونية

 جامعة برجبوعريريج

H15

طيران

طيران ومكانيك
الطيران الخفيف

جامعة العلوموالتكنولوجيا وهران

H16

كهروتقني

طاقات متجددة في
الكهروتقني

 جامعة العلوموالتكنولوجيا وهران

H17

نظافة وامن
صناعي

أمن صناعي وبيئة

H18

الكتروميكانيك

صيانة صناعية
والكتروميكانيك

H19

هندسة
صناعية

صيانة آلية وأداتية

H20

هندسة
بيوطبية

تكنولوجيا الصحة

 -جامعة وهران 1

H21

إلكتروتقني

إلكتروتقني

 جامعة سيديبلعباس

H22

آلية

آلية

 -جامعة بومرداس

H23

هندسة
ميكانيكية

هندسة ميكانيكية

 -جامعة قسنطينة 1

H24

ري

موارد مائية

H25

أشغال عمومية

طرقات و منشآت
فنية

H26

هندسة مدنية

بناءات مدنية وبيئة

ماستر ذو مسار مدمج

عروض تكوين اخرى

الدوائر الجغرافية
للتسجيل

شعب البكالوريا
واألولويات

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األولي
يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون
المحسوب الذي يجب أن يساوي أو يفوق
20/13
شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون
المعدل الحسابي ما بين عالمتي الرياضيات
والفيزياء(الرياضيات+الفيزياء)2/
يساوي أو يفوق:
 20/13بالنسبة لألولوية 01
 20/14بالنسبةلألولوية 02

 األولوية : 01 رياضيات -تقني رياضي

 جامعة وهران 2تسجيل وطني

 األولوية : 02 -علوم تجريبية

يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون
المحسوب الذي يجب أن يساوي أو يفوق
 20/13بالنسبة لالولوية  1و20/14
بالنسبة لالولوية 2
شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون
عالمةالرياضيات أوالفيزياء أوالهندسة
المدنية أوالهندسة الميكانيكية أوهندسة
الطرائق أوالهندسة الكهربائية المحصل
عليها في البكالوريا تساوي أو تفوق
20/10

يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون
المحسوب الذي يجب أن يساوي أو

يفوق  20/12بالنسبة لألولوية 1
و 20/13بالنسبة لألولوية 2
شروط إضافية:

للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون
عالمةالرياضيات أوالفيزياء أوالهندسة
المدنية أوالهندسة الميكانيكية أوهندسة
الطرائق أوالهندسة الكهربائية المحصل
عليها في البكالوريا تساوي أو تفوق
20/10

 -جامعة األغواط
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علوم وتكنولوجيا

A06

A05
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A07 A08

A06

A05

A04

A03

A02

AUMV

LCA

SHS STAPS Art

LLA

LLE

STU

SEGC DSP

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز
C01
C02
C03
C04
C05
C06
C07
C08
C09

علوم وتكنولوجيا

C10

C11

شعبة التسجيل
الوطني

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

قسم نحضيري (ق ت)
ق .ت .ع .ت -.المدرسة الوطنية
العليا للتكنولوجيا  -الجزائر
ق .ت .ع .ت -.المدرسة العليا للعلوم
التطبيقية  -تلمسان
ق .ت .ع .ت -.المدرسة العليا في
الهندسة الكهربائية والطاقوية-
وهران
ق .ت .ع .ت -.المدرسة الوطنية
المتعددة التقنيات  -الجزائر
ق .ت .ع .ت -.المدرسة الوطنية
العليا للري -البليدة
ق .ت .ع .ت -.المدرسة الوطنية
العليا لألشغال العمومية -الجزائر
ق .ت .ع .ت -.المدرسة الوطنية
العليا المتعددة التقنيات -قسنطينة
ق .ت .ع .ت -.المدرسة الوطنية
المتعددة التقنيات  -وهران
ق .ت .ع .ت -.المدرسة الوطنية
العليا للمناجم والمعادن  -عنابة
ق .ت .ع .ت -.المدرسة العليا
للتكنولوجيات الصناعية  -عنابة

المدارس العليا

 المدرسة الوطنية المتعددة التقنياتبالجزائر

 -بالنسبة لألولوية 02

 -المدرسة الوطنية العليا للري بالبليدة

 -األولوية : 01

 المدرسة الوطنية العليا للمناجموالمعادن بعنابة

رياضيات -تقني رياضي

يساوي أو يفوق 20/14
شروط إضافية:

 -األولوية : 02

للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون
المعدل الحسابي ما بين عالمتي الرياضيات
والفيزياء(الرياضيات+الفيزياء)2/

 -علوم تجريبية

يساوي أو يفوق:

تسجيل وطني

 المدرسة العليا للعلوم التطبيقيةبتلمسان

للتسجيل األولي

يساوي أو يفوق 20/13

 المدرسة الوطنية العليا لألشغالالعمومية بالجزائر

 المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيابالجزائر

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية

 -بالنسبة لألولوية 01

 المدرسة الوطنية العليا المتعددةالتقنيات بقسنطينة

 المدرسة العليا للتكنولوجياتالصناعية بعنابة

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون
المحسوب

 المدرسة الوطنية المتعددة التقنياتبوهران

 بالنسبة لألولوية 01يساوي أو يفوق 20/13

 المدرسة العليا للعلوم التطبيقيةبالجزائر

C12

عروض تكوين اخرى

الدوائر الجغرافية شعب البكالوريا
واألولويات
للتسجيل

ق .ت .ع .ت -.المدرسة العليا للعلوم  -المدرسة العليا في هندسة
الكهربائية والطاقوية بوهران
التطبيقية  -الجزائر

ق .ت .ع .ت -.المدرسة الوطنية
العليا للطاقات المتجددة والبيئة
والتنمية المستدامة بباتنة.

ماستر ذو مسار مدمج

SNV

MI

 المدرسة الوطنية العليا للطاقاتالمتجددة والبيئة والتنمية المستدامة
بباتنة

32

SM

 بالنسبة لألولوية 02يساوي أو يفوق20/14

ST

LLA

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز

ميدان
التكوين

021

علوم الما ّدة

022

علوم الما ّدة

023

علوم الما ّدة

شعبة التسجيل
الوطني

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

مؤسسات التكوين

عروض تكوين اخرى

الدوائر الجغرافية
للتسجيل

 جامعة األغواط جامعة بجاية جامعة الجلفة جامعة المدية -جامعة تمنراست

03
06
17
26
11

 جامعة أم البواقي جامعة باتنة 1 جامعة بسكرة جامعة تبسة جامعة سكيكدةجامعة الواديجامعة خنشلة-جامعة سوق أهراس

04
05
07
12
21
39
40
41

 جامعة أدرار جامعة بشار جامعة تيارت ( +ملحقة سوقر) جامعة سعيدة جامعة مستغانم جامعة العلوم والتكنولوجياوهران
 جامعة تيسمسيلت جامعة غليزان جامعة عين تيموشنت -جامعة البويرة

01
37 - 08
14
45 - 32 - 20
27
31
38
48
46
10

جامعة برج بوعريريججامعة جيجلجامعة قالمةجامعة سطيف1جامعة قسنطينة1جامعة عنابةجامعة الطارفجامعة ورقلةجامعة سيدي بلعباسجامعة وهران1جامعة خميس مليانة -جامعة تلمسان

34
18
24
19
43 - 25
23
36
30
22
01-31
44
46-13

 جامعة البليدة 1 جامعة بومرداس جامعة تيزي وزو جامعة الجزائر 1جامعة المسيلة جامعة الشلف جامعة غرداية -جامعة معسكر

26-42 - 09
35
15
33-16
28
44 - 02
47
46-32-29

ماستر ذو مسار مدمج

شعب
البكالوريا

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األولي

يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون
المحسوب
 رياضيات علومتجريبية
 -تقني رياضي

33

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون
عالمة الفيزياء أوالهندسة المدنية
أوالهندسة الميكانيكية أوهندسة الطرائق
أوالهندسة الكهربائية المحصل عليها في
امتحان البكالوريا
تساوي أو تفوق 20 \ 10

علوم المادة

A07 A08

A06

A05

A04
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AUMV
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SHS STAPS Art

LLE
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MI
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A07 A08

A06

A05

A04

A03

A02

AUMV

LCA

LLA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز

فروع
التكوين
فيزياء

شعبة التسجيل
الوطني

التخصصات

معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

مؤسسات التكوين

عروض تكوين اخرى

الواليات التابعة
لمؤسسات التكوين

 -كيمياء

جامعة العلوموالتكنولوجيا هواري
بومدين

تسجيل وطني

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

شعب البكالوريا أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية
للتسجيل األولي
يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب

 فيزياء أساسية -طاقوية

K01
كيمياء

تكوينات مهنية( وظيفية )

ماستر ذو مسار مدمج

STU

SNV

MI

SM

 رياضيات علوم تجريبية -تقني رياضي

شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون المعدل
العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا
يساوي أو يفوق 20\12
إضافة لذلك يجب أن تكون عالمة الفيزياء
المحصل عليها في البكالوريا
تساوي أو تفوق 20\10

علوم المادة
34

ST

A05

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

شعبة التسجيل
الوطني

تكوينات مهنية( وظيفية )
عروض تكوين اخرى

معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

الرمز ميدان
التكوين فروع التكوين تخصصات

الدوائر
الجغرافية
للتسجيل

مؤسسات التكوين

مواد ومراقبة فيزو
كيميائية

T07

تقنيات األجهزة
اآلداتية

علوم
الما ّدة

 جامعة أم البواقي-معهد العلوم والتقنيات
التطبيقية

تسجيل وطني

فيزياء

ماستر ذو مسار مدمج

شعب البكالوريا
واألولويات

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل
األولي

األولوية :01
 -رياضيات

يتم الترتيب على أساس المعدل

األولوية :02
-علوم تجريبية

شروط إضافية:

األولوية :03
-تقني رياضي

الموزون المحسوب الذي ينبغي أن
يساوي أو يفوق 20\ 11

للمشاركة في الترتيب ينبغي أن
تكون عالمة الفيزياء المحصل
عليها في امتحان البكالوريا
تساوي أو تفوق 20\10
يتم الترتيب على أساس المعدل

T08

قياسات فيزيائية
وأداتيه علمية

 جامعة وهران - 1معهد العلوم والتقنيات
التطبيقية

األولوية :01
 رياضياتعلوم تجريبية-تقني رياضي

الموزون المحسوب الذي ينبغي أن
يساوي أو يفوق 20\11
شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب ينبغي
أن تكونا عالمتي الفيزياء و
الرياضيات المحصل عليهما في
امتحان البكالوريا تساويان
أو تفوقان 20 \10
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علوم المادة

A07 A08

A06

A04

A03

A02

AUMV
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MI

SM

ST

A06

A07 A08

A05

A04

A02

A03

AUMV

LCA

LLA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز

فرع
التكوين

032

رياضيات/
إعالم آلي

033

رياضيات /
إعالم آلي

رياضيات وإعالم آلي

031

رياضيات /
إعالم آلي

شعبة التسجيل
الوطني

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

مؤسسات التكوين

عروض تكوين اخرى

الدوائر الجغرافية
للتسجيل

 جامعة بجاية جامعة البليدة 1 -جامعة الجلفة

06
26-42 - 09
17

 جامعة تمنراست جامعة أم البواقي جامعة باتنة 2 جامعة بسكرة جامعة تبسة جامعة جيجل جامعة عنابةجامعة الواديجامعة خنشلةجامعة سوق أهراس المركز الجامعي ميلة جامعة أدرار جامعة بشار جامعة تلمسان جامعة تيارت جامعة سعيدة جامعة مستغانم جامعة معسكر جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران المركز الجامعي تندوف المركز الجامعي النعامة جامعة غليزان -جامعة سيدي بلعباس

11
04
05
07
12
18
25 - 23
39
40
41
43
01
08
13
38 - 14
32 - 20
27
46-29
31
37
45
48
22
56-33
24
19
30
01-31
46
16
10
44
05
03
26

 جامعة تيزي وزو جامعة بومرداس جامعة غرداية جامعة األغواط جامعة سكيكدةجامعة المسيلة جامعة الطارف جامعة الشلف -جامعة برج بوعريريج

15
35 - 16
47
03
21
28
36
44 - 02
34

 -المركز الجامعي إليزي

 جامعة قالمة جامعة سطيف 1 جامعة ورقلة جامعة وهران 1 جامعة عين تيموشنت جامعة الجزائر 1 جامعة البويرة جامعة خميس مليانة المركز الجامعي بريكة المركز الجامعي آفلو -جامعة المدية
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ماستر ذو مسار
مدمج لليسانس

شعب
البكالوريا
واألولويات

STU

SNV

MI

SM

األقسام التحضيرية في اإلعالم
اآللي
األقسام التحضيرية المدمجة(القطب
التكنولوجي بسيدي عبد هللا)

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األولي

األولوية : 01
 -رياضيات

يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون
المحسوب

األولوية :02
 تقني رياضي علومتجريبية

شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون
عالمة الرياضيات تساوي أو تفوق
20 \ 11

ST

A06

A07 A08

A05

A04

A03

A02

LCA

AUMV

LLA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP

STU

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز

فروع
التكوين

شعبة التسجيل
الوطني

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

التخصصات

مؤسسات التكوين

عروض تكوين اخرى

الدوائر الجغرافية
للتسجيل

ماستر ذو مسار
مدمج لليسانس

شعب البكالوريا
واألولويات

SNV

MI

SM

ST

األقسام التحضيرية في اإلعالم
اآللي
األقسام التحضيرية المدمجة(القطب
التكنولوجي بسيدي عبد هللا)

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األولي

 رياضيات جبر وتشفير احتماالت إحصاء بحث عملياتي	-جامعة العلوم
رياضيات  - /إعالم آلي
L01
والتكنولوجيا
إعالم آلي  -هندسة االتصاالت السلكية
هواري بومدين
والالسلكية والشبكات
 هندسية أنظمة اإلعالماآللي والبرمجيات
 نظام اإلعالم وهندسةالبرمجيات

يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون
المحسوب

 L03رياضيات

 L04إعالم آلي

 L06إعالم آلي

 جبر وهندسة تحليل احتماالت  -إحصاء هندسة البرنامج أنظمة اإلعالم علوم اإلعالم اآللي تكنولوجيا المعلومات	-نظام االعالم
	-شبكات وأمن

األولوية :02
 -علوم تجريبية

 -جامعة قسنطينة 1

 -جامعة قسنطينة 2

 -جامعة بجاية

37

للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون
المعدل العام المحصل عليه في امتحان
البكالوريا يساوي أو يفوق20/13
إضافة لذلك يج-ب أن تكون عالمة
الرياضيات المحصل عليها في البكالوريا
تساوي أو تفوق 20 / 11

رياضيات وإعالم آلي

تسجيل وطني

األولوية : 01
 رياضيات -تقني رياضي

شروط إضافية:

A07 A08

A06

A05

A04

A03

A02

AUMV

LLA

LCA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

شعبة التسجيل
الوطني

الرمز ميدان التكوين

S23
S26

معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

عروض تكوين اخرى

فروع التكوين التخصصات

مؤسسات
التكوين

تطوير الواب

جامعة
بومرداس

S22
رياضيات
وإعالم آلي

تكوينات مهنية( وظيفية )

إعالم آلي

تطوير الواب وتطبيقات
جامعة الجلفة
النقال
شبكات و تكنولوجيات
جامعة قالمة
الواب

رياضيات وإعالم آلي
38

الدوائر
الجغرافية
للتسجيل

ماستر ذو مسار
مدمج لليسانس

STU

SNV

MI

SM

األقسام التحضيرية في اإلعالم
اآللي
األقسام التحضيرية المدمجة(القطب
التكنولوجي بسيدي عبد هللا)

أساس الترتيب والشروط
شعب البكالوريا
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل
واألولويات
األولي

األولوية :01
 رياضياتتسجيل وطني  -تقني رياضي
األولوية :02
 -علوم تجريبية

يتم الترتيب على أساس المعدل

الموزون المحسوب الذي يجب أن
يفوق أو يساوي 20\11
شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب يجب أن
تكون عالمة الرياضيات تفوق أو
تساوي 20\11

ST

LLE

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز

شعبة التسجيل
الوطني

قسم نحضيري

E21

ق .ت .إ .آ- .
المدرسة الوطنية
العليا لإلعالم اآللي
بالجزائر

E22

ق .ت .إ .آ- .
المدرسة العليا
لإلعالم اآللي بسيدي
بلعباس

E23

ق .ت .إ .آ- .
المدرسة العليا في
علوم وتكنولوجيات
اإلعالم اآللي
والرقمنة ببجاية.

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

عروض تكوين اخرى

المدرسة العليا

الدوائر
الجغرافية
للتسجيل

ماستر ذو مسار
مدمج لليسانس

شعب البكالوريا
واالولويات

األقسام التحضيرية في اإلعالم
اآللي
األقسام التحضيرية المدمجة(القطب
التكنولوجي بسيدي عبد هللا)

أساس الترتيب والشروط
البيداغوجية اإلضافية
للتسجيل األولي

يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون
المحسوب الذي يجب أن يساوي أو

يفوق 20 \ 15

األولوية :01
 -رياضيات

المدرسة الوطنية العليا لإلعالم اآلليبالجزائر
المدرسة العليا لإلعالم اآللي بسيدي بلعباسالمدرسة العليا في علوم وتكنولوجياتاإلعالم اآللي والرقمنة ببجاية

تسجيل
وطني

األولوية :02
 علوم تجريبيةاألولوية:03

شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب يجب
أن يكون المعدل الحسابي
ما بين عالمتي الرياضيات
والفيزياء(الرياضيات+الفيزياء)2/
يساوي أو يفوق:
بالنسبة لألولوية 01
يساوي أو يفوق 20\14

	-تقني رياضي
بالنسبة لألولوية 03 - 02
يساوي أو يفوق 20\15
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رياضيات وإعالم آلي
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A06

A05

A04
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A06

A07 A08

A05

A04

A03

A02

AUMV

LCA

LLA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

شعبة التسجيل
الوطني

تكوينات مهنية( وظيفية )
عروض تكوين اخرى

معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

الدوائر
الجغرافية
للتسجيل

المدرسة العليا

الرمز

قسم نحضيري

E24

ق.ت.خ -.المدرسة
الوطنية العليا للذكاء
االصطناعي

المدرسة الوطنية العليا للذكاء االصطناعي(القطب التكنولوجي بسيدي عبد هللا)

E25

ق.ت.خ- .المدرسة
الوطنية العليا
للرياضيات

المدرسة الوطنية العليا للرياضيات(القطب التكنولوجي بسيدي عبد هللا)

ماستر ذو مسار
مدمج لليسانس

شعب البكالوريا
واالولويات

STU

SNV

MI

SM

ST

األقسام التحضيرية في اإلعالم
اآللي
األقسام التحضيرية المدمجة(القطب
التكنولوجي بسيدي عبد هللا)

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية
للتسجيل األولي
يتم الترتيب على أساس المعدل العام
المحصل عليه في امتحان البكالوريا
الذي يجب أن يساوي أو يفوق
20 \ 16

األولوية :01
 رياضياتاألولوية :02
 تقني رياضي -علوم تجريبية

شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون
عالمة الرياضيات المحصل عليها في
البكالوريا
تساوي أو تفوق
بالنسبة لألولوية 01
يساوي أو يفوق 20 \ 15

رياضيات وإعالم آلي

بالنسبة لألولوية 02
يساوي أو يفوق 20 \ 16

تسجيل وطني

األولوية :01
 رياضيات(ثانوية
الرياضيات
بالقبة -الجزائر)
األولوية :02
 رياضياتاألولوية :03
 تقني رياضي -علوم تجريبية

40

يتم الترتيب على أساس المعدل العام
المحصل عليه في امتحان البكالوريا
الذي يجب أن يساوي أو يفوق
بالنسبة لألولوية 01
يساوي أو يفوق 20 \ 14
بالنسبة لألولوية 02
يساوي أو يفوق 20\ 15
بالنسبة لألولوية 03
يساوي أو يفوق 20 \ 16

A07 A08

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

شعبة التسجيل
الوطني

الرمز

ميدان التكوين

041

علوم الطبيعة والحياة

042

علوم الطبيعة والحياة

043

علوم الطبيعة والحياة

044

علوم الطبيعة والحياة

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

مؤسسات التكوين

ماستر ذو مسار مدمج

عروض تكوين اخرى
الدوائر الجغرافية
للتسجيل

 جامعة األغواط جامعة بجاية جامعة البويرة جامعة الجزائر 1 جامعة الجلفة جامعة المدية جامعة تمنراست جامعة أم البواقيجامعة باتنة  ( 1علوم فالحية) جامعة بسكرة جامعة تبسة جامعة جيجل جامعة عنابة جامعة الوادي جامعة خنشلة جامعة سوق أهراس جامعة قسنطينة 1 جامعة أدرار جامعة بشار جامعة تلمسان جامعة تيارت( +ملحقة قصر الشاللة) جامعة سعيدة جامعة مستغانم جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران -المركز الجامعي النعامة

03
06
10
16
17
26
11
04
05
07
12
18
23
39
40
41
43 - 25
01
08
46-13
38 - 14
32 - 20
27
37-31
45

جامعة تيسمسيلت جامعة خميس مليانة جامعة غرداية جامعة سكيكدة جامعة برج بوعريريج جامعة سطيف 1 جامعة الطارف جامعة معسكر جامعة وهران 1 المركز الجامعي ميلة جامعة عين تيموشنت -جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين

38
44
47
21
34
19
36
32-29
01-31
43
46
16

 جامعة تيزي وزو جامعة باتنة  ( 2علوم بيولوجية) جامعة قالمة جامعة المسيلة جامعة ورقلة جامعة الشلف جامعة غليزان جامعة البليدة 1 -المركز الجامعي تيبازة

15
05
24
28
30
44 - 02
48
26-16 - 09
42

 جامعة بومرداس جامعة سيدي بلعباس -المركز الجامعي البيض

35 - 33 - 16
22
32

41

شعب البكالوريا
واألولويات

 األولوية : 01 علوم تجريبية األولوية:02 رياضيات األولوية:03 -تقني رياضي

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األولي

بالنسبة لألولويات  01و  02يتم
الترتيب على أساس المعدل الموزون
المحسوب
بالنسبة األولوية  3يتم الترتيب على
أساس المعدل العام
المحصل عليه في امتحان البكالوريا

علوم الطبيعة والحياة

A06

A05

A04

A03

A02

AUMV

LCA

LLA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP

STU

SNV

MI

SM

ST

A07 A08

A06

A05

A04

A03

A02

AUMV

LCA

LLA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز

فروع التكوين

 M01علوم فالحية

شعبة التسجيل
الوطني

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

التخصصات
 تربة ومياه -فالحة

مؤسسات التكوين

ماستر ذو مسار مدمج

عروض تكوين اخرى

الدوائر الجغرافية
للتسجيل

شعب البكالوريا

STU

SNV

MI

SM

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األولي

 -جامعة بسكرة

 زراعة صحراوية تربة ومياه M02علوم فالحية

 -إنتاج نباتي

يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون
المحسوب

 -جامعة ورقلة

 -إنتاج حيواني

األولوية : 01

 -حماية النباتات

علوم الطبيعة والحياة

 M03بيئة ومحيط

 -مياه ومحيط

 -جامعة خنشلة

 M04علوم فالحية

 -علم الغابات

 -جامعة تلمسان

 M05علوم التغذية

 -علوم التغذية

-جامعة قسنطينة 1

 M06علوم التغذية

 -علوم التغذية

 -جامعة الشلف

 M07علوم فالحيه

	-إنتاج نباتي
	-إنتاج حيواني
	-حماية النباتات
	-تهيئة مياه الفالحة

	-جامعة سطيف 1

تسجيل وطني

 -علوم تجريبية

شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون
المعدل العام المحصل عليه في امتحان
البكالوريا يساوي أو يفوق 20\ 12

األولوية : 02
 -رياضيات

يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون
المحسوب

شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون
المعدل العام المحصل عليه في امتحان
البكالوريا يساوي أو يفوق 20\11

42

ST

43

علوم الطبيعة
والحياة

الرمز ميدان التكوين

T09

T10

T11

فروع التكوين

علوم غذائية

مؤسسات التكوين

تخصصات

تكنولوجية صناعة األلبان واألجبان

 جامعة البليدة  -1معهد العلوموالتقنيات التطبيقية

 جامعة تلمسان -معهد العلوموالتقنيات التطبيقية

تكنولوجيات إنتاج األلبان ومشتقاتها

تكنولوجية المياه والمشروبات

تكنولوجيات الحبوب ومشتقاتها

تقنيات التجارة في الزراعات
الغذائية

تثمين ونوعية المنتوجات الزراعية
الغذائية

 جامعة أم البواقي -معهد العلوموالتقنيات التطبيقية

الدوائر الجغرافية
للتسجيل

تسجيل وطني

شعب البكالوريا واألولويات

األولوية :01
 علوم تجريبيةاألولوية :02
 -رياضيات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األولي
بالنسبة لألولويات  01و  02يتم الترتيب
على أساس المعدل الموزون المحسوب
بالنسبة األولوية  03يتم الترتيب على
أساس المعدل العام المحصل عليه في
امتحان البكالوريا
بالنسبة لألولويات  01و  02يتم الترتيب
على أساس المعدل الموزون المحسوب
الذي ينبغي أن يساوي أو يفوق 20 \ 11
األولوية :03
 -تقني رياضي

بالنسبة لألولويات  01و  02يتم الترتيب
على أساس المعدل الموزون المحسوب
الذي ينبغي أن يساوي أو يفوق 20 \ 12

بالنسبة األولوية  03يتم الترتيب على
أساس المعدل العام المحصل عليه في
امتحان البكالوريا الذي ينبغي أن يساوي
أو يفوق 20 \ 11
األولوية :01
 علوم تجريبيةاألولوية :02
 رياضياتاألولوية :03
 -تقني رياضي

شعبة التسجيل
المحلي والجهوي
شعبة التسجيل
الوطني
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

بالنسبة األولوية  03يتم الترتيب على
أساس المعدل العام المحصل عليه في
امتحان البكالوريا الذي ينبغي أن يساوي
أو يفوق 20 \ 12

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )
ماستر ذو مسار مدمج

عروض تكوين اخرى

علوم الطبيعة والحياة

A07 A08
A06
A05
A04
A03
A02
AUMV

LCA
LLA
SHS STAPS Art
LLE
SEGC DSP
STU
SNV
MI
SM
ST

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

A07 A08

ليسانس

عروض تكوين اخرى
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

ماستر ذو مسار مدمج

S29

علم االحياء المائية،
البحرية و القارية

محيط وبيئة

S24

علوم
الطبيعة
والحياة

علوم بيولوجية

علوم فالحية

علوم غذائية

علوم الغذاء

S09

S08

S38

S07

S06

الرمز

ميدان
التكوين

فروع التكوين

جامعة وهران 1

جامعة تلمسان

جامعة ورقلة

تسجيل وطني

علوم الطبيعة والحياة

انتاج االحياء المائية

الطرائق الفالحة الغذائية

جامعة قالمة

تسيير مستدام ،معالجة
وتثمين النفايات

جامعة قسنطينة 1

تكنولوجيات تحويل الحبوب جامعة مستغانم

الزراعة الدقيقة

تكنولوجيات الزيوت
األساسية النباتية

تغليف وجودة

جامعة بجاية

التخصصات

مؤسسات التكوين

الدوائر الجغرافية
للتسجيل

األولوية :02
	-رياضيات

األولوية: 01
	-علوم تجريبية

شعب البكالوريا
واألولويات

يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب الذي يجب أن يفوق أو
يساوي 20 \ 11
شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون معدل ( الرياضيات +العلوم
الطبيعية  +الفيزياء) \  3يفوق أو يساوي 20 \ 10
يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب الذي يجب أن يفوق أو
يساوي.20 \ 11
يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب الذي يجب أن يفوق أو
يساوي.20 \ 11

يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب الذي يجب أن يفوق أو
يساوي.20 \ 11
يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب الذي يجب أن يفوق أو
يساوي 20 \ 11
شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون معدل عالمات الرياضيات
والعلوم الطبيعية و الفيزياء يفوق أو يساوي 20 \ 10
يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب الذي يجب أن يفوق أو
يساوي 20 \ 11

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية للتسجيل األولي

44

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

A05
A06

شعبة التسجيل
الوطني

A03

A02

AUMV

LCA

LLA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP
A04

تكوينات مهنية( وظيفية )

STU

SNV

MI

SM

ST

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

شعبة التسجيل
الوطني

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

الرمز

فرع
التكوين

التخصصات

مؤسسات
التكوين

H11

علوم
غذائية

مراقبة
الجودة
وتحليل
االغذية

جامعة بجاية

الدوائر الجغرافية
للتسجيل

عروض تكوين اخرى
شعب البكالوريا
واألولويات
األولوية :01
علوم تجريبية

تسجيل وطني

األولوية :02
 -رياضيات

ماستر ذو مسار مدمج

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية
للتسجيل األولي
يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون المحسوب

شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون المعدل العام
المتحصل عليه في الباكالوريا يساوي أو يفوق
20 \12

علوم الطبيعة والحياة

A07 A08

A06

A05

A04

A03

A02

AUMV

LCA

LLA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP

STU

SNV

MI

SM

ST
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A07 A08

A06

A05

A04

A03

A02

AUMV

LCA

LLA

SHS STAPS Art

LLE

STU

SEGC DSP

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز

شعبة التسجيل
الوطني

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

قسم نحضيري

ق .ت .ع.ط.ح - .المدرسة العليا لعلوم
 E01الغذاء والصناعات الزراعية الغذائية
بالجزائر
ق .ت .ع.ط.ح - .المدرسة العليا للفالحة
E02
بمستغانم
ق .ت .ع.ط.ح - .المدرسة الوطنية العليا
E03
للفالحة بالجزائر

ماستر ذو مسار مدمج

عروض تكوين اخرى

الدوائر الجغرافية
للتسجيل

المدارس العليا

شعب البكالوريا

المدرسة الوطنية العلياللفالحةبالجزائر

أساس الترتيب والشروط
البيداغوجية اإلضافية

 المدرسة العليا لعلوم الغذاءوالصناعات الزراعية الغذائية
بالجزائر
 -المدرسة العليا للفالحة بمستغانم

بالنسبة األولوية  1يتم الترتيب
على أساس المعدل الموزون
المحسوب الذي ينبغي أن
يساوي أو يفوق 20 \ 13

 المدرسة الوطنية العليا لعلومالبحر وتهيئة الساحل بالجزائر
(بالنسبة للتخصصين " تربية
المائيات" و"علم صيد األسماك")

بالنسبة األولوية  2يتم الترتيب
على أساس المعدل العام
المحصل عليه في امتحان
البكالوريا الذي ينبغي أن
يساوي أو يفوق 20 \ 13

–المدرسة العليا للعلوم البيولوجية
بوهران

علوم الطبيعة والحياة

 -األولوية : 01

 المدرسة الوطنية العليا للغاباتق .ت .ع.ط.ح– .المدرسة الوطنية العليا
E05
بخنشلة.
للغابات بخنشلة.

 علوم تجريبية رياضياتتسجيل وطني

 األولوية :02 -تقني رياضي

ق.ت.خ– .المدرسة الوطنية العليا
E32
للبيوتكنولوجيا بقسنطينة

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

للتسجيل األولي

 المدرسة الوطنية العلياللبيوتكنولوجيا بقسنطينة
ق .ت .ع.ط.ح– .المدرسة العليا للعلوم
E04
البيولوجية بوهران

SNV

MI

SM

 المدرسة الوطنية العلياللبيوتكنولوجيا بقسنطينة

بالنسبة األولوية  01يتم
الترتيب على أساس المعدل
الموزون المحسوب الذي ينبغي
أن يساوي أو يفوق 20 \ 14
بالنسبة األولوية  02يتم
الترتيب على أساس المعدل
العام المحصل عليه في امتحان
البكالوريا الذي ينبغي أن
يساوي أو يفوق 20 \ 14

بالنسبة األولوية  01يتم
الترتيب على أساس المعدل
الموزون المحسوب الذي ينبغي
أن يساوي أو يفوق 20 \ 12
ق.ت.خ– .المدرسة الوطنية العليا لعلوم  -المدرسة الوطنية العليا لعلوم
E33
البحر وتهيئة الساحل بالجزائر
البحر وتهيئة الساحل بالجزائر

46

بالنسبة األولوية  02يتم
الترتيب على أساس المعدل
العام المحصل عليه في امتحان
البكالوريا الذي ينبغي أن
يساوي أو يفوق 12

ST

LLA

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز

فروع
التكوين

شعبة التسجيل
الوطني

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

مؤسسات التكوين

ماستر ذو مسار مدمج

عروض تكوين اخرى

الدوائر الجغرافية للتسجيل

شعب البكالوريا

44 - 42 - 26 - 17 - 03
11

 جامعة أم البواقيجامعة باتنة 2 جامعة تبسة جامعة جيجلجامعة سطيف 1 -جامعة عنابة

04
39 - 28 - 07 - 05
41 - 40 - 12
43 - 21 - 18
19 - 10 - 06
36 - 25 - 23

جامعة تلمسان جامعة تيارت( +ملحقة قصرالشاللة)
 جامعة معسكر جامعة وهران 2 -المركز الجامعي تندوف

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

512

جيولوجيا

 جامعة قالمة -جامعة الشلف

24 - 21
44 - 02

 األولوية : 01 -علوم تجريبية

513

جيولوجيا

 جامعة قسنطينة 1-جامعة ورقلة

47-07-25 - 23 - 21
30

 األولوية:02 -رياضيات

 جامعة العلوم والتكنولوجيا هواريبومدين

33 -16 - 11

 األولوية:03 -تقني رياضي

جيولوجيا

521

 -جامعة الجلفة

جغرافيا
وتهيئة
اإلقليم

522
جغرافيا
وتهيئة
اإلقليم

 جامعة تبسة جامعة سطيف 1 -جامعة وهران 2

أساس الترتيب والشروط
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل
األولي

35 - 34 - 15 - 09
47 - 33 - 16

 جامعة تيزي وزو جامعة العلوم والتكنولوجيا هواريبومدين
 جامعة خميس مليانة -جامعة تمنراست

511

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

47 - 44 - 26 - 17 - 03
41 - 12
19 - 06
14 - 13 - 08 - 02 - 01
 31 - 29 - 27 - 22 - 20 - 46 - 45 - 38 - 37 - 3248-42-09

 جامعة بسكرة -جامعة عنابة

30 - 07
23 - 36

 -جامعة أم البواقي

04

-جامعة باتنة 2

- 30 - 28 - 07 - 05
40-39

 -جامعة قسنطينة 1

34 - 25 - 24 - 23-21 - 18
35-15-10-43-

47

بالنسبة األولوية  01و  02يتم
الترتيب على أساس المعدل الموزون
المحسوب
بالنسبة األولوية  03يتم الترتيب على
أساس المعدل العام المحصل عليه
في امتحان البكالوريا

ميدان علوم األرض والكون

A07 A08

A06

A05

A04

A03

A02

AUMV

LCA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP

STU

SNV

MI

SM

ST

A07 A08

A06

A05

A04

A03

A02

AUMV

LCA

LLA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز فروع التكوين

شعبة التسجيل
الوطني

التخصصات

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

مؤسسات التكوين

ماستر ذو مسار مدمج

عروض تكوين اخرى

الدوائر الجغرافية
للتسجيل

شعب البكالوريا
 األولوية : 01 -علوم تجريبية

 N01جيولوجيا

 جيولوجياومحيط

 -جامعة عنابة

تسجيل وطني

 األولوية:02 رياضيات األولوية:03 -تقني رياضي

ميدان علوم األرض والكون
48

STU

SNV

MI

SM

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األولي
بالنسبة األولوية  01و 02يتم الترتيب
على أساس المعدل الموزون المحسوب
الذي ينبغي أن يساوي أو يفوق 20 \ 12
بالنسبة األولوية  3يتم الترتيب على أساس
المعدل العام المحصل عليه في امتحان
البكالوريا الذي ينبغي أن يساوي أو يفوق
20 \ 12

ST

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

شعبة التسجيل
الوطني

الرمز

شعبة التكوين

التخصصات

H27

جيولوجيا

هيدروجيولوجيا

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية
مؤسسات
التكوين

ماستر ذو مسار مدمج

عروض تكوين اخرى

الدوائر الجغرافية للتسجيل

شعب
البكالورياواألولويات

 -األولوية : 01

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األولي
يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون
المحسوب

 علوم تجريبية -جامعة الجلفة

تسجيل وطني

شروط إضافية:
 -األولوية :02

للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون معدل
الباكالوريا يساوي أو يفوق 20/12

 -رياضيات

ميدان علوم األرض والكون

A07 A08

A06

A05

A04

A03

A02

AUMV

LCA

LLA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP

STU

SNV

MI

SM

ST
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A07 A08

A06

A05

A04

A03

A02

AUMV

LCA

LLA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز

شعبة التسجيل
الوطني

ميدان التكوين

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

مؤسسات التكوين

ماستر ذو مسار مدمج

عروض تكوين اخرى

الدوائر الجغرافية للتسجيل

علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية

611

علوم اقتصادية والتسيير وعلوم
تجارية

 جامعة تيزي وزو جامعة برج بوعريريج جامعة المسيلة جامعة البويرة جامعة الجزائر 3 جامعة الجلفة جامعة المدية جامعة تمنراست المركز الجامعي إليزي جامعة أم البواقي جامعة باتنة 1 جامعة تبسة جامعة عنابة جامعة الطارف جامعة الوادي جامعة خنشلة جامعة سوق أهراس جامعة بشار جامعة تيارت ( +ملحقةقصر الشاللة )
 جامعة سعيدة جامعة مستغانم جامعة معسكر جامعة وهران 2 المركز الجامعي تندوف جامعة غليزان المركز الجامعي آفلو جامعة قسنطينة 2 -المركز الجامعي النعامة

20
27
32-29
31 - 01
37
48
03
43 - 25
45

612

علوم اقتصادية والتسيير وعلوم
تجارية

 جامعة غرداية جامعة ورقلة جامعة بسكرة جامعة األغواط جامعة بجاية جامعة سطيف 1جامعة سكيكدة جامعة جيجل جامعة تلمسان جامعة سيدي بلعباس المركز الجامعي تيبازة المركز الجامعي البيض جامعة أدرار-جامعة تيسمسيلت

47
30
39 - 07
03
06
19
21
18
13
46 - 22
42
32
01
38

613

علوم اقتصادية والتسيير وعلوم
تجارية

 جامعة البليدة 2 جامعة قالمة المركز الجامعي بريكة جامعة الشلف المركز الجامعي مغنية جامعة ا العلوم اإلسالمية-ألمير عبد القادر
 -جامعة عين تيموشنت

26-11 - 16 - 09
24
05
44 - 02
13
43 - 25
46

614

علوم اقتصادية والتسيير وعلوم
تجارية

 جامعة بومرداس المركز الجامعي ميلة -جامعة خميس مليانة

35 - 16
43
44

شعب البكالوريا
واألولويات

STU

SNV

MI

SM

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األولي

15
34
28
10
16
17
26
11
33
04
05
12
23
36
39
40
41
08
38 - 14

50

األولوية : 01
 تسيير واقتصاداألولوية :02
 رياضياتاألولوية :03
 علوم تجريبية -تقني رياضي

يتم الترتيب على أساس المعدل المحصل
عليه في امتحان البكالوريا

ST

A06

A07 A08

A05

A04

A03

A02

AUMV

LCA

LLA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP

STU

SNV

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز

فروع التكوين

علوم مالية
P01
ومحاسبة*

شعبة التسجيل
الوطني

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

التخصصات

 محاسبة وتدقيق محاسبة ومالية مالية المؤسسة -مالية البنوك والتأمينات

ماستر ذو مسار مدمج

عروض تكوين اخرى

مؤسسات
التكوين

الدوائر الجغرافية
للتسجيل

 جامعة تيزيوزو

تسجيل وطني

شعب
البكالورياواألولويات

MI

SM

ST

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األولي

األولوية : 01
	-تسيير واقتصاد

يتم الترتيب على أساس المعدل العام
المحصل عليه في امتحان البكالوريا

األولوية :02
 رياضيات تقني رياضي -علوم تجريبية

شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون
عالمة الرياضيات
تساوي أو تفوق 20\11

علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية

* التدريس يتم باللغة الفرنسية
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A07 A08

A06

A05

A03

A04

A02

AUMV

LCA

LLA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز

ميدان
التكوين

T12

علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية

علوم
اقتصادية
 T13والتسيير
وعلوم
تجارية

T14

شعبة التسجيل
الوطني

فروع التكوين

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

تخصصات

علوم التسيير

تسيير الموارد
البشرية

علوم مالية
ومحاسبة

محاسبة ومالية

علوم التسيير

تسيير الموارد
البشرية

علوم مالية
ومحاسبة

محاسبة ومالية

علوم التسيير

تسيير الموارد
البشرية

مؤسسات التكوين

ماستر ذو مسار مدمج

عروض تكوين اخرى
الدوائر الجغرافية
للتسجيل

شعب البكالوريا
واألولويات

STU

SNV

MI

SM

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل
األولي

جامعة ورقلة  -معهد
العلوم والتقنيات
التطبيقية

األولوية :01
 تسيير واقتصادجامعة أم البواقي-
معهد العلوم والتقنيات
التطبيقية

تسجيل وطني

األولوية :02
 علوم تجريبية	-رياضيات
األولوية :03
 -تقني رياضي

جامعة وهران -1
معهد العلوم والتقنيات
التطبيقية

52

يتم الترتيب على أساس المعدل
العام المحصل عليه في امتحان
البكالوريا
الذي ينبغي أن يساوي أو يفوق
20 \ 12

ST

LCA

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز

شعبة التسجيل
الوطني

ميدان التكوين

S10
S11

S12

علوم اقتصادية،
التسيير وعلوم
تجارية

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

فروع التكوين

التخصصات

مؤسسات
التكوين

علوم التسيير

ميزانية
الدولة

جامعة عنابة

علوم التسيير

إدارة أعمال
السياحة

جامعة غرداية

علوم تجارية

تجارة
إلكترونية
وتسويق
رقمي

جامعة سيدي
بلعبّاس

ماستر ذو مسار مدمج

عروض تكوين اخرى
الدوائر
الجغرافية
للتسجيل

شعب البكالوريا
واألولويات

األولوية :01
	-تسيير
واقتصاد
تسجيل
وطني

األولوية :02
	-رياضيات
األولوية :03
 علوم تجريبية -تقني رياضي

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األولي

يتم الترتيب على أساس المعدل العام
المحصل عليه في امتحان البكالوريا.
يتم الترتيب على أساس المعدل العام
المحصل عليه في امتحان البكالوريا
الذي يجب أن يفوق أو يساوي
20 /11
شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون
عالمة الرياضيات تفوق أو تساوي
20 / 11

علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية
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A07 A08

A06

A05

A04

A03

A02

AUMV

LCA

LLA

SHS STAPS Art

LLE

STU

SEGC DSP

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز

شعبة التسجيل
الوطني

قسم نحضيري

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

عروض تكوين اخرى

الدوائر الجغرافية
للتسجيل

المدارس العليا

ق .ت.ع.ا.ت.ع.ت–المدرسة العليا
C31
 مدرسة الدراسات العليالعلوم التسيير بعنابة
ق .ت.ع.ا.ت.ع.ت–المدرسة العليا التجاريةبالقليعة
C32
للمحاسبة والمالية بقسنطينة
 المدرسة الوطنية العليا لإلحصاءق .ت.ع.ا.ت.ع.ت–المدرسة العليا واالقتصاد التطبيقي بالقليعة
 C33إلدارة األعمال بتلمسان
المدرسة العليا للتجارة بالقليعةق .ت.ع.ا.ت.ع.ت–المدرسة العليا  -المدرسة العليا لعلوم التسيير
C34
بعنابة
لالقتصاد بوهران

علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية

 C35ق .ت.ع.ا.ت.ع.ت  -المدرسة العليا  -المدرسة العليا للمحاسبة والمالية
للتجارة -بالقليعة
بقسنطينة
ق .ت.ع.ا.ت.ع.ت  -مدرسة
 C36الدراسات العليا التجارية  -بالقليعة  -المدرسة العليا إلدارة األعمال
بتلمسان
ق .ت.ع.ا.ت.ع.ت -المدرسة
 C37الوطنية العليا لإلحصاء واالقتصاد  -المدرسة العليا لالقتصاد بوهران
التطبيقي– بالقليعة
 -المدرسة العليا للتسيير و

 C38ق .ت.ع.ا.ت.ع.ت -المدرسة العليا االقتصاد الرقمي
للتسيير و االقتصاد الرقمي

54

ماستر ذو مسار مدمج

تسجيل وطني

شعب البكالوريا
واألولويات

رياضيات تسيير واقتصاد علوم تجريبية -تقني رياضي

SNV

MI

SM

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط
البيداغوجية اإلضافية
للتسجيل األولي

يتم الترتيب على أساس المعدل
العام المحصل عليه في امتحان
البكالوريا الذي يجب أن يساوي
أويفوق 20/12
شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب يجب أن
تكون عالمة الرياضيات
تساوي أو تفوق 20 /12

ST

A07 A08

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز

فروع
التكوين

شعبة التسجيل
الوطني

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

مؤسسات التكوين

عروض تكوين اخرى

الدوائر الجغرافية للتسجيل

711

حقوق

 جامعة بجاية جامعة الجلفة جامعة بومرداس جامعة الشلف جامعة تمنراست جامعة أم البواقي جامعة قسنطينة 1 جامعة باتنة 1 جامعة تبسة جامعة جيجل جامعة سكيكدة جامعة قالمة جامعة عنابة جامعة الطارف جامعة الوادي جامعة ختشلة جامعة سوق اهراس جامعة أدرار جامعة بشار جامعة تلمسان جامعة تيارت ( +ملحقة سوقر+ملحقة قصر الشاللة)
 جامعة سعيدة جامعة مستغانم جامعة معسكر المركز الجامعي تندوفجامعة تيسمسيلت المركز الجامعي النعامة جامعة غليزان جامعة سيدي بلعباس جامعة المسيلة -المركز الجامعي تيبازة

20
27
46-29
37
38
45
48
22
28
42

712

حقوق

 جامعة تيزي وزو جامعة البليدة 2 جامعة برج بوعريريج جامعة سطيف 2 المركز الجامعي بريكة المركز الجامعي البيض المركز الجامعي آفلو جامعة عين تيموشنت -المركز الجامعي ميلة

15
44 - 16-26 - 11 - 09
34
19
05
32
03
46
43

جامعة الجزائر 1 جامعة خميس مليانة جامعة ورقلة جامعة بسكرة جامعة غرداية جامعة األغواط المركز الجامعي مغنية جامعة البويرة المركز الجامعي إليزي جامعة المدية -جامعة وهران 2

16
44
30
07
47
03
13
10
33
26
01-31

713

حقوق

ماستر ذو مسار مدمج

06
17
35
44 - 02
11
04
19-25
05
12
18
21
24
23
36
39
40
41
01
08
13
14

شعب البكالوريا
واألولويات

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األولي

األولوية : 01
 آداب وفلسفة لغات أجنبية تسيير واقتصاداألولوية :02
 علوم تجريبية رياضياتاألولوية :03
 -تقني رياضي

55

يتم الترتيب على أساس المعدل
المحصل عليه في امتحان البكالوريا

حقوق وعلوم سياسية

A06

A05

A04

A03

A02

AUMV

LCA

LLA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP

STU

SNV

MI
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A07 A08

A06

A05

A04

A03

A02

AUMV

LCA

LLA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز

فروع التكوين

721

علوم سياسية

شعبة التسجيل
الوطني

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

مؤسسات التكوين

عروض تكوين اخرى

الدوائر الجغرافية للتسجيل

 جامعة األغواط جامعة البليدة 2 جامعة الجزائر 3 جامعة الجلفة جامعة باتنة 1 جامعة بسكرة جامعة تبسةجامعة سطيف 2
 جامعة عنابة جامعة المسيلة -جامعة تلمسان

03
42 - 33 - 26 - 09
34-16
17
05
07
12
19
36 - 23
28
46 - 13

 جامعة سعيدة -جامعة وهران 2

45 - 32 - 20
38 - 37 - 31
35
44
40

 -جامعة بومرداس

 -جامعة خميس مليانة

 -جامعة ختشلة

723

علوم سياسية

 جامعة قالمة جامعة ورقلة -جامعة مستغانم

24
30
27
02
38-14

حقوق وعلوم سياسية

722

علوم سياسية

 جامعة تيزي وزو جامعة غرداية جامعة معسكر جامعة غليزان جامعة أدرار جامعة تمنغاست جامعة بشار جامعة الوادي جامعة سكيكدة جامعة قسنطينة 3 -جامعة سيدي بلعباس

15 - 10
47
46-29
48
01
11
08
39
21
43 - 41 - 25-19
22
18-06
04

 جامعة جيجل -جامعة أم البواقي

 جامعة الشلف -جامعة تيارت

56

ماستر ذو مسار مدمج

شعب البكالوريا
واألولويات

STU

SNV

MI

SM

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األولي

األولوية : 01
 آداب وفلسفة لغات أجنبية -تسيير واقتصاد

يتم الترتيب على أساس المعدل المحصل
عليه في امتحان البكالوريا

األولوية :02
 رياضيات-علوم تجريبية

للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون
المعدل العام المحصل عليه في امتحان
البكالوريا يساوي أو يفوق20/10.50

األولوية :03
 -تقني رياضي

ST

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

شعبة التسجيل
الوطني

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

الرمز

قسم تحضيري

المدرسة العليا

الدوائر الجغرافية
للتسجيل

C39

ق.ت.ح.ع.س-
المدرسة الوطنية
العليا للعلوم
السياسية بالجزائر

المدرسة
الوطنية العليا
للعلوم السياسية

تسجيل وطني

ماستر ذو مسار مدمج

عروض تكوين اخرى

شعب البكالوريا

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية
للتسجيل األولي

األولوية :01
آداب وفلسفة لغات أجنبية تسيير و اقتصاداألولوية :02
 -رياضيات

يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه
في امتحان البكالوريا
للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون المعدل العام
المحصل عليه في امتحان البكالوريا يساوي أو يفوق
20/13

تقني رياضي -علوم تجريبية

حقوق وعلوم سياسية

A07 A08

A06

A05

A04
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A02
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A07 A08

A06

A05

A04

A03

A02

LCA

AUMV

LLA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

811

لغة ألمانية

821

لغة
إنجليزية

822

لغة
إنجليزية

823

لغة
إنجليزية

آداب ولغات أجنبية

الرمز

فروع
التكوين

شعبة التسجيل
الوطني

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

مؤسسات التكوين

عروض تكوين اخرى

الدوائر الجغرافية للتسجيل

 -جامعة الجزائر 2

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

 -جامعة سيدي بلعباس

32 - 28 - 22 - 20-13 - 08 - 02

 -جامعة وهران 2

- 38 - 37 - 31 - 29 - 27- 19 - 14 - 01
48 -47- 46 - 45

 -جامعة سكيكدة

-39-36-34-23-30-24-21-18-12-07-04
43-41-40

 جامعة األغواط جامعة بجاية جامعة البليدة 2 جامعةالجزائر 2 جامعة الجلفة جامعة بومرداس جامعة خميس مليانة جامعة غرداية -جامعة تمنراست

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

 جامعة أم البواقي جامعة باتنة 2 جامعة بسكرة جامعة تبسة جامعة جيجل جامعة عنابة -جامعة الطارف

04
05
07
12
18
23
36

 جامعة قالمة جامعة المسيلة جامعة الوادي جامعة خنشلة جامعة سوق أهراس -المركز الجامعي ميلة

24
28
39
40
41
43

 جامعة أدرار جامعة الشلف جامعة بشار جامعة تلمسان جامعة سيدي بلعباس جامعة تيارت جامعة سعيدة جامعة معسكر جامعة وهران 2 المركز الجامعي النعامة -جامعة غليزان

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

 جامعة تيزي وزو جامعة سكيكدة جامعة قسنطينة 1 جامعة مستغانم جامعة البويرة -جامعة عين تيموشنت

34 - 15
21
25 - 23
38 - 27
10
46

 جامعة سطيف 2 جامعة برج بوعريريج جامعة ورقلة المركز الجامعي بريـكة -المركز الجامعي مغنية

19
34
30
05
13
26

 -جامعة المدية

ماستر ذو مسار مدمج
شعب البكالوريا
واألولويات

 -لغات أجنبية

 األولوية : 01 لغات أجنبيةاألولوية :02
 آداب وفلسفةاألولوية :03
 رياضيات تقني رياضيعلوم تجريبية-تسيير واقتصاد

58

STU

SNV

MI

SM

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األولي
يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون
المحسوب
شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون
عالمة اللغة األلمانيةالمحصل عليها في
امتحان البكالوريا تساوي أو تفوق
20 \ 11

يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون
المحسوب
شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون
عالمة اللغة اإلنجليزيةالمحصل عليها
في امتحان البكالوريا تساوي أو تفوق
20 \ 11

ST

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز

فروع
التكوين

شعبة التسجيل
الوطني

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

مؤسسات التكوين

831

لغة
إسبانية

841

لغة
فرنسية

842

لغة
فرنسية

 جامعة المدية جامعة خميس مليانة جامعة غرداية جامعة سطيف 2 جامعة سكيكدة جامعة قسنطينة 1 جامعة برج بوعريريج جامعة سيدي بلعباس جامعة وهران 2 -المركز الجامعي آفلو

843

لغة
فرنسية

 جامعة تيزي وزو جامعة ورقلة جامعة المسيلة جامعة الطارف المركز الجامعي بريكة جامعة الشلف -جامعة عين تيموشنت

ماستر ذو مسار مدمج

عروض تكوين اخرى

الدوائر الجغرافية للتسجيل

 -جامعة الجزائر 2

26 - 25 - 16 - 15 - 12 - 11 - 10 - 09 - 06
44 - 42 - 35 - 33 - 30 -

 -جامعة األغواط

47 - 40 - 39 - 28 - 17 - 03

 -جامعة تلمسان

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

 -جامعة مستغانم

48 - 34 - 27 - 19 - 18 - 02

 -جامعة وهران 2

31 - 29 - 24 - 23 - 21 - 14 - 07 - 05 - 04
43 - 41 - 38 - 37 - 36 - 32 -

جامعة األغواطجامعة بجايةجامعة البليدة2جامعة البويرةجامعة الجزائر2جامعة الجلفةجامعة بومرداس -جامعة تمنراست

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

جامعة أم البواقيجامعة باتنة2جامعة بسكرةجامعة تبسةجامعة جيجلجامعة عنابةجامعة قالمةجامعة الواديجامعة خنشلةجامعة سوق أهراس-المركز الجامعي ميلة

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

جامعة أدرارجامعة بشارجامعة تلمسانجامعة تيارت جامعة سعيدة جامعة مستغانم جامعة معسكر جامعة تسمسيلت المركز الجامعي النعامة -جامعة غليزان

01
37 - 08
13
14
32 - 20
27
29
38
45
48
26
44
47
19
21
25
34
22
31
03
34 - 15 - 09
47 - 30 - 07
28
36
05
44 - 02
46

شعب البكالوريا
واألولويات

 -لغات أجنبية

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساسالترتيبوالشروطالبيداغوجيةاإلضافية
للتسجيلاألولي

يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون
المحسوب
شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون عالمة
اللغة اإلسبانيةالمحصل عليها في امتحان
البكالوريا تساوي أو تفوق 20 \ 11

آداب ولغات أجنبية

A07 A08

A06

A05

A04

A03

A02

AUMV

LCA

LLA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP

STU

SNV

MI

SM

ST

 األولوية : 01لغات أجنبيةاألولوية :02
 آداب وفلسفةاألولوية :03
 رياضيات تقني رياضيعلوم تجريبية-تسيير واقتصاد

59

يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون
المحسوب
شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون عالمة
اللغة الفرنسيةالمحصل عليها في امتحان
البكالوريا تساوي أو تفوق 20 \ 11

A07 A08

A06

A05

A04

A02

A03

AUMV

LCA

LLA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز

فروع
التكوين

861

لغة تركية

شعبة التسجيل
الوطني

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

مؤسسات التكوين

ماستر ذو مسار مدمج

عروض تكوين اخرى

الدوائر الجغرافية للتسجيل

شعب البكالوريا
واألولويات

STU

SNV

MI

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساسالترتيبوالشروطالبيداغوجيةاإلضافية
للتسجيلاألولي

 األولوية : 01 لغات أجنبية آداب وفلسفةجامعة األمير عبد القادرللعلوم اإلسالمية

تسجيل وطني

 األولوية :02 رياضيات تقني رياضيعلوم تجريبية-تسيير واقتصاد

آداب ولغات أجنبية
60

SM

يتم الترتيب على أساس المعدل العام
المحصل عليه في امتحان البكالوريا

ST

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز

فروع
التكوين

851

لغة
إيطالية

871

لغة
روسية

شعبة التسجيل
الوطني

مؤسسات التكوين

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

عروض تكوين اخرى

الدوائر الجغرافية للتسجيل

 -جامعة البليدة 2

20 - 15 - 14 - 13 - 09 - 08 - 01
 38 - 37 - 32 - 31 - 29 - 27 - 2248 - 46 - 45 - 44 - 42 -

 -جامعة الجزائر 2

- 17 - 16 - 11 - 10 - 06 - 03 - 02
47 - 35 - 33 - 26

 -جامعة عنابة

21 - 19 - 18 - 12 - 07 - 05 - 04
 36 - 34 - 30 - 28 - 25 - 24 - 2343 - 41 - 40 - 39 -

 -جامعة الجزائر 2

10 - 09 - 07 - 06 - 05 - 04 - 03
 19 - 18 - 17 - 16 - 15 - 12 - 11 36 - 35 - 34 - 33 - 28 - 24 - 2147 - 43 - 42 - 41 - 40 -

 -جامعة وهران 2

22 - 20 - 14 - 13 - 08 - 02 - 01
 - 30 - 29 - 27 - 26 - 25 - 2345 - 44 - 39 - 38 - 37 - 32 - 31
48 - 46 -
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ماستر ذو مسار مدمج

شعب البكالوريا
واألولويات

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساسالترتيبوالشروطالبيداغوجيةاإلضافية
للتسجيلاألولي
يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون
المحسوب

 -لغات أجنبية

شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون
عالمة اللغة اإليطالية المحصل عليها في
امتحان البكالوريا تساوي أو تفوق
20\10

 األولوية : 01 لغات أجنبية آداب وفلسفة األولوية :02 رياضيات تقني رياضيعلوم تجريبية-تسيير واقتصاد

يتم الترتيب على أساس المعدل العام
المحصل عليه في امتحان البكالوريا

آداب ولغات أجنبية

A07 A08

A06

A05

A04

A03

A02

AUMV

LCA

LLA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP

STU

SNV

MI

SM

ST

A07 A08

A06

A05

A04

A03

A02

AUMV

LCA

LLA

SHS STAPS Art

LLE

STU

SEGC DSP

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز

فروع
التكوين

شعبة التسجيل
الوطني

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

التخصصات

H07
H08

ترجمة كتابية  /ترجمة
شفوية

H09

عربي  /فرنسي /
انجليزي

H10
H12
H28

ترجمة

مؤسسات التكوين

عروض تكوين اخرى

الدوائر الجغرافية
للتسجيل

شعب البكالوريا

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل
األولي

 -جامعة الجزائر 2

يتم الترتيب على أساس المعدل
الموزون المحسوب

	-جامعة وهران 1

يجب أن يكون يساوي أو يفوق
20/12

	-جامعة قسنطينة 1

شروط إضافية:

	-جامعة عنابة
تسجيل وطني

	-جامعة باتنة 2
ترجمة كتابية  /ترجمة
شفوية

ماستر ذو مسار مدمج

SNV

MI

SM

آداب ولغات أجنبية

H30

عربي  /فرنسي  /إسباني 	-جامعة وهران 1

وفي اللغة الفرنسية
أو اللغة األلمانية

عربي  /فرنسي  /ألماني
H29

في اللغة العربية
وفي (اللغة االنجليزية

	-جامعة الجزائر 2

ترجمة كتابية  /ترجمة
شفوية

 آداب وفلسفة -لغات أجنبية

للمشاركة في الترتيب يجب أن
تكون العالمات المحصل عليها

أو اللغة االسبانية )

	-جامعة الجزائر 2

تساوي أو تفوق .20/12
حسب اللغة المختارة
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ST

LCA

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز

فروع
التكوين

911

علوم
إنسانية *

912

علوم
إنسانية *

913

علوم
إنسانية *

921

علوم
إنسانية
(علوم
اإلعالم
واالتصال)

شعبة التسجيل
الوطني

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

مؤسسات التكوين

عروض تكوين اخرى

الدوائر الجغرافية للتسجيل

جامعة األغواطجامعة بجايةجامعة البليدة2جامعة الجلفةجامعة أم البواقيجامعة باتنة1جامعة بسكرةجامعة تبسةجامعة سكيكدةجامعة عنابةجامعة قالمةجامعة خنشلةجامعة سوق أهراسجامعة بشارجامعة تيارت )+ملحقة قصر الشاللة(جامعة مستغانمجامعة معسكرجامعة وهران1 جامعة غليزان جامعة تمنراست-المركز الجامعي تيبازة

03
06
26-44 - 09
17
04
05
39 - 07
12
21
36 - 23
24
40
41
37 - 08
38 - 14
27
32-29
01 - 31
48
11
42

 جامعة أدرار جامعة الوادي جامعة تيزي وزو جامعةالجزائر 2 جامعة المدية جامعة غرداية المركز الجامعي آفلو المركز الجامعي بريكة جامعة جيجل جامعة قسنطينة 2 جامعة المسيلة جامعة تلمسان جامعة سعيدة جامعة سيدي بلعباس جامعة الشلف جامعة برج بوعريريج المركز الجامعي البيض -المركز الجامعي النعامة

01
39
35 - 15
33 - 16
26
47
03
05
21 - 18
19-43 - 25
28
46 - 13
20
22
44 - 02
34
32
45

 جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية جامعة ورقلة جامعة خميس مليانة جامعة البويرة -جامعة سطيف 2

43 - 25
47 -30
44
10
19

 جامعة الجزائر 3 -جامعة قسنطينة 3

33 - 16
43 - 25

ماستر ذو مسار مدمج

شعب البكالوريا
واألولويات

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األولي

األولوية : 01
 آداب وفلسفة لغات أجنبيةاألولوية :02
 رياضيات تقني رياضيعلوم تجريبية-تسيير واقتصاد

يتم الترتيب على أساس المعدل العام
المحصل عليه في امتحان البكالوريا

* فروع العلوم اإلنسانية :علم اآلثار ،علم المكتبات ،تاريخ ،وعلوم اإلعالم واالتصال .للمزيد من المعلومات بالنسبة للفروع المضمونة يمكن التقرب
من المؤسسات المعنية
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علوم إنسانية واجتماعية

A07 A08

A06

A05

A04

A03

A02

AUMV

LLA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP

STU

SNV

MI

SM

ST

A07 A08

A06

A05

A04

A03

A02

AUMV

LCA

SHS STAPS Art

LLA

LLE

SEGC DSP

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

شعبة التسجيل
الوطني

علوم إنسانية واجتماعية

الرمز

فروع التكوين

931

علوم اجتماعية **

932

علوم اجتماعية **

933

علوم اجتماعية **

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

مؤسسات التكوين

ماستر ذو مسار مدمج

عروض تكوين اخرى

الدوائر الجغرافية
للتسجيل

جامعة األغواطجامعة بجايةجامعة البليدة2جامعة الجلفةجامعة تمنراست-المركز الجامعي تيبازة

03
06
26-44 - 09
17
11
42

جامعة أم البواقيجامعة باتنة1جامعة بسكرةجامعة تبسةجامعة سكيكدةجامعة عنابةجامعة قالمةجامعة خنشلةجامعة سوق أهراس-جامعة البويرة

04
05
39 - 07
12
21
23
24
40
41
10

 جامعة أدرار جامعة بشار جامعة تيارت( +ملحقة قصرالشاللة)
 جامعة سعيدة جامعة مستغانم جامعة معسكر جامعة غليزان -جامعة سطيف 2

01
37 - 08
38 - 14
45 - 20
27
46-32-29
48
19

 جامعة الجزائر 2 جامعة الوادي جامعة المدية جامعة خميس مليانة جامعة غرداية -المركز الجامعي أفلو

33-16
39
26
44
47
03

 جامعة جيجل جامعة قسنطينة 2 جامعة برج بوعريريج جامعة الطارف جامعة عين تيموشنت -المركز الجامعي مغنية

18
19-25-43
34
36
46
13

 جامعة تيزي وزو جامعة المسيلة جامعة ورقلة جامعة سيدي بلعباس جامعة الشلف جامعة تلمسان جامعة وهران 2 المركز الجامعي بريكة -المركز الجامعي البيض

15-35
28
30
22
02-44
13
31-01
05
32

شعب البكالوريا
واألولويات

STU

SNV

MI

SM

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األولي

 األولوية : 01 آداب وفلسفة لغات أجنبيةاألولوية :02
تسيير واقتصاداألولوية :03
علوم تجريبية رياضيات -تقني رياضي

يتم الترتيب على أساس المعدل العام
المحصل عليه في امتحان البكالوريا

** فروع علوم اجتماعية :علم النفس ،أرطوفونيا ،علوم التربية ،فلسفة ،علم السكان ،علم اجتماع وأنثروبولوجيا .للمزيد من المعلومات بالنسبة
للفروع المضمونة ،يمكن التقرب من المؤسسات المعنية.
لالعالم فإن فرع الفلسفة هو تكوين يؤدي مباشرة إلى الماستر.
64

ST

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

شعبة التسجيل
الوطني

الرمز

فروع التكوين

941

علوم إسالمية **

942

943

تكوينات مهنية( وظيفية )

علوم إسالمية **

علوم إسالمية **

معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

مؤسسات التكوين

ماستر ذو مسار مدمج

عروض تكوين اخرى

الدوائر الجغرافية للتسجيل

 -جامعة األغواط

26-17 - 03

 -جامعة الجزائر1

16

 -جامعة باتنة 1

24 - 23 - 21 - 18 - 06 - 05 - 04
43 - 41 - 36 - 25 -

 -جامعة الوادي

40 - 39 - 30-12

 -جامعة المسيلة

34 - 28 - 19 - 07

 -جامعة أدرار

37 - 33 - 32 - 11 - 08 - 01

 -جامعة تلمسان

46 - 45 - 44 - 38 - 22 - 13

 -جامعة البويرة

10

 -جامعة غرداية

47

 -جامعة وهران 1

-26- 31 - 29 - 27 - 20 - 14 - 02
09-42-48

شعب البكالوريا
واألولويات

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل
األولي

 األولوية : 01 آداب وفلسفة لغات أجنبيةاألولوية :02
 رياضيات تقني رياضيعلوم تجريبية-تسيير واقتصاد

يتم الترتيب على أساس المعدل
العام المحصل عليه في امتحان
البكالوريا

كل الواليات

 جامعة األمير عبد القادر للعلوماإلسالمية

**فروع علوم إسالمية :أصول الدين ،شريعة ،لغة عربية وحضارة إسالمية .للمزيد من المعلومات بالنسبة للفروع المقدمة يمكن التقرب من
المؤسسات المعنية
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علوم إنسانية واجتماعية

A07 A08

A06

A05

A04

A03

A02

AUMV

LCA

LLA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP

STU

SNV

MI

SM

ST

A07 A08

A06

A05

A04

A02

A03

AUMV

LCA

LLA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز

شعبة التسجيل
الوطني

فروع التكوين

R01
علوم إنسانية  -علم
اآلثار*

R02

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

التخصصات

مؤسسات التكوين

عروض تكوين اخرى

الدوائر الجغرافية
للتسجيل

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األولي

 آثار ما قبل التاريخ صيانة وترميم في علماآلثار

المحصل عليه في امتحان البكالوريا
 -جامعة الجزائر 2

 آثار إسالميةاألولوية : 01

 -آثار قديمة

 آداب وفلسفة -لغات أجنبية

 جامعة قالمةتسجيل وطني

 تقنيات األرشفة مكتبات ومراكزالتوثيق

األولوية :02
 -رياضيات

 -جامعة قسنطينة 2

علوم إنسانية واجتماعية

علوم تجريبيةتسيير واقتصاد تكنولوجيات اإلعالموالتوثيق

شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون
المعدل العام المحصل عليه في امتحان
البكالوريا يساوي أو يفوق 20/11

يتم الترتيب على أساس المعدل العام
المحصل عليه في امتحان البكالوريا

 -تقني رياضي

علوم إنسانية–علم
المكتبات**
R04

شعب
البكالورياواألولويات

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

يتم الترتيب على أساس المعدل العام

 -آثار قديمة

R03

ماستر ذو مسار مدمج

STU

SNV

MI

SM

 -جامعة تمنراست

*يتم التسجيل في الميدان الفرعي علوم إنسانية – علم اآلثار
** يتم التسجيل في الميدان الفرعي علوم إنسانية – علم المكتبات
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شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون
المعدل العام المحصل عليه في امتحان
البكالوريا يساوي أو يفوق 20/12

ST

A06

A07 A08

A05

A04

A03

A02

AUMV

LCA

LLA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP

STU

SNV

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز

ميدان
التكوين

شعبة التسجيل
الوطني

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

فروع التكوين

التخصصات

مؤسسات التكوين

علوم االعالم
واالتصال

لغات أجنبية
مطبّقة على
االتصال في
المؤسسة

جامعة ورقلة

ماستر ذو مسار مدمج

عروض تكوين اخرى
الدوائر
الجغرافية
للتسجيل

شعب البكالوريا
واألولويات
األولوية :01
	-آداب وفلسفة
	-لغات أجنبية

تسجيل وطني األولوية :03
	-علوم تجريبية
	-رياضيات
	-تقني رياضي

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األولي

يتم الترتيب على أساس المعدل العام
المحصل عليه في امتحان البكالوريا
الذي يجب أن يساوي أو يفوق
20/11
شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون
عالمتي اللغة الفرنسية واإلنجليزية
تساويان أو تفوقان20/11

علوم إنسانية واجتماعية

علوم
 S14إنسانية
واجتماعية

األولوية :02
	-تسيير واقتصاد

MI

SM

ST
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A07 A08

A06

A05

A04

A03

A02

AUMV

LCA

LLA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

شعبة التسجيل
الوطني

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

عروض تكوين اخرى

الرمز

قسم تحضيري

المدرسة العليا

الدوائر الجغرافية
للتسجيل

C40

ق.ت.ع.إ.إ -المدرسة
الوطنية العليا للصحافة
وعلوم اإلعالم بالجزائر

المدرسة
الوطنية العليا
للصحافة
وعلوم اإلعالم
بالجزائر

تسجيل وطني

علوم إنسانية واجتماعية
68

ماستر ذو مسار مدمج

شعب البكالوريا

STU

SNV

MI

SM

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية
للتسجيل األولي

جميع شعب
البكالوريا

يتم الترتيب على أساس المعدل العام
المحصل عليه في امتحان البكالوريا الذي
يجب أن يساوي أو يفوق 20 \ 14

ST

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

شعبة التسجيل
الوطني

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

عروض تكوين اخرى

الرمز

ميدان التكوين

101

علوم وتقنيات
النشاطات البدنية
والرياضية *

 جامعة األغواط جامعة بجاية جامعة الجزائر 3 جامعة الجلفة جامعة بومرداس جامعة أم البواقي جامعة باتنة 2 جامعة بسكرة جامعة تبسة جامعة جيجل جامعة سوق أهراس جامعة مستغانم جامعة العلوم والتكنولوجياوهران
 المركز الجامعي البيض جامعة تسمسيلت جامعة البويرة جامعة الشلف -جامعة سطيف 2

20 - 38 - 14
10
42-26-02
19

علوم وتقنيات
النشاطات البدنية
والرياضية *

 جامعة خميس مليانة جامعة قسنطينة 2 جامعة عنابة جامعة المسيلة -جامعة ورقلة

44 - 42 - 26 - 09
43 - 25
36 - 24 - 23
19-34 - 28
47 - 30

102

مؤسسات التكوين

ماستر ذو مسار مدمج

الدوائر الجغرافية للتسجيل

شعب البكالوريا

03
06
33 - 16 - 11-09
17
35 - 15
04
40 - 05
39 - 07
12
21 - 18
41
48 - 29 - 27
46 - 37 - 31 - 22 - 13 - 01
45 - 32 - 08

جميع شعب البكالوريا

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل
األولي

يتم الترتيب على أساس المعدل
العام المحصل عليه في امتحان
البكالوريا
للمشاركة في الترتيب يجب أن
يكون المعدل العام المحصل عليه
في امتحان البكالوريا
يساوي أو يفوق20/10.50

* يسمح لحاملي شهادة البكالوريا الجدد المنتمين لرياضيي النخبة ،في حالة نشاط ،ومعترف بهم من طرف وزارة الشباب والرياضة التسجيل في
ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية دون شرط المعدل األدنى.
* يخضع التسجيل النهائي في ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية لتقديم شهادة طبّية تثبت الصحة الجيدة للطالب.
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علوم وتقنيات النشاطات البد نية والرياضية
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A07 A08

A06

A05

A04

A03

A02

AUMV

LCA

SHS STAPS Art

LLA

LLE

SEGC DSP

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز

D11

فروع
التكوين

فنون

شعبة التسجيل
الوطني

مؤسسات التكوين

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

عروض تكوين اخرى

الدوائر الجغرافية للتسجيل

 -جامعة الجزائر 2

- 16 - 15 - 33-11 - 10 - 09 - 06
42 - 35

 -جامعة الجلفة

47 - 44 -30-28 26 - 17 - 03

 -جامعة قسنطينة 3

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

 جامعة تلمسان جامعة سعيدة جامعة سيديبلعباس
 جامعة مستغانم جامعة معسكر -جامعة وهران 1

46 - 45 - 13

ماستر ذو مسار مدمج

شعب البكالوريا

جميع شعب
البكالوريا

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

فنون
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STU

SNV

MI

SM

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية
للتسجيل األولي

يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في
امتحان البكالوريا

ST

A07 A08

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

شعبة التسجيل
الوطني

الرمز

ميدان التكوين

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

مؤسسات التكوين

عروض تكوين اخرى

الدوائر الجغرافية للتسجيل

121

لغة وأدب عربي

 جامعة بجاية جامعة الجلفة جامعة تمنراست جامعة باتنة 1 جامعة تبسة جامعة جيجل جامعة سكيكدة جامعة عنابة جامعة قالمة جامعة خنشلة جامعة سوق أهراس جامعة أدرار جامعة بشار جامعة تيارت( +ملحقة قصر الشاللة) جامعة سعيدة جامعة مستغانم جامعة معسكر جامعة وهران 1جامعة تيسمسيلت المركز الجامعي النعامة جامعة غليزان المركز الجامعي آفلو -المركز الجامعي ميلة

06
17
11
05
12
18
21
23
24
40
41
01
08
14
20
27
46-32-29
31
38
45
48
03
43

122

لغة وأدب عربي

 جامعة تيزي وزو جامعة برج بوعريريج جامعة البليدة 2 جامعة الشلف جامعة المدية المركز الجامعي تيبازة جامعة الجزائر 2 جامعة بومرداس جامعة األمير عبد القادرللعلوم اإلسالمية جامعة المسيلة جامعة ورقلة جامعة بسكرة جامعة غرداية جامعة الوادي جامعة األغواط جامعة الطارف المركز الجامعي مغنية جامعة البويرة -جامعة سطيف 2

15
34
44 - 09
02
26
42
33 - 16
35
43 - 25
28
30
07
47
39
03
36
13
10
19

لغة وأدب عربي

 جامعة قسنطينة 1 جامعة أم البواقي المركز الجامعي بريكة جامعة سيدي بلعباس جامعة تلمسان جامعة عين تيموشنت جامعة خميس مليانة المركز الجامعي البيض -المركز الجامعي تندوف

19-43 - 25
04
05
22
13
46
44
32
01-37

123
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ماستر ذو مسار مدمج

شعب البكالوريا
واألولويات

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األولي

األولوية : 01
 آداب وفلسفة لغات أجنبيةاألولوية :02
 رياضيات تقني رياضيعلوم تجريبية-تسيير واقتصاد

يتم الترتيب على أساس المعدل العام
المحصل عليه في امتحان البكالوريا

لغة وأدب عربي
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A05

A04
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A07 A08

A06

A05

A04

A02

A03

AUMV

LCA

LLA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز

شعبة التسجيل
الوطني

ميدان التكوين

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

مؤسسات التكوين

 -جامعة بجاية

D13

لغة وثقافة
أمازيغية

ماستر ذو مسار مدمج

عروض تكوين اخرى

الدوائر الجغرافية للتسجيل

شعب البكالوريا
واألولويات

STU

SNV

MI

SM

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األولي

- 22 - 19 - 18 - 16 - 13 - 06 - 01
42 - 33 -31 - 25 - 23

 -جامعة البويرة

- 32 - 28 - 26 - 17 - 14 - 10 - 03
47 - 44 - 38 - 34

 -جامعة تيزي وزو

- 29 - 27 - 20 - 15 - 09 - 08 - 02
48 - 46 - 45 - 37 - 35

-جامعة باتنة 1

- 30 - 24 - 21 - 12 - 07 - 05 - 04
43 - 41 - 40 - 39 - 36
11

-جامعة تمنراست

لغة وثقافة أمازيغية
72

األولوية :01
 آداب وفلسفة لغات أجنبيةاألولوية :02
 رياضيات تقني رياضيعلوم تجريبية-تسيير واقتصاد

يتم الترتيب على أساس المعدل العام
المحصل عليه في امتحان البكالوريا

ST

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز

شعبة التسجيل
الوطني

فروع التكوين

143

تسيير التقنيات
الحضرية

144

عمران

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

مؤسسات التكوين

عروض تكوين اخرى

الواليات التابعة لمؤسسات التكوين

 -جامعة أم البواقي

40-04-05-12-18-21-24-3641-43

 -جامعة بسكرة

07-30-33-39

 -جامعة قسنطينة 3

06-16-08-11-23-25-42-4648

 -جامعة المسيلة

01-09-10-15-19-26-28-3435-37

	-جامعة الشلف

02-13-14-20-22-27-29-3132-38-44-45

	 -جامعة األغواط

03-17-47

 -جامعة المسيلة

34-28-26-19-17-14-10-07
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ماستر ذو مسار مدمج

شعب البكالوريا
واألولويات

 رياضيات تقني رياضي-علوم تجريبية

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل
األولي

يتم الترتيب على أساس المعدل
الموزون المحسوب
شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون
المعدل العام للبكالوريا المحصل
عليه يساوي أو يفوق 20 \ 11

هندسة معمارية ،عمران ومهن المدينة
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A07 A08

A05

A06

A04

A03

A02

AUMV

LCA

LLA

SHS STAPS Art

LLE

STU

SEGC DSP

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

شعبة التسجيل
الوطني

مؤسسات
التكوين

الرمز

فروع التكوين

G01

عمران

عمران

مهن المدينة

 قيادةعملياتية
للمشاريع

G02

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

مؤسسات التكوين

ماستر ذو مسار مدمج

عروض تكوين اخرى

الدوائر
الجغرافية
للتسجيل

شعب البكالوريا

 رياضيات -جامعة قسنطينة 3

تسجيل وطني

هندسة معمارية ،عمران ومهن المدينة
74

 تقني رياضي-علوم تجريبية

SNV

MI

SM

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل
األولي
يتم الترتيب على أساس المعدل
الموزون المحسوب
شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون
المعدل العام المحصل عليه في امتحان
البكالوريا يساوي أو يفوق 20\ 12

ST

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز

ميدان
التكوين

T15

هندسة
معمارية،
عمران
ومهن
المدينة

شعبة التسجيل
الوطني

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

فروع
التكوين

تخصصات

مهن
المدينة

جيومتر
طوبوغراف

مؤسسات التكوين

 جامعة تلمسان – معهدالعلوم والتقنيات التطبيقية

ماستر ذو مسار مدمج

عروض تكوين اخرى
الدوائر
الجغرافية
للتسجيل

تسجيل وطني

شعب البكالوريا
واألولويات
األولوية :01
 رياضيات تقني رياضياألولوية :02
 -علوم تجريبية

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل
األولي

يتم الترتيب على أساس المعدل
الموزون المحسوب

هندسة معمارية ،عمران ومهن المدينة
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A07 A08

A06

A05

A04

A03

A02

AUMV

LCA

LLA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

الرمز

ميدان التكوين

شعبة التسجيل
الوطني

فروع التكوين

S31
تسيير التقنيات
الحضرية

S32

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

تخصصات

مؤسسات التكوين

 -هندسة العمران

 -جامعة باتنة 1

ماستر ذو مسار مدمج

عروض تكوين اخرى
الدوائر الجغرافية
للتسجيل

شعب البكالوريا
واألولويات

STU

SNV

MI

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل
األولي

 هندسة العمران جامعة جيجل -رياضيات

 -تسيير المدن

S33

 تقني رياضي -جامعة باتنة 1

S34

هندسة معمارية ،عمران ومهن المدينة

S35

هندسة
معمارية،
عمران ومهن
المدينة

 قيادة عملياتيةللمشاريع
 -جامعة قالمة

مهن المدينة

S36

 قيادةعملياتيةلمشاريع
البناء

 -جامعة بسكرة

تسيير النفايات
الحضرية

جامعة أم البواقي

 علوم تجريبيةيتم الترتيب على أساس المعدل
الموزون المحسوب

تسجيل وطني

األولوية 01:
 علوم تجريبيةS39

تسيير التقنيات
الحضرية

 رياضياتاألولوية 02:
 -تقني رياضي

76

SM

ST

ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

شعبة التسجيل
الوطني

الرمز

فروع التكوين

H13

هندسة معمارية

H14

هندسة معمارية

H31

مهن المدينة

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

مؤسسات التكوين

عروض تكوين اخرى

الواليات التابعة لمؤسسات التكوين

 جامعة األغواط جامعة بجاية -جامعة البليدة 1

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

 جامعة أم البواقي جامعة باتنة 1 جامعة بسكرة -جامعة جيجل

04
05
39 - 33 - 30 - 07
18

 جامعة عنابة جامعة قالمة جامعة بشار جامعة تلمسان جامعة مستغانم -جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران

36 - 23 - 21
41-24
45 - 37 - 32 - 08 - 01
46 - 13
48 - 27
38 - 31 - 29 - 22 - 20 - 14

 -جامعة تيزي وزو

35 - 15 - 10

 -جامعة الجزائر 1

16

 -جامعة سطيف 1

34 - 28 - 19 - 06

	-جامعة قسنطينة 3

43 - 25

 -جامعة تبسة

41 - 40 - 12

	-جامعة الشلف

02

 -جامعة األغواط

تسجيل وطني
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ماستر ذو مسار مدمج

شعب البكالوريا
واألولويات

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل
األولي

يتم الترتيب على أساس المعدل

الموزون المحسوب الذي يجب
أن يساوي أو يفوق 20/13
 رياضيات تقني رياضي-علوم تجريبية

يتم الترتيب على أساس المعدل
الموزون المحسوب

هندسة معمارية ،عمران ومهن المدينة
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ليسانس
شعبة التسجيل
المحلي والجهوي

شعبة التسجيل
الوطني

الرمز

قسم تحضيري

E31

ق.ت.خ -.المدرسة
المتعددة العلوم
للهندسة المعمارية
والعمران بالجزائر

تكوينات مهنية( وظيفية )
معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

المدرسة العليا
 المدرسة المتعددةالتقنيات للهندسة
المعمارية والعمران
بالجزائر

الدوائر الجغرافية
للتسجيل

عروض تكوين اخرى

شعب البكالوريا
 -رياضيات

تسجيل وطني

 تقني رياضي -علوم تجريبية

هندسة معمارية ،عمران ومهن المدينة
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ماستر ذو مسار مدمج

STU

SNV

MI

SM

األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية
للتسجيل األولي
يتم الترتيب على أساس المعدل
الموزون المحسوب الذي يجب أن يساوي أو يفوق
20/15

ST

الملحق 02

المدارس العليا لألساتذة
نقاط التكوين
والشروط البيداغوجية للتسجيل
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المدارس العليا لألساتذة
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 . 1فروع التكوين :

المدارس العليا لألساتذة

الرموز

الفروع

400

أستاذ المدرسة االبتدائية في اللغة العربية

401

أستاذ المدرسة االبتدائية في اللغة الفرنسية

402

أستاذ المدرسة االبتدائية في اللغة األمازيغية

403

أستاذ التعليم المتوسط في اللغة واألدب العربي

404

أستاذ التعليم المتوسط في اللغة الفرنسية

405

أستاذ التعليم المتوسط في اللغة اإلنجليزية

406

أستاذ التعليم المتوسط في التاريخ والجغرافيا

407

أستاذ التعليم المتوسط في الموسيقى

423

أستاذ التعليم المتوسط في اإلعالم اآللي

408

أستاذ التعليم المتوسط في العلوم الطبيعية

409

أستاذ التعليم المتوسط في العلوم الدقيقة

410

أستاذ التعليم الثانوي في اللغة واألدب العربي

411

أستاذ التعليم الثانوي في اللغة الفرنسية

412

أستاذ التعليم الثانوي في اللغة اإلنجليزية

413

أستاذ التعليم الثانوي في التاريخ والجغرافيا

414

أستاذ التعليم الثانوي في الموسيقى

415

أستاذ التعليم الثانوي في العلوم الطبيعية

416

أستاذ التعليم الثانوي في العلوم الدقيقة

417

أستاذ التعليم الثانوي في الهندسة الميكانيكية

418

أستاذ التعليم الثانوي في الهندسة المدنية

419

أستاذ التعليم الثانوي في الهندسة الكهربائية

420

أستاذ التعليم الثانوي في هندسة الطرائق

421

أستاذ التعليم الثانوي في الفلسفة

422

أستاذ التعليم الثانوي في اإلعالم اآللي

80

LLE

SEGC DSP

STU

SNV

MI

SM

ST

A07 A08

A06

A05

A04

A03

A02

AUMV

LCA

LLA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP

STU

SNV

MI

SM

ST

نقاط التكوين والشروط البيداغوجية للتسجيل األولي

400

-المدرسة العليا لألساتذةباألغواط

03-14-17-26

 -المدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة

09-10-11-15-16-33-3542-44

 -علوم تجريبية

07-28-34

 -رياضيات

 -المدرسة العليا لألساتذة ببوسعادة

لغة عربية (*)

 -المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة

(أستاذ المدرسة  -المدرسة العليا لألساتذة بورقلة
االبتدائية)
 -المدرسة العليا لألساتذة ببشار

401

(أستاذ المدرسة
االبتدائية)

402

01-08-32-37-45

 المدرسة العليا لألساتذة بمستغانم -المدرسة العليا لألساتذة بوهران

13-20-22-31-46

-المدرسة العليا لألساتذةباألغواط

03-14-17-47

 -المدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة

09-10-11-15-16-26-33-3542-44
04-05-12-21-23-24-25-3640-41-43

 -المدرسة العليا لألساتذة ببوسعادة

07-28-34

 -المدرسة العليا لألساتذة بورقلة

30-39

 -المدرسة العليا لألساتذة ببشار

01-08-32-37-45

 -المدرسة العليا لألساتذة بمستغانم

02-13-20-22-27-29-31-4638-48

 -المدرسة العليا لألساتذة بسطيف

لغة أمازيغية
(*)

30-39-47

02-27-29-38-48

 -المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة

لغةفرنسية (*)

04-05-06-12-18-19-21-2324-25-36-40-41-43

 -المدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة

02-09-10-11-13-15-16-2022-27-29-31-33-35-38-4244-46-48

 -المدرسة العليا لألساتذة باألغواط

03-14-17-26-47

 -المدرسة العليا لألساتذة بسطيف

05-06-19-40

 -المدرسة العليا لألساتذة بورقلة

39 -30

 -المدرسة العليا لألساتذة ببشار

01-08-32-37-45

 -المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة

-24 – 23 – 21 -18 -04-12
43 -41 – 36 – 25

403

لغة وأدب
عربي (*)
(أستاذ التعليم
المتوسط)

المدرسة العليا لالساتذة بوسعادة

يتم الترتيب على أساس المعدل العام
المحصل عليه في امتحان البكالوريا

للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون
المعدل العام المحصل عليه في امتحان
البكالوريا يساوي أو يفوق المعدل 20/13

 آداب وفلسفة لغات أجنبية تقني رياضي -تسيير واقتصاد

اختيار الفرع مشروط بالحصول على
عالمة تساوي أوتفوق 20/13في مادتي
اللغة العربية والرياضيات

األولوية :01
 آداب وفلسفة -لغات أجنبية

 علوم تجريبية -رياضيات

يتم الترتيب على أساس المعدل العام
المحصل عليه في امتحان البكالوريا

للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون
المعدل العام المحصل عليه في امتحان
البكالوريا يساوي أو يفوق 20/14
اختيار الفرع مشروط بالحصول على
عالمة تساوي أوتفوق 20/13في مادة
اللغة الفرنسية

 -تقني رياضي

تسجيل وطني

(أستاذ المدرسة
االبتدائية)

األولوية:02

األولوية:02

06-18-19

 -المدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة

األولوية :01

جميع شعب
البكالوريا

المحصل عليه في امتحان البكالوريا

األولوية :01

يتم الترتيب على أساس المعدل العام

 -آداب وفلسفة

المحصل عليه في امتحان البكالوريا

 لغات أجنبيةاألولوية:02
 علوم تجريبية رياضيات -تقني رياضي

28- 34 -07

*يخضع التسجيل النهائي لمقابلة شفوية تنظمها المدرسة العليا لألساتذة المعنيةوفقا لإلجراء المذكور في الفقرة  1.1أعاله.
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يتم الترتيب على أساس المعدل العام

للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون
المعدل العام المحصل عليه في امتحان
البكالوريا يساوي أو يفوق20/14
اختيار الفرع مشروط بالحصول على
عالمة تساوي أو تفوق 20/13في مادة
اللغة العربية

المدارس العليا لألساتذة

الرموز

شعب التكوين

مؤسسات التكوين

الدوائر الجغرافية للتسجيل

شعب البكالوريا
واألولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األولي

A07 A08

الرموز
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A05

فروع التكوين

A04
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مؤسسات التكوين
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SHS STAPS Art

الدوائر الجغرافية للتسجيل
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شعب البكالوريا
واألولويات
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أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األولي

 المدرسة العليا لألساتذة باألغواط 03-14-17-26404

لغةفرنسية (*)
(أستاذ التعليم
المتوسط)

 المدرسة العليا لألساتذةببوزريعة

33-35- -09-10-11-15-16
42-44

يتم الترتيب على أساس المعدل العام
المحصل عليه في امتحان البكالوريا

 المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة 04-05-12-21-23-24-25-3640-41-43
 -المدرسة العليا لألساتذة بورقلة

30-39-47

 -المدرسة العليا لألساتذة بمستغانم

01-02-08-13-20-22-27-2931-32-37-38-45-46-48

 -المدرسة العليا لألساتذة بسطيف

06-18-19

األولوية :01
 آداب وفلسفة -لغات أجنبية

 -المدرسة العليا لألساتذة ببوسعادة 07-28-34

للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون المعدل
العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا
يساوي أو يفوق20/14.00
اختيار الفرع مشروط بالحصول على عالمة
تساوي أو تفوق 20/13في مادة اللغة
الفرنسية

األولوية:02
 -علوم تجريبية

المدارس العليا لألساتذة

405

لغة إنجليزية*
(أستاذ التعليم
المتوسط)

 المدرسة العليا لألساتذةببوزريعة

01-02-09-10-11-13-15-1620-22-27-29-31-33-35-3738-42-44-45-46-48

 -رياضيات

يتم الترتيب على أساس المعدل العام

 -تقني رياضي

المحصل عليه في امتحان البكالوريا

 -المدرسة العليا لألساتذة باألغواط 03-14-17-26-28-32-47

 المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة 04-05-08-12-21-23-24-25-36-40-41-43
 -المدرسة العليا لألساتذة بورقلة

07-30-39

 -المدرسة العليا لألساتذة بسطيف

06-18-19-34

* يخضع التسجيل النهائي لمقابلة شفوية تنظمها المدرسة العليا لألساتذة المعنية وفقا لإلجراء المذكور في الفقرة  1.1أعاله.

82

للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون المعدل
العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا
يساوي أو يفوق20/14.00

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

ST

الرموز

406

شعب التكوين

مؤسسات التكوين

الدوائر الجغرافية للتسجيل

تاريخ وجغرافيا (*)

 -المدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة

01-02-09-10-11-13-15-1620-22-26-27-29-31-33-3537-38-42-44-45-46-48

-

المدرسة العليا لألساتذة بسطيف

05-06-07-08-19-30-34-3940

-

12-18-21-23-24-25-36- -04
المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة 41-43

-

المدرسة العليا لألساتذة باألغواط 03-14-17-28-32-47

(أستاذ التعليم المتوسط)

شعب البكالوريا
واألولويات

أساس الترتيب والشروط
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل
األولي

األولوية :01

يتم الترتيب على أساس المعدل
العام المحصل عليه في امتحان
البكالوريا

 آداب وفلسفة -لغات أجنبية

األولوية:02
 علوم تجريبية رياضيات -تقني رياضي

407

موسيقى(*)(**)
(أستاذ التعليم المتوسط)

 -المدرسة العليا لألساتذة بالقبة

 -المدرسة العليا لألساتذة بالقبة

01-02-03-08-09
10-11-13-14-15-16-17-2022-26-27-28-29-31-32-4733-35-37-3842-44-45-46-48

-المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة

04-05-06-07-18-19-2530-34-40-41- 43

 -المدرسة العليا ألساتذة التعليم

12-21-23-24-36-39

إعالم آلي
(أستاذ التعليم المتوسط)
423

تسجيل وطني

للمشاركة في الترتيب يجب أن
يكون المعدل العام المحصل
عليه في امتحان يساوي أو
يفوق20/14

جميع شعب
البكالوريا

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

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

األولوية :01
 رياضياتاألولوية:02
 علوم تجريبية -تقني رياضي

التقني بسكيكدة

للمشاركة في الترتيب يجب أن
يكون المعدل العام المحصل
عليه في امتحان يساوي أو
يفوق20/14
شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب يجب
أن يكون المعدل الحسابي
ما بين عالمتي الرياضيات
والفيزياء(رياضيات+فيزياء)2/
يساوي أو يفوق 20/13

* يخضع التسجيل النهائي لمقابلة شفوية تنظمها المدرسة العليا لألساتذة المعنية وفقا لإلجراء المذكور في الفقرة  1.1أعاله.
** يجب أن يكون لدى المترشح مواهب موسيقية و فنية.
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المدارس العليا لألساتذة
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A07 A08

الرموز

A06

A04

A05

شعب التكوين

408

علوم طبيعية
(*)
(أستاذ التعليم
المتوسط)

A03

A02

AUMV

LCA

مؤسسات التكوين

LLA

SHS STAPS Art

الدوائر الجغرافية للتسجيل

 -المدرسة العليا لألساتذة باألغواط

03-14-17-26-28-32

 -المدرسة العليا لألساتذة بالقبة

01-02-06-08-09-10-11-13-1516-20-22-27-29-31-33-35-3738-42-44-45-46-48

 المدرسة العليا ألساتذة التعليم التقنيبسكيكدة
 المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة -المدرسة العليا لألساتذة بورقلة

12-18-21-23-24-36-41
04-05-19-25-34-40-43

LLE

SEGC DSP

شعب البكالوريا
واألولويات

STU

SNV

MI

SM

أساس الترتيب والشروط
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل
األولي
يتم الترتيب على أساس المعدل
العام المحصل عليه في امتحان
البكالوريا

 علوم تجريبية -رياضيات

07-30-39-47

للمشاركة في الترتيب يجب أن
يكون المعدل العام المحصل عليه
في امتحان البكالوريا يساوي أو
يفوق 20/14
شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب يجب
أن يكون المعدل الحسابي ما
بين عالمتي العلوم الطبيعية
والرياضيات (علوم طبيعية+
رياضيات)2/
يساوي أو يفوق 20/13

409

المدارس العليا لألساتذة

علوم دقيقة
(*)
(أستاذ التعليم
المتوسط)

لغة وأدب
عربي(*)
410

(أستاذ التعليم
الثانوي)

 -المدرسة العليا لألساتذة باألغواط

03-14-17-26

 -المدرسة العليا لألساتذة بالقبة

02-06-09-10-11-15-16-33-3538-42-44

 المدرسة العليا ألساتذة التعليم التقنيبسكيكدة

12-21-23-24-36-41

 -المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة

04-05-18-25-40-43

 -المدرسة العليا لألساتذة ببوسعادة

07-28-34

 -المدرسة العليا لألساتذة بورقلة

30-39-47

 -المدرسة العليا لألساتذة ببشار

01-08-32-37-45

يتم الترتيب على أساس المعدل
العام المحصل عليه في امتحان
البكالوريا
األولوية : 01
-رياضيات

-

المدرسة العليا لألساتذة بوهران

13-20-22-27-29-31-46-48

-

المدرسة العليا لالستاذة سطيف

19

 -تقني رياضي

األولوية : 02
 -علوم تجريبية

للمشاركة في الترتيب يجب أن
يكون المعدل العام المحصل عليه
في امتحان البكالوريا يساوي أو
يفوق20/14
شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب يجب
أن يكون المعدل الحسابي
ما بين عالمتي الرياضيات
والفيزياء(الرياضيات+الفيزياء)2/
يساوي أو يفوق 20/13

 -المدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة

02-09-10-11-13-15-16-33-3542-44-

 -المدرسة العليا لألساتذة باألغواط

03-14-17-26-47

 -آداب وفلسفة

-المدرسة العليا لألساتذة بسطيف

05-06-19-34-40

 -لغات أجنبية

 -المدرسة العليا لألساتذة بورقلة

30-39-07

 -المدرسة العليا لألساتذة ببشار

01-08-32-37-45

 -المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة

– 25 -24 – 23 – 21 -18 -04-12
43 -41 – 36

 -المدرسة العليا لالساتنذة بوسعادة

28

 -المدرسة العليا لألساتذة بمستغانم

48-46-38-31-29-27-22-20

األولوية :01

األولوية:02
 علوم تجريبية رياضيات -تقني رياضي

* يخضع التسجيل النهائي لمقابلة شفوية تنظمها المدرسة العليا لألساتذة المعنية وفقا لإلجراء المذكور في الفقرة  1.1أعاله.

84

يتم الترتيب على أساس المعدل
العام المحصل عليه في امتحان
البكالوريا

للمشاركة في الترتيب يجب أن
يكون المعدل العام المحصل عليه
في امتحان البكالوريا يساوي أو
يفوق20/14
شروط إضافية:
اختيار الفرع مشروط بالحصول
على عالمة تساوي أو تفوق
 20/13في مادة اللغة العربية

ST

الرموز

411

فروع التكوين

لغة فرنسية (*)
(أستاذ التعليم الثانوي)

مؤسسات التكوين

الدوائر الجغرافية للتسجيل

 -المدرسة العليا لألساتذة باألغواط

03-14-17-26

يتم الترتيب على أساس المعدل العام

 -المدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة

09-10-11-15-16-33-35-42-44

المحصل عليه في امتحان البكالوريا

 -المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة

04-05-12-21-23-24-25-36-4041-43

 المدرسة العليا لألساتذة ببوسعادة المدرسة العليا لألساتذة بورقلة المدرسة العليا لألساتذة بمستغانم -المدرسة العليا لألساتذة بوهران

412

30-39-47
48-02-27-29-32-38

06-18-19

 المدرسة العليا لألساتذة باألغواط -المدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة

09-10-11-15-16-33-35-42-44

 المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة المدرسة العليا لألساتذة بورقلة -المدرسة العليا لألساتذة بوهران

 -المدرسة العليا لألساتذة بسطيف

 المدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة413

تاريخ وجغرافيا (*)
(أستاذ التعليم الثانوي)

شروط إضافية:

01-08-13-20-22-31-37-45-46

03-14-17-26-47

(أستاذ التعليم الثانوي)

للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون
المعدل العام المحصل عليه في امتحان
البكالوريا يساوي أو يفوق 20/14

07-28-34

 المدرسة العليا لألساتذة بسطيفلغة إنجليزية (*)

شعب البكالوريا
واألولويات

األولوية :01

-

المدرسة العليا لألساتذة بسطيف

-

المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة

-

المدرسة العليا لألساتذة باألغواط

 آداب وفلسفة -لغات أجنبية

المحصل عليه في امتحان البكالوريا

07-30-39

األولوية:02

للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون
المعدل العام المحصل عليه في امتحان
البكالوريا يساوي أو يفوق 20/14

01-02-08-13-20-22-27-29-3132-37-38-45-46-48

 -علوم تجريبية

04-05-12-21-23-24-25-36-4041-43

06-18-19-28-34

 رياضيات -تقني رياضي

01-02-09-10-11-13-15-16-2022-26-27-29-31-33-35-37-3842-44-45-46-48

 -المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة

04-12-18-21-23-24-25-36-4143-05-06-07-08-19-30-3439-40

(أستاذ التعليم الثانوي)

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

المحصل عليه في امتحان البكالوريا
للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون
المعدل العام المحصل عليه في امتحان
البكالوريا يساوي أو يفوق 20/14
شروط إضافية:

03-14-17-28-32-47

 -المدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة

شروط إضافية:

يتم الترتيب على أساس المعدل العام

12-18-21-23-24-25-36--04
41-43

01-02-09-10-11-13-15-16-2022-26-27-29-31-33-35-37-3842-44-45-46-48-03-14-17-2832-47

فلسفة(*)

اختيار الفرع مشروط بالحصول على
عالمة تساوي أو تفوق  20/13في
مادة اللغة االفرنسية
يتم الترتيب على أساس المعدل العام

05-06-07-08-19-30-34-39-40

421

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األولي

اختيار الفرع مشروط بالحصول على
عالمة تساوي أو تفوق 20/13في مادة
التاريخ والجغرافيا
يتم الترتيب على أساس المعدل العام
المحصل عليه في امتحان البكالوريا
 -آداب وفلسفة

للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون
المعدل العام المحصل عليه في امتحان
البكالوريا يساوي أو يفوق 20/12
شروط إضافية:
اختيار الفرع مشروط بالحصول على
عالمة تساوي أو تفوق 20/10في مادة
الفلسفة

.يتم التسجيل النهائي بعد إجراء مقابلة شفوية تنظمها المدرسة العليا لألساتذة المعنية )*(
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المدارس العليا لألساتذة
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A07 A08

الرموز

414

A06

A05

شعب التكوين

موسيقى (*)

A04

A03

A02

AUMV

LCA

مؤسسات التكوين

SHS STAPS Art

LLA

الدوائر الجغرافية للتسجيل

تسجيل وطني

 -المدرسة العليا لألساتذة بالقبة

(أستاذ التعليم الثانوي)

 المدرسة العليا لألساتذة باألغواط415

LLE

SEGC DSP

شعب البكالوريا
واألولويات

جميع شعب
البكالوريا

03-14-17-26-28-32-47

أساس الترتيب والشروط
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل
األولي
يتم الترتيب على أساس المعدل العام
المحصل عليه في امتحان البكالوريا

يتم الترتيب على أساس المعدل العام

علوم طبيعية (*)
(أستاذ التعليم الثانوي)

STU

SNV

MI

SM

المحصل عليه في امتحان البكالوريا
 -المدرسة العليا لألساتذة بالقبة

01-02-06-08-09-10-11-1315-16-20-22-27-29-31-3335-37-38-42-44-45-46-48
12-18-21-23-24-36-41

 المدرسة العليا ألساتذة التعليمالتقني بسكيكدة

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

 علوم تجريبية -رياضيات

 المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة07-30-39
 -المدرسة العليا لألساتذة بورقلة

للمشاركة في الترتيب يجب أن
يكون المعدل العام المحصل عليه
في امتحان البكالوريا يساوي أو
يفوق20/14

شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون
المعدل الحسابي ما بين عالمتي
العلوم الطبيعية والرياضيات (علوم
طبيعية +رياضيات)2/

المدارس العليا لألساتذة

يساوي أو يفوق 20/13

416

علومدقيقة (*)

 -المدرسة العليا لألساتذة باألغواط

03-14-17-26-47

(أستاذ التعليم الثانوي)

يتم الترتيب على أساس المعدل العام
 -المدرسة العليا لألساتذة بالقبة

06-09-10-11-15-16-33-3542-44

 المدرسة العليا ألساتذة التعليمالتقني بسكيكدة

12-21-23-24-36-41

 -المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة

04-05-18-25-40-43

 -المدرسة العليا لألساتذة ببوسعادة

07-28-34

 -المدرسة العليا لألساتذة بورقلة

30-39

األولوية : 02

 -المدرسة العليا لألساتذة ببشار

01-08-32-37-45

 -علوم تجريبية

 -المدرسة العليا لألساتذة بمستغانم

02-13-20-22-27-29-31-3846-48

 -المدرسة العليا لالساتذة سطيف

19

المحصل عليه في امتحان البكالوريا
األولوية : 01
رياضيات -تقني رياضي

* يخضع التسجيل النهائي لمقابلة شفوية تنظمها المدرسة العليا لألساتذة المعنية وفقا لإلجراء المذكور في الفقرة  1.1أعاله.
فيما يتعلق بشعبة الموسيقى  ،يجب أن يتمتع المترشح بمهارات موسيقية وفنية.
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للمشاركة في الترتيب يجب أن
يكون المعدل العام المحصل عليه
في امتحان البكالوريا يساوي أو
يفوق20/14

شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب يجب
أن يكون المعدل الحسابي
ما بين عالمتي الرياضيات
والفيزياء(رياضيات+فيزياء)2/
يساوي أو يفوق 20/13

ST

A07 A08

A06

الرموز

A05

A04

A03

شعب التكوين

A02

AUMV

LCA

مؤسسات التكوين

LLA

SHS STAPS Art

الدوائر الجغرافية للتسجيل

LLE

SEGC DSP

شعب البكالوريا
واألولويات

STU

SNV

MI

SM

ST

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األولي
يتم الترتيب على أساس المعدل العام

417

تقني(*)

المحصل عليه في امتحان البكالوريا

(أستاذ التعليم الثانوي):
للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون المعدل
العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا
يساوي أو يفوق 20/14

تخصص هندسة
ميكانيكية

418

شروط إضافية:

تقني(*)
(أستاذ التعليم الثانوي):
تخصص هندسة مدنية
 المدرسة العليا ألساتذةالتعليم التقني بسكيكدة

-رياضيات

تقني(*)

بالنسبة لبكالوريا :رياضيات

-تقني رياضي

(أستاذ التعليم الثانوي):

وعلوم تجريبية،

تخصص هندسة
كهربائية

األولوية:02

للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون عالمة:
الرياضيات أو الفيزياء

 -علوم تجريبية

المحصل عليها في امتحان البكالوريا

تقني(*)
420

تساوي أو تفوق 20/13

(أستاذ التعليم الثانوي):
تخصص هندسة الطرائق

422

إعالم آلي(*)
(أستاذ التعليم الثانوي)

يتم الترتيب على أساس المعدل العام

 المدرسة العليا لألساتذةبالقبة

المحصل عليه في امتحان البكالوريا
للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون المعدل
العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا
يساوي أو يفوق20/13
اختيار الفرع مشروط بالحصول على عالمة
تساوي أو تفوق 20/12في مادة الرياضيات

* يخضع التسجيل النهائي لمقابلة شفوية تنظمها المدرسة العليا لألساتذة المعنية وفقا لإلجراء المذكور في الفقرة  1.1أعاله.
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المدارس العليا لألساتذة

419

تسجيل وطني

األولوية :01

بالنسبة لبكالوريا تقني رياضي،اختيار الفرع
مشروط بالحصول على عالمة تساوي أو
تفوق  20/13في التخصص المختار

A07 A08

A06

A05

A04

A03

A02

AUMV

LCA

LLA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP

الملحق 03

العلوم الطبية

شعب التكوين في العلوم الطبية
نقاط التكوين
والشروط البيداغوجية للتسجيل
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STU

SNV

MI

SM
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 I .1شعب التكوين
الرمز

الشعب

700

دكتور في الطب

701

دكتور في الصيدلة

702

دكتور في طب األسنان

العلوم الطبية

A07 A08

A06

A05

A04

A03

A02

AUMV

LCA

LLA

SHS STAPS Art

LLE

SEGC DSP

STU

SNV

MI
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A07 A08

A06

A05

A04

A03

A02

AUMV

LLA

LCA

LLE

SHS STAPS Art

SEGC DSP

STU

SNV

MI

SM

نقاط التكوين والشروط البيداغوجية للتسجيل األولي

العلوم الطبية

الرمز

شعب التكوين

700

 دكتور في الطب(*)

701

 دكتور في الصيدلة(*)

702

 دكتور في طباألسنان (*)

مؤسسات التكوين

الدوائر الجغرافية للتسجيل

 -جامعة األغواط

03-17-47

 -جامعة بجاية

06

 -جامعة البليدة 1

09-16-26-42-44

 -جامعة تيزي وزو

10-15-16-35

-جامعة الجزائر1

11-16

 -جامعة باتنة 2

04-05-07-12-40

 -جامعة سطيف 1

19-28-34

 -جامعة عنابة

21-23-24-36-41

 -جامعة قسنطينة 3

18-25-43

 -جامعة ورقلة

30-33-39

 -جامعة بشار

37-01-08

 -جامعة تلمسان

13-45-46

شعب البكالوريا

 -جامعة سيدي بلعباس

14-20-22-29-32

 -جامعة مستغانم

27

األولوية :01

 -جامعة وهران 1

02-31-38-48

-علوم تجريبية

 -جامعة البليدة 1

03-09-17-26-42-44

األولوية:02

 -جامعة تيزي وزو

10-15-35

 -رياضيات

 -جامعة الجزائر1

11-16-33-47

 -جامعة باتنة 2

05-07-30-39-40

 -جامعة سطيف 1

06-19-28-34-43

 -جامعة عنابة

21-23-24-36-41

 -جامعة قسنطينة 3

04-12-18-25

 -جامعة تلمسان

01-08-13-45-46

 -جامعة سيدي بلعباس

14-20-22-29-32

 -جامعة وهران 1

02-27-31-37-38-48

 -جامعة البليدة 1

03-09-17-26-42-44

 -جامعة تيزي وزو

10-15-35

 -جامعة الجزائر1

11-16-33-47

 -جامعة سطيف 1

05-06-07-19-28-34

 -جامعة عنابة

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

 -جامعة قسنطينة 3

04-12-18-21-25-43

 -جامعة تلمسان

01-08-13-45-46

 -جامعة سيدي بلعباس

14-20-22-29-32

 -جامعة وهران 1

02-27-31-37-38-48

لضمان توزيع أنجع لحاملي شهادة البكالوريا الجدد ،يمكن تغيير بعض الدوائر الجغرافية )*(
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األولوية:03

-

تقني رياضي

أساس الترتيب والشروط
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل
األولي

بالنسبة األولوية  01و األولوية
 02يتم الترتيب على أساس
المعدل الموزون المحسوب
الذي ينبغي أن يساوي أو يفوق
20 \ 15
بالنسبة األولوية  03يتم
الترتيب على أساس المعدل
العام المحصل عليه في امتحان
البكالوريا الذي ينبغي أن
يساوي أو يفوق 20 \ 15

ST

الملحق 04

التكوينات في علوم البيطرة
نقاط التكوين
والشروط البيداغوجية للتسجيل

91

علوم البيطرة
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A05
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SEGC DSP

التكوينات في علوم البيطرة

الجامعات والمدرسةالوطنية العليا والمعاهد

الرموز

المدرسة الوطنية العليا للطب البيطري-الجزائر

EC1

معهد البيطرة بجامعة قسنطينة 1

EC2

معهد البيطرة بجامعة باتنة 1

EC3

معهد البيطرة بجامعة تيارت

EC4

جامعات :البليدة  ،1الطارف ،سوق أهراس
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علوم البيطرة
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التكوينات في علوم البيطرة
الرمز

مؤسسة التكوين

فروع التكوين

الدوائر الجغرافية للتسجيل

شعب البكالوريا
واألولويات

أساس الترتيب والشروط
البيداغوجية اإلضافية
للتسجيل األولي
بالنسبة األولوية  01و
األولوية  02يتم الترتيب
على أساس المعدل الموزون
المحسوب الذي ينبغي أن
يساوي أو يفوق 20 \ 14

EC2

 -معهد البيطرة– جامعة قسنطينة 1

EC3

 -معهد البيطرة  -جامعة باتنة1

تسجيل وطني

EC4

علوم البيطرة

703

 -علوم تجريبية

األولوية : 02
 -رياضيات

 معهد البيطرة  -جامعة تيارت -معهد البيطرة  -جامعة البليدة 1

-

جامعة الطارف

-

جامعة سـوق أهـراس

األولوية : 01

01-02-03-06-08-0910-11-13-14-15-1617-20-22-26-27-2938- -31-32-33-35-37
42-44-45-46-48

18-19-21-23-24-2534-36-43

04-05-07-12-28-3039-40-41-47
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األولوية :03
 -تقني رياضي

بالنسبة األولوية 1و األولوية
 2يتم الترتيب على أساس
المعدل الموزون المحسوب
الذي ينبغي أن يساوي أو
يفوق 20/12.5
بالنسبة األولوية  03يتم
الترتيب على أساس المعدل
العام المحصل عليه في
امتحان البكالوريا الذي
ينبغي أن يساوي أو يفوق
20/12.5

علوم البيطرة

EC1

المدرسة الوطنية العليا للطب البيطري
بالجزائر

بالنسبة األولوية  03يتم
الترتيب على أساس المعدل
العام المحصل عليه في
امتحان البكالوريا الذي ينبغي
أن يساوي أو يفوق 20 \ 14
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الملحق 05
رمز الواليات
منطقة الشرق
الرمز
04
05
07
12
18
19
21
23
24
25
28
30
34
36
39
40
41
43

الوالية
أم البواقي
باتنة
بسكرة
تبسة
جيجل
سطيف
سكيكدة
عنابة
قالمة
قسنطينة
المسيلة
ورقلة
برج بوعريريج
الطارف
الوادي
خنشلة
سوق أهراس
ميلة

منطقة الوسط
الرمز
03
06
09
10
11
15
16
17
26
33
35
42
44
47

الوالية
األغواط
بجاية
البليدة
البويرة
تمنراست
تيزي وزو
الجزائر
الجلفة
المدية
إليزي
بومرداس
تيبازة
عين الدفلى
غرداية
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منطقة الغرب
الرمز
01
02
08
13
14
20
22
27
29
31
32
37
38
45
46
48

الوالية
أدرار
الشلف
بشار
تلمسان
تيارت
سعيدة
سيدي بلعباس
مستغانم
معسكر
وهران
البيض
تندوف
تسمسيلت
النعامة
عين تموشنت
غليزان
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ST

ST

SM

MI

SNV

STU
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LLE

SHS STAPS Art

LLA

LCA

AUMV

A02

06 الملحق

شبكة المؤسسات الجامعية
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قائمة مؤسسات التعليم العالي حسب الوالية
 53جامعة  +جامعة التكوين المتواصل
و -1جامعة أدرار
و -2جامعة الشلف
و -3جامعة األغواط
و -4جامعة أم البواقي
و -5جامعة باتنة1
و – 5جامعة باتنة 2
و -6جامعة بجاية
و -7جامعة بسكرة
و -8جامعة بشار
و -9جامعة البليدة 1
و -9جامعة البليدة 2
و -10جامعة البويرة
و -11جامعة تمنراست
و -12جامعة تبسة
و -13جامعة تلمسان
و -14جامعة تيارت
و -15جامعة تيزي وزو
و -16جامعة الجزائر 1
و -16جامعة الجزائر 2
و -16جامعة الجزائر 3
و-16جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين
و -17جامعة الجلفة
و -18جامعة جيجل
و -19جامعة سطيف 1
و -19جامعة سطيف 2
و -20جامعة سعيدة
و -21جامعة سكيكدة

و -22جامعة سيدي بلعباس
و -23جامعةعنابة
و -24جامعة قالمة
و -25جامعة قسنطينة 1
و -25جامعة قسنطينة 2
و -25جامعة قسنطينة 3
و -25جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
و -26جامعة المدية
و -27جامعة مستغانم
و -28جامعة المسيلة
و -29جامعة معسكر
و -30جامعة ورقلة
و -31جامعةوهران 1
و -31جامعة وهران 2
و -31جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران
و -34جامعة برج بوعريريج
و -35جامعة بومرداس
و -36جامعة الطارف
و -38جامعة تيسمسيلت
و -39جامعة الوادي
و -40جامعة خنشلة
و -41جامعة سوق أهراس
و -44جامعة خميس مليانة
و -46جامعة عين تيموشنت
و -47جامعة غرداية
و -48جامعة غليزان
 +جامعة التكوين المتواصل (جميع الواليات)
 09مركز جامعي

و - 03المركز الجامعي أفلو
و -05المركز الجامعي بريكة
و -13المركز الجامعي مغنية
و -32المركز الجامعي البيض
و -33المركز الجامعي إليزي

و -37المركز الجامعي تندوف
و -42المركز الجامعي تيبازة
و -43المركز الجامعي ميلة
و -45المركز الجامعي النعامة
 48مدرسة

 37مدرسة عليا
و -05المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة بباتنة.
و-06المدرسة العليا في علوم وتكنولوجيات اإلعالم اآللي والرقمنة ببجاية
و -09المدرسة الوطنية العليا للري
و - 13المدرسة العليا في العلوم التطبيقية بتلمسان
و -13المدرسة العليا إلدارة األعمال بتلمسان
و - 16المدرسة العليا في علوم التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر
و -16المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر
و -16المدرسة الوطنية العليا للفالحة
و -16المدرسة الوطنية العليا لإلعالم اآللي بالجزائر
و -16المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم اإلعالم
و -16المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل
و -16المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية
و -16المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا
و -16المدرسة الوطنية العليا لألشغال العمومية
و -16المدرسة الوطنية العليا للبيطرة
و -16المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران
و -16المدرسة العليا للعلوم التطبيقية بالجزائر
و -16المدرسة الوطنية العليا للذكاء االصطناعي
و -16المدرسة الوطنية العليا للرياضيات
و -22المدرسة العليا لإلعالم اآللي بسيدي بلعباس

و – 23المدرسة العليا في علوم التسيير بعنابة
و -23المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن بعنابة
و - 23المدرسة العليا في التكنولوجيات الصناعية بعنابة
و - 25المدرسة العليا في المحاسبة والمالية بقسنطينة
و -25المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة
و -25المدرسة الوطنية العليا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة
و - 27المدرسة العليا في علوم الفالحية بمستغانم
و - 31المدرسة العليا في االقتصاد بوهران
و -31المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران
و - 31المدرسة العليا في الهندسة الكهربائية والطاقوية بوهران
و - 31المدرسة العليا في العلوم البيولوجية بوهران
و - 40المدرسة الوطنية العليا للغابات
و -42مدرسة الدراسات العليا التجارية بالقليعة
و -42المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت بالقليعة
و -42المدرسة الوطنية العليا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي بالقليعة
و -42المدرسة العليا للتجارة بالقليعة
و- 42المدرسة العليا للتسيير و اإلقتصاد الرقمي بالقليعة

و -03المدرسة العليا لألساتذة باألغواط
و -08المدرسة العليا لألساتذة ببشار
و -16المدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة
و -16المدرسة العليا لألساتذة بالقبة
و -19المدرسة العليا لألساتذة بسطيف

و -21المدرسة العليا ألساتذة التعليم التقني بسكيكدة
و -25المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة
و -27المدرسة العليا لألساتذة مستغانم
و -28المدرسة العليا لألساتذة ببوسعادة
و -30المدرسة العليا لألساتذة بورقلة
و -31المدرسة العليا لألساتذة بوهران

 11المدارس العليا لألساتذة

 02ملحقتان
و -14ملحقة قصر الشاللة(جامعة تيارت)

و -14ملحقة سوقر (جامعة تيارت)
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الملحق 07

الوصاية البيداغوجية
مؤسسات خارج
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
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W1

الرمز

.2سيدي بلعباس

.1الجزائر

.3وهران (حي السالم)

.2قسنطينة

.1الجزائر

infssfannaba@inpfp.dz

.3عنابة 038.42.66.54:

infssftizouzou@inpfp.dz

.2تيزي وزي 026.11.02.07:

infssftelemcen@inpfp.dz

.1تلمسان043.41.55.42 :

مؤسسة التكوين

علوم الطبيعة والحياة

ميدان
التكوين

			

علوم التمريض/
إعادة التأهيل والتكييف

علوم التمريض/إعادة
التأهيل والتكييف

علوم التمريض

شعب
التكوين

.3أخصائي العالج الوظيفي

.2أخصائي في التغذية الصحية

.1قابالت في الصحة العمومية
( تكوينات مخصصة لحاملي
البكالوريا)

التخصص

وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات

 -رياضيات

 -علوم تجريبية

 -رياضيات

 -علوم تجريبية

 -رياضيات

 -علوم تجريبية

شعب البكالوريا

في إمتحان البكالوريا في حدود األماكن البيداغوجية
المتوفرة

يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األوّ لي

شروط اإللتحاق بمؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات وزارية أخرى تحت عنوان السنة الجامعية 2022-2021
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شروط اإللتحاق بمؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات وزارية أخرى تحت عنوان السنة الجامعية 2022-2021
			
الرمز

مؤسسة التكوين

وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات
التكوين ميدان

شعب التكوين التخصص

شعب البكالوريا أساس الترتيب والشروط
البيداغوجية اإلضافية
للتسجيل األوّ لي

1.أدرار049.36.41.78 :
infspmadrar@inpfp.dz
2.باتنة033.30.83.02:
infspmbatnar@inpfp.dz
3.بجاية034.84.36.26 :
infspmbijaia@inpfp.dz
4.بسكرة 033.54.46.69:
infspmbaskra@inpfp.dz
5.بشار049.23.83.25:
infspmbechar@inpfp.dz
6.البليدة025.42.02.56:
infspmblida@inpfp.dz
7.البويرة026.75.66.19 :
infspmbouiar@inpfp.dz
X3

8.التبسة037.56.32.05:
infspmtebessa@inpfp.dz
9.تيارت026.20.79.87:
infspmtiaret@inpfp.dz

علوم الطبيعة
والحياة

علوم
التمريض/
عالج

	10.الجزائر021.77.58.22 :
infspmalger@inpfp.dz
11.جيجل034.47.21.16 :
infspmjijel@inpfp.dz
	12.سطيف036.61.34.49 :
infspmsetif@inpfp.dz
	13.سعيدة028.38.20.08 :
infspmsaida@inpfp.dz
	14.سكيكدة038.74.72.36 :
infspmskikda@inpfp.dz
15.سيدي بلعباس048.74.58.31:
infspmsidibelabbes@inpfp.dz
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.4ممرض
 علوم تجريبية يتم الترتيب على أساسالمعدل العام المحصل
الصحة العمومية
عليه في إمتحان البكالوريا
 رياضياتفي حدود األماكن
البيداغوجية المتوفرة
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شروط اإللتحاق بمؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات وزارية أخرى تحت عنوان السنة الجامعية 2022-2021
		
الرمز

مؤسسة التكوين

وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات
ميدان التكوين

شعب التكوين

التخصص

شعب البكالوريا

أساس الترتيب والشروط
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل
األوّ لي

.16قسنطينة 031.69.34.55:

Infsmconstantine@inpfp.dz
.17المدية025.79.35.68 :
Infsmmedea@inpfp.dz
.18مستغانم045.20.11.60 :
Infsmmostaganem@inpfp.dz
.19المسيلة035.33.85.40 :
Infsmmisila@inpfp.dz
X3
(يتبع)

.20معسكر045.73.71.74 :

علوم الطبيعة
والحياة

Infsmmascra@inpfp.dz

علوم التمريض/
عالج

.4ممرض الصحة
العمومية

 علوم تجريبية -رياضيات

.21ورقلة029.70.44.90 :

يتم الترتيب على أساس المعدل
العام المحصل عليه في إمتحان
البكالوريا في حدود األماكن
البيداغوجية المتوفرة

Infsmouargla@inpfp.dz
.22وهران (قربي جديدة)041.33.39.58:
Infsmoran2@inpfp.dz
.23عين الدفلة027.55.91.60 :
Infsmaindeflae@inpfp.dz

X4

1.أدرار
2.باتنة
3.بجاية
4.بسكرة
5.بشار
6.البليدة
7.البويرة
8.التبسة
9.تيارت
	10.الجزائر
11.سطيف
	12.سعيدة
	13.سكيكدة
	14.سيدي بلعباس
15.قسنطينة
16.المدية
	17.مستغانم
	18.المسيلة
19.معسكر
	20.ورقلة
21.وهران(حي السالم)
	22.عين الدفلة

علوم الطبيعة
والحياة

علوم التمريض/
طبي تقني
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.5مختص
التصوير الطبي

 علوم تجريبية -رياضيات

يتم الترتيب على أساس
المعدل العام المحصل عليه
في إمتحان البكالوريا في
حدود األماكن البيداغوجية
المتوفرة
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شروط اإللتحاق بمؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات وزارية أخرى تحت عنوان السنة الجامعية 2022-2021
وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات
الرمز

X5

X6

X7

مؤسسة التكوين

ميدان التكوين

شعب
التكوين

التخصص

شعب
البكالوريا

علوم الطبيعة والحياة

علوم
التمريض/
تقني طبي

.6مدلك الصحة
العمومية

 علومتجريبية
 -رياضيات

علوم
التمريض/
تقني طبي

.7خبير الصحة
العمومية

 علومتجريبية
 -رياضيات

علوم
التمريض/
تقني طبي

.8محضر
صيدالني

 علومتجريبية
 -رياضيات

1 .الجزائر
2 .سطيف
3 .سيدي بلعباس
4 .قسنطينة
5 .وهران (حي السالم)
1 .باتنة
علوم الطبيعة والحياة
2 .تيارت
3 .مستغانم
4 .ورقلة
5 .وهران (حي السالم)
1 .باتنة
علوم الطبيعة والحياة
2 .قسنطينة
3 .وهران (حي السالم)
 .1أدرار
.2بجاية

يتم الترتيب على أساس المعدل العام
المحصل عليه في إمتحان البكالوريا في
حدود األماكن البيداغوجية المتوفرة

.3بسكرة
.4بشار
.5جيجل
X8

.6سطيف

علوم الطبيعة والحياة

.7سعيدة

علوم
التمريض/
طبي
اجتماعي

.9مساعد
اجتماعي للصحة
العمومية

 آداب ولغاتأجنبية
 آداب وعلوماجتماعية

.8سكيكدة
.9مستغانم
.1المسيلة
.11ورقلة
.12وهران (حي السالم)
X9

1.الجزائر

X10
X11
X12

X13

.1البليدة
 .2الجزائر
 .3سكيكدة
 .4وهران (حي السالم)

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األوّ لي

علوم الطبيعة والحياة

.10أخصائي
علوم
بصريات النظرات
التمريض/
إعادة التأهيل .11المعالج
والتكييف
النفسي الحركي
رياضيات
.12مصمم أجهزة
تقويم العظام
علوم تجريبية
.13مقوم البصر
.14مخبري
علوم
الصحة العمومية
التمريض
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شروط اإللتحاق بمؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات وزارية أخرى تحت عنوان السنة الجامعية 2022-2021
وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي
مؤسسة التكوين

ميدان

المدرسة الوطنية العليا
للسياحة
 2شارع فرانز فانون
األوراسي الجزائر

الشعبة

علوم اقتصادية
تسيير وعلوم
تجارية

علوم
التسيير

www.enst-algérie.dz

التخصص

 تسيير وكاالت السفر إدارة أعمال تطوير التنميةالمستدامة للسياحة
 تسيير اإليواء -تسيير اإلطعام

شعب البكالوريا

أساس الترتيب والشروط
البيداغوجية اإلضافية
للتسجيل األوّ لي

 رياضيات تقني رياضيعلوم تجريبية -تسيير واقتصاد

يتم الترتيب على أساس
المعدل العام المحصل عليه
في إمتحان البكالوريا +
إختبار كتابي  +إختبار شفهي

شروط اإللتحاق بمؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات وزارية أخرى تحت عنوان السنة الجامعية 2022-2021
وزارة البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
مؤسسة التكوين
 .1المعهد الوطني
لالتصاالت السلكية
والالسلكية وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصال «عبد
الحفيظ بوصوف» وهران.
طريق السانية .ص.ب
رقم  .1518المنور3100.
وهران
www.inttic.dz

.2المعهد الوطني للبريد
وتكنولوجيات اإلعالم
واالتصال
طريق األربعاء.
ص.ب رقم .156
الكاليتوس16220.
الجزائر.
www.inptic.edu.dz

ميدان

الشعبة

االتصاالت
السلكية
والالسلكية

شعب البكالوريا

التخصص

 أنظمة االتصاالت السلكية األولوية :1رياضيات،
والالسلكية
 إتصاالت سلكية والسلكية تقني رياضيوشبكات IP
 إتصاالت سلكية والسلكية األولوية :2علوم تجريبية.
وتكنولوجيات الرقمنة

علوم
وتكنولوجيا
تكنولوجيات
اإلعالم
واإلتصال
والرقمنة

أنظمة االتصاالت السلكية
والالسلكية والشبكات
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 رياضيات تقني رياضيتخصص :هندسة
كهربائية.
 -علوم تجريبية

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األوّ لي
يتم الترتيب على أساس معدل (معدل
البكالوريا+عالمة الرياضيات +عالمة
الفيزياء) 3/
للمشاركة في الترتيب يجب الحصول على:
معدل عام في البكالوريا يساوي أو يفوق
،20/14
عالمة تساوي أو تفوق  16/20في مادة
الرياضيات،
عالمة تساوي أو تفوق  16/20في مادة
الفيزياء.
مقابلة شفهية
يتم الترتيب على أساس معدل (معدل البكالوريا
 +2 Xعالمة الرياضيات +عالمة الفيزياء)
4/
للمشاركة في الترتيب يجب الحصول على:
معدل عام في البكالوريا يساوي أو يفوق
،14/20
عالمة تساوي أو تفوق  20/16في مادة
الرياضيات،
عالمة تساوي أو تفوق  20/16في مادة
الفيزياء.
مقابلة شفهية

مؤسسة التكوين

1

.1المدرسة العليا للفنون الجميلة

الهاتف023.47.03.26/33:

2
البصري
.2المعهد العالي لمهن العرض السمعي
 2شارع العربي تيبسي .برج الكيفـــان.الجزائر.

ismas-dz@hotmail.fr

.3المعهد الوطني العالي للموسيقى
شارع أول نوفمبر الجزائر

ميدان

شعب البكالوريا

وزارة الثقافة والفنون
التخصص
حجم  -مادة
تصميم
فضاء
صورة -وسائط
تعبير صوري

كل الشعب البكالوريا

مسابقة اإللتحاق

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية للتسجيل
األوّ لي

شروط اإللتحاق بمؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات وزارية أخرى تحت عنوان السنة الجامعية 2022-2021

الشعبة

فنون

فنون العرض

فنون بالستيكية
وتصميم

فنون
الفنون البصرية

موسيقى

فن الممثل
نقد مسرحي
سينوغرافيــــــا

التقاط الصوت
التقاط الصورة

علم الموسيقى
آدب وأغاني

يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في إمتحان
البكالوريا .للمشاركة في الترتيب يجب:
النجاح في مسابقة اإللتحاق بالسنة األولى ليسانس
يجب ّ
أال يتعدي السن  30عام يوم المسابقة
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في إمتحان
البكالوريا .للمشاركة في الترتيب يجب:
النجاح في إختبار الشفهي وتطبيقي
يجب ّ
أال يتعدي السن  24عام يوم المسابقة
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في إمتحان
البكالوريا  +إختبار كتابي  +إختبار شفهي

contact@insim-dz.com

تضمن المدرسة تكوينا في الماستر ذي مسار مدمج)1( .
يضمن المعهد تكوين في الماستر)2(.
تضمن المدرسة تكوينا في الماستر فقط.
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دالي إبراهيم  .الجزائر

المدرسة العليا للرياضة
وتكنولوجياته.

مؤسسة التكوين

علوم وتقنيات
النشاطات البدنية
والرياضية

ميدان

التدريب الرياضي
النخبوي

إدارة وتسيير الرياضة تسيير الهياكل القاعدية
للرياضة

التدريب الرياضي

الشعبة

التخصص

 تسيير إقتصاد علوم تجريبية -تقني رياضي

 علوم تجريبية -رياضيات

شعب البكالوريا

وزارة الشباب والرياضة

	-أن يكون المعدل العام المحصل عليه في إمتحان
البكالوريا يفوق 20/13
	-النجاح في إختبار كتابي في اللغة اإلنجليزية و/أو اللغة
الفرنسية
	 -النجاح في اختبار كتابي في الثقافة العامة
	 -النجاح في اختبار شفهي

للمشاركة في الترتيب يجب:

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

	-أن يكون المعدل العام المحصل عليه في إمتحان
البكالوريا يفوق 20/13
	-النجاح في اختبار كتابي في اللغة اإلنجليزية و/أو اللغة
الفرنسية
	 -النجاح في اختبارات كتابية يختار المترشح التخصص
المرغوب فيه
	 -النجاح في اختبار شفهي

للمشاركة في الترتيب يجب:

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية للتسجيل
األوّ لي
يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في إمتحان
البكالوريا.

شروط اإللتحاق بمؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات وزارية أخرى تحت عنوان السنة الجامعية 2022-2021
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الملحق 8

شبكة المؤسسات الخاصة
للتكوين العالي المعتمدة من طرف
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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الهاتف0555.02.95.11 14/.:
		
025.22.63.79

institut_ennour@yahoo.com

.2المعهد العالي للغات األجنبية
 92شارع فلسطين البليدة
آداب ولغات أجنبية

@ admission @eshra.dz ou academieعلوم اقتصادية ،تسيير وعلوم تجارية
eshra.dz

مؤسسة التكوين
.1المدرسة العليا للفندقة واإلطعام بالجزائر
طريق وطني رقم  11عين البنيان الجزائر

ميدان

 تعليمية آدب تعليمية آدب تعليمية آدب حضارةلغة إيطالية

لغة فرنسية

لغة إنجليزية

علوم التسيير

 -تسيير فندقي وإطعام

الشعبة

التخصص

كل شعب البكالوريا

 تسيير وإقتصاد رياضيات تقني رياضي -علوم تجريبية

شعب البكالوريا

شروط اإللتحاق بمؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات وزارية أخرى تحت عنوان السنة الجامعية2022-2021

يتم الترتيب على أساس المعدل
العام المحصل عليه في إمتحان
البكالوريا

 يتم الترتيب على أساس المعدلالعام المحصل عليه في إمتحان
البكالوريا
 إختبار في مادتي اللغة الفرنسيةواإلنجليزية ومادة الرياضيات
إختبار شفهي

شروط االلتحاق
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مؤسسة التكوين
.3معهد المناجمانت بالجزائر

تجزئية رقم  02سعيد حمدين الجزائر

www.ima-univ.com

contact@imaa-univ.com

الهاتف05600061291 :

05600064845

0560006484
.4معهد التكوين في التأمينات والتسيير

 11شارعدودومختار .بن عكنون.
الجزائر

https://insag.edu.dz

Email : info@insag.edu.dz

scolarite@insag.edu.dz

الهاتف023.38.15.48/49/53:

0561.609.169

0561 609 151

.5معهد إدارة األعمال بالجزائر

(أنسيم سوب) 2و 3المقاطعة الصغيرة.
حيدرة ،الجزائر

www.insimsup.dz

info@insimsup.dz

الهاتف 0553.56.63.60 :

الشعبة
علوم التسيير

لغات أجنبية

علوم تجارية

علوم مالية

علوم التسيير
علوم تجارية
علوم مالية
علوم اقتصادية

تسويق

التخصص
إدارة أعمال
محاسبة ومالية
إعالم آلي للتسيير
لغة إنجليزية لألعمال

فعل تجاري
لوجيستية

تأمينات

شعب البكالوريا
	-تسيير وإقتصاد
	-رياضيات
	-تقني رياضي
	-علوم تجريبية

	-كل شعب البكالوريا

	-تسيير وإقتصاد
	-رياضيات
	-تقني رياضي
	-علوم تجريبية

 تسيير واقتصاد رياضيات تقني رياضي -علوم تجريبية

إدارة أعمال
تسويق
تجارة دولية
محاسبة ومراقبة وتدقيق
مالية إسالمية
اقتصاد مالي وبنكي
إعالم آلي للتسيير
لغة إنجليزية لألعمال

شروط االلتحاق

مقابلة أمام المجلس البيداغوجي

يتم الترتيب على أساس المعدل العام
المحصل عليه في إمتحان البكالوريا

إختبار مستوى في اللغة اإلنجليزية

يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل
عليه في إمتحان البكالوريا

شروط اإللتحاق بمؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات وزارية أخرى تحت عنوان السنة الجامعية 2022-2021

ميدان

علوم اقتصادية ،تسيير
وعلوم تجارية

آداب ولغات أجنبية

علوم اقتصادية ،تسيير
وعلوم تجارية

علوم اقتصادية ،تسيير
وعلوم تجارية

آداب ولغات أجنبية
لغات أجنبية

 -كل شعب البكالوريا

إختبار مستوى في اللغة اإلنجليزية
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SHS STAPS Art
LLA
A07 A08

A06

A05

A04

A03
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الهاتف 023.30.92.51/54 :

eftgsup@eftg-dz.com

حي زواوي محمد ،حي عين هللا رقم ،4
دالي إبراهم.الجزائر

.7مدرسة التكوين في تقنيات التسيير

تيزي وزو

منطقة السكن والعمران الجديدة الجنوبية،
الحي الجنوبي ب .رقم  .3المدينة الجديدة.

بتيزي زو

مؤسسة التكوين
 .6مدرسة إدارة األعمال

علوم اقتصادية ،تسيير وعلوم تجارية

حقوق وعلوم سياسية

رياضيات وإعالم آلي

علوم اقتصادية ،تسيير وعلوم تجارية

ميدان

علوم مالية

علوم تجارية

محاسبة مالية

إدارة أعمال الفنادق
والسياحة
تجارة دولية

علوم التسيير

حقوق وعلوم سياسية

حقوق

أنظمة وشبكات

مالية وبنوك
محاسبة وتدقيق
أنظمة معلوماتية

إدارة أعمال تجاري

إعالم آلي

علوم مالية ومحاسبة

علوم تجارية

الشعبة
علوم التسيير

التخصص
إدارةاألعمال

 تسيير واقتصاد رياضيات تقني رياضي -علوم تجريبية

 رياضيات تقني رياضي علومتجريبية -كل شعب البكالوريا

 تسيير واقتصاد رياضيات تقني رياضي -علومتجريبية

شعب البكالوريا

شروط اإللتحاق بمؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات وزارية أخرى تحت عنوان السنة الجامعية 2022-0221

يتم الترتيب على أساس المعدل
العام المحصل عليه في إمتحان
البكالوريا

يتم الترتيب على أساس المعدل
العام المحصل عليه في إمتحان
البكالوريا

شروط االلتحاق
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شروط االلتحاق

شعب البكالوريا

التخصص

الشعبة

بصريات

يتم الترتيب على أساس المعدل العام
المحصل عليه في إمتحان البكالوريا

بصريات

علوم التسيير

علوم تجارية

 رياضيات تقني رياضي -علوم تجربية

إدارة أعمال

محاسبة وجباية

 تسيير واقتصاد رياضيات تقني رياضي -علوم تجريبية

يتم الترتيب على أساس المعدل العام
المحصل عليه في إمتحان البكالوريا أو
معدل السنة األولى علوم وتكنولوجيا

شروط اإللتحاق بمؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات وزارية أخرى تحت عنوان السنة الجامعية 2022-0221

علوم اقتصادية ،تسيير
وعلوم تجارية

علوم وتكنولوجيا

ميدان
مؤسسة التكوين
.8معهد البصريات
رقم  9طريق ب تجزئة رقم  7محموش 288برج
بوعريريج

www.io-bba.com

institut.optométrie@gmail.com

الهاتف 035. 87 .49 .50 :

.9مدرسة إدارة األعمال بـالجــزائــر(بيزناس
سكول).
شارع درب األوراق الخضراء.رقم  47حيدرة.
الجزائر.

www.em-alger.com

الهاتف021. 54 .67. 54 :
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LLE

SEGC DSP

STU
LLA
A07 A08

A06

A05

A04

A03

A02

AUMV

LCA

الهاتف023.30.08.01

contact@esst-sup.com

www.esst- sup.com

قطعة رقم  12و 13وادي الرمان.
العاشورالجزائر

.10المدرسة العليا للعلوم
والتكنولوجيا

التكوين مؤسسة

رياضيات وإعالم آلي

علوم المادة

علوم وتكنولوجيا

ميدان

إعالم آلي

كيمياء

إلكترونيك

الشعبة

إعالم آلي وشبكات

هندسة أنظمة المعلومات والبرمجيات

أمن وإدارة األنظمة والشبكات

تطوير البرمجيات وتكنولوجيات الواب

كيمياء صيدالنية

كيمياء تحليلية

اتصاالت سلكية وال سلكية

إلكترونيك

التخصص

األولوية :2
تقني رياضي
علوم تجريبية

األولوية : 1
رياضيات

األولوية :2
تقني رياضي
علوم تجريبية

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه فيإمتحان البكالوريا  +مقابلة شفهية
يجب أن يكون المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا
يفوق أو يساوي 20/11

 يجب أن تكون عالمة مادة الرياضيات المحصل عليها فيالبكالوريا تفوق أو تساوي 20/13

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه فيإمتحان البكالوريا  +مقابلة شفهية
يجب أن يكون المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا
يفوق أو يساوي 20/12

يجب أن تكون عالمة مادة الهندسة المدنية أو الهندسة
الميكانيكية أو هندسة الطرائق أو الهندسة الكهربائية
المحصل عليها في البكالوريا تفوق أو تساوي 20/10

األولوية : 1
رياضيات

شعب البكالوريا

شروط االلتحاق

شروط اإللتحاق بمؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات وزارية أخرى تحت عنوان السنة الجامعية 2022-2021
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ميدان
رياضيات و إعالم آلي
علوم اقتصادية ،تسيير
وعلوم تجارية

علوم إنسانية واجتماعية

علوم اقتصادية،التسيير
وعلوم تجارية

رياضيات
إعالم آلي
علوم التسيير
علوم اقتصادية

الشعبة

التخصص
بحوث العمليات
أنظمة المعلوماتية
اقتصاد وتسيير المؤسسة
اقتصاد إسالمي

علوم اجتماعية
علوم إسالمية
علوم إنسانية
حقوق وعلوم سياسية

علوم التسيير

إدارة أعمال

تاريخ وحضارة إسالمية
شريعة وقانون
علوم اإلعالم
علوم االتصال
علوم سياسية
حقوق

توجيه وإرشاد

 آداب وفلسفة آداب ولغات أجنبية تسيير واقتصاد رياضيات تقني رياضي -علوم تجريبية

شعب البكالوريا
 رياضيات تقني رياضي علوم تجريبية تسيير واقتصاد رياضيات تقني رياضي -علوم تجريبية

شروط اإللتحاق بمؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات وزارية أخرى تحت عنوان السنة الجامعية 2022-2021

مؤسسة التكوين
.11المعهد العالي للعلوم
نهج بـــرج البحري بــــرج الكيفـــان 114

الجزائر

الهاتف0770706251 :

0770706248

www.his.edu.dz

www.fb.me/HISuniversity

contact@his.edu.dz

 .12المعهد العالي للتجارة والتسيير
الشركة الوطنية للنقل البري .التعاونية العقارية
«المساء».قطعة ب .4رقم  4سطيف

incg.dz@gmail.com

www.incgdz.com

شروط االلتحاق

يتم الترتيب على أساس
المعدل العام المحصل عليه
في إمتحان البكالوريا
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ميدان
علوم وتكنولوجيا

علوم اقتصادية
التسيير وعلوم
تجارية

رياضيات وإعالم
آلي

الشعبة
بصريات وميكانيك الدقة

علوم تجارية

التخصص
قياس البصر

علوم لتسيير
إعالم آلي

تسويق دولي

إدارة السياحة
	-أنظمة مستقلة
وبرمجيات محمولة ،مستقرة
ومتنقلة
 شبكة البنية القاعدية وأمنسبيرالي

شعب البكالوريا

	-تسيير واقتصاد
	-رياضيات
	-تقني رياضي
	-علوم تجريبية

شروط االلتحاق

يتم الترتيب على أساس المعدل
العام المحصل عليه في إمتحان
البكالوريا

شروط اإللتحاق بمؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات وزارية أخرى تحت عنوان السنة الجامعية 2022-2021

مؤسسة التكوين
 .13معهد البصريات

إقامة النخيل الطريق الوالئي رقم  .233بوشاوي
عمارة رقم  .4قطعة .111

أوالد فايت .الجزائر

الهاتف0560.21.73.44 :

Institut.optométrie.alger@gmail.com

.14المعهد العالي للتسيير

بوا ديكار،2رقم . 213دالي إبراهيم الجزائر.

https://isg.dz
contact@isg.dz

الهاتف0550.97.67.01/03/06:

 .15معهد التكنولوجيا (نوميديا)

طريق والئي قم  .142قطعة رقم  .03الرحمانية.
سيدي عبد هللا.الجزائر

(*) يضمن المعهد تكوينا في الماستر فقط
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