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 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 30رقم  منشور

 المتّمم 2322جوان  37الموافق   3440ذو القعدة  30 في مؤرخ 

  2322 سنة مارس 03الموافق  3440 عام شعبان 20المؤرخ في  33منشور رقم لل

 وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا  األّولي تسجيلالالمتعلق ب

 .2320-2322بعنوان السنة الجامعية 

 

المتعلق  8188 سنةمارس  10هـ الموافق  0441 عام شعبان 82 المؤرخ في 10المنشور رقم  تتميمالمنشور هذا  يهدف

 .8181 -8188 بعنوان السنة الجامعيةوتوجيه حاملي البكالوريا  األّوليبالتسجيل 

 والتوجيه والتسجيللي األوّ التسجيل .3

 شروط عامة

 

 سنة مارس 10هـ الموافق  0441 عام شعبان 82في  المؤرخ 10إلى الشروط العامة المحددة في المنشور رقم  ضافةإ

 الجدول، يتّمم 8181 -8188الجامعية لسنة بعنوان االبكالوريا  شهادة وتوجيه حاملي لياألوّ والمتعلق بالتسجيل  8188

  : كما يلي   المعدل الموزونلحساب المتعلق بالصيغ الرياضية 
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 :والتوجيه في المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لياألوّ التسجيل .  3.3

قسام التحضيرية للمدارس الوطنية األوفي لليسانس الماستر ذو مسار مدمج و سلي في الليسانالتسجيل األوّ . 1.2.1

 العليا 

 في التعليم العالي تكوينميدان  31 هناكحسب الميدان،  المضمونةالتكوينات  عالمنشور جميلهذا  30يعرض الملحق رقم

تذكر في أعمدتها القواعد العامة المطبقة من حيث التسجيل موضحة في شكل جداول  .إلى شعب وتخصصات تتفرع

 والتوجيه في التكوينات المختلفة المذكورة في الجدول أدناه:لي األوّ 

 

 الحساب صيغ األولويات شعب البكالوريا مجاالت التسجيل

 ميدان علوم الطبيعة والحياة

 نميدان علوم األرض والكو

  الصحةميدان علوم 

 علوم طبية

 علوم البيطرة

(معدل  البكالوريا   )  عالمة العلوم الطبيعية   0أ  علوم تجريبية

 
 

 8أ  رياضيات

 حصل عليه في شهادة البكالورياالمعدل العام الم 1أ  تقني رياضي

 المادة ميدان علوم

 ميدان علوم وتكنولوجيا

  

  رياضيات

 تقني رياضي
(عالمة الفيزياء عالمة الرياضيات) 0أ 

 
(معدل  البكالوريا   ) 

 
 

 8أ  علوم تجريبية

 وتكنولوجيا :ميدان علوم   

تقني لشعبة بكالوريا مسارات  4 

 رياضي 

 0أ  تقني رياضي تخصص هندسة الطرائق

 
عالمة التخصص  عالمة الرياضيات 

 
(معدل  البكالوريا   )  

 
 

 0أ  رياضي تخصص هندسة مدنيةتقني 

 0أ  تقني رياضي تخصص هندسة كهربائية

 0أ  تقني رياضي تخصص هندسة ميكانيكية

 ميدان رياضيات وإعالم آلي

ميدان الهندسة المعمارية، عمران  

 ومهن المدينة

 0أ  رياضيات
عالمة الرياضيات  (معدل  البكالوريا   )  

 
 8أ  تقني رياضي 

 1أ  علوم تجريبية

رياضيات  ميدان

 وإعالم آلي

الذكاء  مدرسة 

 االصطناعي

 0أ  رياضيات

عالمة الرياضيات  (معدل  البكالوريا   )  

 
 

 8أ  تقني رياضي، علوم تجريبية

مدرسة 

 الرياضيات

 0أ  الثانوية الرياضية

 8أ  رياضيات

 1أ  رياضي، علوم تجريبية تقني

 ميدان آداب ولغات أجنبية )باستثناء

 لغتين الروسية والتركية(لا

 0أ  لغات أجنبية

جنبيةاأل عالمة  اللّغة   (معدل  البكالوريا   )  

 
 

 8أ  آداب وفلسفة

رياضيات، تقني رياضي، علوم تجريبية، 

 تسيير واقتصاد
 1أ 

 ترجمة

 0أ  لغات أجنبية

(معدل البكالوريا   )   معدل الثالث  لغات

 
 

 8أ  آداب وفلسفة

رياضيات، تقني رياضي، علوم تجريبية، 

 تسيير واقتصاد
 1أ 

 علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية

 0أ  تسيير واقتصاد

 8أ  رياضيات حصل عليه في امتحان البكالورياالمعدل العام الم

 1أ  تقني رياضي، علوم تجريبية

علوم اجتماعية وانسانية، حقوق 

فنون، لغة وثقافة  ،وعلوم سياسية

أمازيغية، لغة وأدب عربي، علوم 

 وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

 حصل عليه في امتحان البكالورياالمعدل العام الم كل شعب البكالوريا
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 : وجهوي محلي تكوينات ذات تسجيل •

 

 التكوين،ميادين أو شعب رمز  :0العمود 

 ميادين أو شعب التكوين، : 8العمود 

 تضمن ميدان أو شعبة التكوين، : مؤسسات التعليم العالي التي 1العمود 

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

 ن أو شعب التكوين،: شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية، والتي تخّول االلتحاق بميادي5العمود 

يحدد هذا العمود كيفية المشاركة في الترتيب  .األّولي : قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية للتسجيل6العمود 

 في ميادين أو شعب التكوين.األّولي بغية التسجيل 

 

 شعب ذات تسجيل وطني:  •

 

 ،: رمز الشعبة ذات التسجيل الوطني0العمود 

 ،الشعبة ذات التسجيل الوطني : عنوان8العمود 

 ،عنوان تخصصات الشعب ذات التسجيل الوطني: 1العمود 

 ،: مؤسسات التعليم العالي التي تضمن الشعبة ذات التسجيل الوطني4العمود 

 ،: توضيح الطابع الوطني لكل شعبة ذات تسجيل وطني5العمود 

 ،شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية، والتي تخّول االلتحاق بالشعب ذات التسجيل الوطني :6العمود 

 : قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية االضافية للتسجيل األّولي في الشعب ذات التسجيل الوطني.7العمود 

 

 ماستر ذو مسار مدمج لليسانس  •

 

 ،لليسانسلماستر ذو المسار المدمج : رمز ا0العمود 

 ،: شعبة التكوين للماستر ذو المسار المدمج لليسانس8العمود 

 ،: عنوان تخصصات الماستر ذو المسار المدمج لليسانس1العمود 

 ،: مؤسسة التعليم العالي التي تضمن الماستر ذو المسار المدمج لليسانس4العمود 

 ،نس: توضيح الطابع الوطني لكل ماستر ذو مسار مدمج لليسا5العمود 

 ،: شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية، والتي تخّول االلتحاق بالماستر ذو المسار المدمج لليسانس6العمود 

 ضافية للتسجيل األّولي في الماستر ذو المسار المدمج لليسانس،: قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإل7العمود 

 

 في معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية لمؤسسات التعليم العاليالتكوينات الممهننة المضمونة في األقسام أو  •

 

 ،المضمونة الممهننة: رمز ميادين التكوين أو شعب التكوين 0العمود 

 ،: ميادين التكوينات الممهننة8العمود 



4 

 

 : شعب التكوينات الممهننة،1العمود

 ،الممهننة تخصصات التكويناتعنوان : 4العمود 

 التعليم العالي التي تضمن التكوينات الممهننة،سات : مؤس5العمود

 ،التكوينات الممهننة في قبول: توضيح الطابع الوطني لل6العمود 

 االلتحاق بالتكوينات الممهننة،شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية، التي تخّول  :7العمود 

 ، األّولي في التكوينات الممهننةللتسجيل ضافية : قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإل2العمود 

 

في األقسام التحضيرية بالمدارس الوطنية العليا( 2سنتين )لتكوين  •

 

 ،: رمز تعريف األقسام التحضيرية0العمود

 ،المدارس: األقسام التحضيرية داخل 8العمود 

 التحضيرية، مأنماط األقسا نمط منالتي تضم  : المدارس العليا1العمود 

 ،باألقسام التحضيرية قلاللتحاالطابع الوطني  توضيح: 4العمود 

 ،التي تخّول االلتحاق باألقسام التحضيريةالبكالوريا المرتبة حسب األولوية، : شعب 5العمود 

 .التحضيرية ماألقسافي  : قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية للتسجيل األّولي6العمود 

 التسجيل األّولى والتوجيه في شعب العلوم الطبية  2.2.3 

لهذا المنشور من خالل أعمدته، القواعد العامة المطبقة في مجال التسجيل األّولي والتوجيه في شعب  02الملحق يبين 

 العلوم الطبية.

 

 : رمز شعب التكوين،0العمود 

 : عناوين شعب التكوين،8العمود 

 العالي التي تضمن شعب التكوين،: مؤسسات التعليم 1العمود 

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

 : شعب البكالوريا التي تخّول االلتحاق بشعب التكوين،5العمود 

 .: قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية للتسجيل األولي6العمود 

 جيه في تكوينات علوم البيطرةالتسجيل األولي والتو 0.2.3

في علوم  األّولي والتوجيهالتسجيل  في مجالالقواعد العامة المطبقة لهذا المنشور من خالل أعمدته،  03الملحق يبين 

 ةالبيطر

 : رمز التكوين،0العمود 

 : عنوان التكوين،8العمود 

 المدرسة الوطنية العليا للبيطرة أو المعاهد داخل الجامعات التي تضمن التكوين، :1العمود 

 الطابع الجهوي أو الوطني لكل تكوين، ح: يوضّ 4العمود 
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 : شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية، والتي تخّول االلتحاق بالتكوين،5العمود  

 اإلضافية للتسجيل األّولي.: قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية 6العمود 

 التسجيل األّولي والتوجيه في المدارس العليا لألساتذة 4.2.3

 

مسارات متخصصة تضمن هذا المدارس ، لألساتذة التكوينات المضمونة في المدارس العليا رمن المنشو 04 لملحقا يبين

 :أطوارقطاع التربية الوطنية. يتعلق األمر بثالثة للفائدة تكوين المكّونين 

،أستاذ التعليم االبتدائي •

،أستاذ التعليم المتوسط •

أستاذ التعليم الثانوي. •
 

، وفق والشعبة والوالية حسب الطور المتوفرة لدى المدارس العليا لألساتذة سنويا المقاعد البيداغوجيةتحدد 

 الوطنية. المعبر عنها من طرف قطاع التربية  الحتياجاتا

 

التسجيل مجال  فيالقواعد العامة المطبقة  ،خالل أعمدتهاتوضح من  ،شكل جداول علىالمنشور  لهذا  04 الملحقيقدّم 

 .في المدارس العليا لألساتذةوالتوجيه  لياألوّ 

 

 ،رمز شعب التكوين :0العمود 

 التكوين،عناوين شعب  :8العمود 

 ،شعبة التكوينالتي تضمن  لألساتذة : المدارس العليا1العمود 

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

 التي تخّول االلتحاق بشعب التكوين،و ،شعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية: 5العمود 

 االضافية للتسجيل األّولي في المدارس العليا لألساتذة.البيداغوجية  والشروط: قواعد الترتيب 6العمود 

 

 الدوائر الجغرافية للتسجيل  .2

المالحق  المحددة في المسارات التكوينيةالبكالوريا الجدد في شهادة لتسجيل حاملي  الجغرافية رالدوائ تغييريمكن 

و /  تأطيرو استيعاب تتوفر قدرا مؤسسات التعليم العالي التي نحوالبكالوريا  شهادة لحامليأنجع توجيه ضمان ل، المناسبة

 .إيواءأو 

 

البكالوريا الجدد  شهادة حاملي توجيهيمكن  وطنية،معدالت يتّم االلتحاق بها من خالل التي  العلوم الطبية، بالنسبة لشعب

  قدرات االستقبال. حسبالوطني  لترابا عبرلتعليم العالي امن مؤسسات مؤسسة  إلى أي الشعبالمعنيين بهذه 

 

 .رموز الواليات المنشور لهذا 31 الملحقيبين 

 

 .المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنشور، شبكة لهذا 30لملحق ا يقدم
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الصفحاتميادين التكوينالملحق

08نقاط التكوين والشروط البيداغوجية للتسجيل حسب ميدان التكوينالملحق 01

I 10علوم وتكنولوجيا

II 23علوم المادة

III26رياضيات وإعالم آلي

IV 30علوم الطبيعة والحياة

V 36علوم األرض والكون

VI 37علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية

VII 42حقوق وعلوم سياسية

VIII 45آداب ولغات أجنبية

IX49علوم إنسانية واجتماعية

X 55علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

XI56فنون

XII57لغة وأدب عربي

XIII 58لغة وثقافة أمازيغية

XIV 59هندسة معمارية ، عمران ومهن المدينة

XV 65علوم الصحة

66الملحق 02: علوم طبية 

75الملحق 03: علوم البيطرة 

78الملحق 04 : المدارس العليا لألساتذة

81الملحق 05: رمز الواليات 

82الملحق 06 : شبكة المؤسسات الجامعية

84الملحق 07: الوصاية البيداغوجية، مؤسسات التكوين العالي تابعة لدوائر وزارية أخرى

العالي  التعليم  وزارة  المعتمدة من طرف  العالي  للتكوين  الخاصة  المؤسسات  : شبكة    08 الملحق 
والبحث العلمي

96

فهرس المالحق       
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الملحق 01

نقاط التكوين
والشروط البيداغوجية للتسجيل

حسب ميدان تكوين

(FRL/FRR) تكوينات ذات تسجيل محلي أو جهوي  •  
  (FRN)شعب ذات تسجيل وطني  •  

 (ISTA)تكوينات ممهننة مضمونة في األقسام أو في معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية  •  
لمؤسسات التعليم العالي

(MCIL) ماستر ذو مسار مدمج لليسانس  •  
أقسام تحضيرية للمدارس العليا    •  
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ميادين الـتكوين

ميدان التكوينالرمز

A00علوم وتكنولوجيا

B00علوم الماّدة

C00رياضيات وإعالم آلي

D00علوم الطبيعة والحياة

E00علوم األرض والكون

F00علوم اقتصادية، والتسيير وعلوم تجارية

G00حقوق وعلوم سياسية

H00آداب ولغات أجنبية

I00علوم إنسانية واجتماعية

J00علوم وتقنيات النشاطات البد نية والرياضية

K00فنون

L00لغة وأدب عربي

M00 لغة وثقافة أمازيغية

N00هندسة معمارية، عمران ومهن المدينة

P00علوم الصحة
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الدوائر الجغرافية مؤسسات التكوينميدان التكوينالرمز
للتسجيل

شعب 
الباكالوريا 
واألولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
اإلضافية للتسجيل األولي

A00LAL01علوم وتكنولوجيا

- 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

58،47
54،11

04
05
12
21

57،39
40
41
01

37،52،08
38،14

20
27
45

46،32،29

األولوية 01 :
- رياضيات

- تقني رياضي

األولوية02:
- علوم 
تجريبية

 يتم الترتيب على أساس المعدل 
الموزون المحسوب.

A00LAL02علوم وتكنولوجيا

-جامعة تيسمسيلت
- جامعة البويرة
- جامعة المسيلة

- جامعة قسنطينة 3 )هندسة 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

50،49،31
46
32

A00LAL03علوم وتكنولوجيا

- جامعة قسنطينة 1
- جامعة عنابة 
- جامعة قالمة

- جامعة ورقلة
- جامعة بسكرة

- جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري 
بومدين

- جامعة تلمسان
- جامعة خميس مليانة

- جامعة الطارف

43،25
23

24،21
55،30،56،33
57،39،51،07

53،16

13
44
36

A00LAL04علوم وتكنولوجيا

- جامعة البليدة 1
- جامعة بومرداس

- المركز الجامعي تيبازة
- جامعة تيزي وزو

- جامعة برج بوعريريج
- جامعة الشلف

- المركز الجامعي مغنية

09
35،16

42
15
34

44،02
13

A00LAL05علوم وتكنولوجيا
- جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران

-جامعة غليزان
31،01

48

         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار
مدمج  لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية
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علوم وتكنولوجيا
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فروع الرمز
مؤسسات التخصصاتالتكوين

شعب البكالوريا الدوائر الجغرافية للتسجيلالتكوين
واألولويات

أساس الترتيب والشروط 
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل 

األولي

A04LAL01

تعدينتعدين

- جامعة 
عنابة

،54،53،11،10،51،07،06،05،04
،23،21،19،18،15،12

،56،33،34،55،30،28،25،24
43،41،40،57،39،36،35

األولوية 01 :
- رياضيات

- تقني رياضي

األولوية 02:
- علوم تجريبية

 يتم الترتيب على أساس المعدل 
الموزون المحسوب الذي ينبغي 
أن  يساوي أو يفوق 20/11.00

A04LAL02
- جامعة 

العلوم 
والتكنولوجيا 

وهران

،13،09،52،08،03،02،50،49،01
،26،22،20،17،16،14
،38،37،32،31،29،27

48،58،47،46،45،44،42

         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار
مدمج  لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية
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فروع الرمز
شعب البكالوريا الدوائر الجغرافية للتسجيلمؤسسات التكوينالتكوين

واألولويات
أساس الترتيب والشروط 

البيداغوجية اإلضافية 
للتسجيل األولي

A12LAL01

ري

- جامعة بجاية
03،06،09،10،11،53،54،15،16،17

26،56،33،35،42،44،58،47،
 األولوية 01 :

- رياضيات

- تقني رياضي

 األولوية 02 :

- علوم تجريبية

 يتم الترتيب على أساس 
المعدل الموزون المحسوب.

A12LAL02جامعة بسكرة -
،04،05،07،51،12،18،19،21،23

،24،25،28،55،30،34،36،39،57،40
41،43

A12LAL03 جامعة العلوم -
والتكنولوجيا وهران

01،49،50،02،08،52،13،14،20،22
27،29،31،32،37،38،45،46،48،

 

         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار
مدمج  لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية
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علوم وتكنولوجيا
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مؤسسات التكوينالتخصصاتفروع التكوينالرمز
الدوائر 

الجغرافية 
للتسجيل

شعب البكالوريا 
واألولويات

أساس الترتيب والشروط 
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل 

األولي

A06LAN01طيران

- اتصاالت سلكية وال سلكية فضائية
- استغالل الطيران

- عمليات جوية
- تركيبات

- دفع الطائرة
- طيران

- تركيب الطائرة

- جامعة البليدة 1

تسجيل وطني

األولوية 01 :
- رياضيات

- تقني رياضي

األولوية 02:
- علوم تجريبية

  يتم الترتيب على أساس المعدل 
ينبغي  الذي  المحسوب  الموزون 

أن  يساوي أو يفوق 13.00/ 20

A03LAN01 محروقات

- هندسة بترولية: إنتاج المحروقات
- هندسة بترولية:  حفر آبار 

المحروقات
- هندسة ميكانيكية: ميكانيك 

الورشات البترولية 
- هندسة ميكانيكية: ميكانيك الوحدات 

البتروكيمياوية 
- هندسة ميكانيكية: نقل المحروقات

- هندسة الطرائق
- علوم جيولوجية تطبيقية: موارد 

معدنية وطاقوية
- اقتصاد المحروقات: اقتصاد 

بترولي
- جيوفيزياء: جيوفيزياء زلزالية

- هندسة كهربائية: كهرباء صناعية
- آلية الطرائق الصناعية: تحكم آلي

- جامعة بومرداس

المعدل  أساس  على  الترتيب  يتم   
ينبغي  الذي  المحسوب  الموزون 
أن  يساوي أو يفوق 14.00 /20

A13LAN01 صناعات
بتروكيميائية

- تكرير وبتروكيمياء
- آلية ومراقبة في الصناعات 

البتروكيماوية
- هندسة بيتروكيميائية

- جامعة سكيكدة

A03LAN02محروقات
- تنقيب
-إنتاج 

- ميكانيك الورشات البترولية

- جامعة ورقلة

         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار
مدمج  لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية
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فروع الرمز
مؤسسات التكوينالتخصصاتالتكوين

الدوائر 
الجغرافية 
للتسجيل

شعب البكالوريا 
واألولويات

أساس الترتيب والشروط 
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل 

األولي

A17LAN01
إلكترونيك

باللغة  (تعليم 
اإلنجليزية)

- هندسية الكهرباء 
- جامعة بومرداسوااللكترونيك

تسجيل 
وطني

األولوية 01 :
- رياضيات

- تقني رياضي

األولوية 02:
-علوم تجريبية

  يتم الترتيب على أساس المعدل 
الموزون المحسوب الذي ينبغي أن  

يساوي أو يفوق:
    20/14.00 بالنسبة لألولوية 01  
و 20/15.00 بالنسبة لألولوية 02

A21LAN01 نظافة وأمن
صناعي

- التحكم في الخطر 
الصناعي

- األمن الداخلي 
للمؤسسة

- نظافة، أمن وصحة 
في العمل

- نوعية، نظافة، أمن 
وبيئة

- هندسة البيئة وطرائق

-جامعة باتنة 2 

األولوية 01 :
- رياضيات

- تقني رياضي

األولوية 02:
- علوم تجريبية

  يتم الترتيب على أساس المعدل 
الموزون المحسوب الذي ينبغي أن  

يساوي أو يفوق 20/12.00

A16LAN01طاقات متجددة في الكتروتقني -
- جامعة بسكرةااللكتروتقني

A01LAN01 هندسة
المناجم

- جيوتقني
- محيط منجمي

- تثمين الموارد 
المعدنية

- استغالل منجمي
- الكتروميكانيك منجمية

- جامعة تبسة

A11LAN01
بصريات 
وميكانيك 

الضبط

- تكنولوجيا المواد
- ميكانيك تطبيقية

- بصريات أداتية و 
فوطونيات

- قياس بصري
-علم القياس و رقابة 

صناعية

- جامعة سطيف 1

         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار
مدمج  لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية
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علوم وتكنولوجيا
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مؤسسات التكوينالتخصصاتفروع التكوينالرمز
الدوائر 

الجغرافية 
للتسجيل

شعب البكالوريا 
واألولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
اإلضافية للتسجيل األولي

A01LAN02 هندسة
المناجم

- استغالل المناجم
- تثمين الموارد 

المعدنية
- جامعة عنابة

تسجيل 
وطني

األولوية 01 :
- رياضيات

- تقني رياضي

األولوية 02:
- علوم تجريبية

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

يفوق 20/12.00
A14LAN01جامعة قسنطينة 1- هندسة النقلهندسة النقل -

A18LAN01 هندسة
- جامعة تلمسان- إنتاجيةصناعية

A10LAN01 هندسة
بحرية

- دفع وهيدروديناميك 
بحري

- تصميم وهندسة 
معمارية بحرية

- جامعة العلوم 
والتكنولوجيا 

وهران

         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار
مدمج  لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية
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ميدان الرمز
الدوائر الجغرافية مؤسسات التكوينتخصصاتفروع التكوينالتكوين

للتسجيل
شعب البكالوريا 

واألولويات
أساس الترتيب والشروط 

البيداغوجية اإلضافية 
للتسجيل األولي

A21TPN01

علوم 
وتكنولوجيا

نظافة وأمن 
صناعي

نظافة، أمن وبيئة
- جامعة ورقلة - معهد 

العلوم والتقنيات 
التطبيقية

تسجيل وطني

األولوية 01:
- علوم تجريبية

- رياضيات

األولوية 02:
-تقني رياضي

أساس  على  الترتيب  يتم   
المعدل الموزون المحسوب.

A21TPN02
نظافة، أمن وبيئة 

في الصناعية 
البترولية و الغازية

- جامعة سكيكدة - 
معهد العلوم والتقنيات 

التطبيقية

A08TPN01 هندسة
هندسة الصياغاتالطرائق

- جامعة البويرة- معهد 
العلوم والتقنيات 

التطبيقية

األولوية 01:
- تقني رياضي) 
هندسة الطرائق(

األولوية 02:
 يتم الترتيب على أساس - علوم تجريبية

المعدل الموزون المحسوب 
الذي ينبغي أن  يساوي أو 

يفوق 20/11.00

A12TPN01هندسة المياهري

األولوية 01:
 - تقني رياضي 

)هندسة ميكانيكية، 
هندسة مدنية، هندسة 

كهربائية(
 األولوية 02:

- علوم تجريبية

A19TPN01 هندسة
ميكانيكية

إنتاجية ميكانيكية 
وتصنيع

- جامعة قسنطينة 1 – 
معهد العلوم والتقنيات 

التطبيقية

األولوية 01:
- تقني رياضي

األولوية 02:
-رياضيات

األولوية 03:
-علوم تجريبية

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

يفوق 20/12.00

A19TPN03تكنولوجيا التلحيم

A07TPN01كهروميكانيك
هندسة صناعية 

وصيانة

         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار
مدمج  لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية
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ميدان الرمز
مؤسسات التكوينتخصصاتفروع التكوينالتكوين

الدوائر 
الجغرافية 
للتسجيل

شعب البكالوريا 
واألولويات

أساس الترتيب والشروط 
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل 

األولي

A11TPN01

علوم 
وتكنولوجيا

بصريات 
وميكانيك 

الدقة

بصريات ونظارات
- جامعة وهران 1 – 
معهد العلوم والتقنيات 

التطبيقية

تسجيل 
وطني

األولوية 01:
-رياضيات

-علوم تجريبية

األولوية 02:

- تقني رياضي

 يتم الترتيب على أساس المعدل 
الموزون المحسوب الذي ينبغي 
أن  يساوي أو يفوق 20/12.00

A11TPN02

قياسات، علم القياس و 
نوعية

- جامعة ورقلة– 
معهد العلوم والتقنيات 

التطبيقية

األولوية 01:
-رياضيات

- تقني رياضي

األولوية 02:
- علوم تجريبية

 يتم الترتيب على أساس المعدل 
الموزون المحسوب الذي ينبغي 
أن  يساوي أو يفوق 20/12.00

A11TPN03 –جامعة بومرداس -
معهد العلوم والتقنيات 

التطبيقية
A11TPN04 – 1 جامعة وهران -

معهد العلوم والتقنيات 
التطبيقية

A19TPN02 هندسة
تسيير اإلنتاج واإلمدادميكانيكية

- جامعة قسنطينة 
1 – معهد العلوم 

والتقنيات التطبيقية

 A18TPN01
هندسة 
صناعية

صيانة صناعية 
- جامعة العلوم و وتكنولوجيا السيارات

التكنولوجيا وهران– 
معهد العلوم والتقنيات 

التطبيقية A18TPN02إدارة وحدات اإلنتاج

A20TPN01
اتصاالت 

سلكية 
والسلكية

شبكات واتصاالت 
سلكية والسلكية

- جامعة أم البواقي– 
معهد العلوم والتقنيات 

التطبيقية

 يتم الترتيب على أساس المعدل 
الموزون المحسوب الذي ينبغي 
أن  يساوي أو يفوق 20/12.00

A05TPN01تسيير أشغال البنايات هندسة مدنية
واألشغال العمومية

- جامعة تلمسان – 
معهد العلوم والتقنيات 

التطبيقية

 يتم الترتيب على أساس المعدل 
الموزون المحسوب.

         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار
مدمج  لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية
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 أساس الترتيب والشروط
 البيداغوجية اإلضافية للتسجيل

األولي

 شعب البكالوريا
واألولويات

 الدوائر
 الجغرافية
للتسجيل

مؤسسات التكوين التخصصات فروع التكوين  ميدان
الرمز التكوين

  يتم الترتيب على أساس المعدل
  الموزون المحسوب الذي ينبغي أن

يساوي أو يفوق  12.00 / 20

 األولوية 01:
رياضيات- 
تقني رياضي - 

األولوية 02:
علوم - 

تجريبية

وطني تسجيل

جامعة قسنطينة 1 هندسة النقل جر كهربائي

 علوم
 وتكنولوجيا

A14FPN01

  يتم الترتيب على أساس المعدل
  الموزون المحسوب الذي ينبغي أن

يساوي أو يفوق 11.00/ 20. جامعة قسنطينة 1

 طرائق ومعالجة
كهروتقني الطاقة الكهربائية A16FPN01

 هندسية
السيارات هندسة ميكانيكية A19FPN01

 يتم الترتيب على أساس المعدل 
الموزون المحسوب الذي ينبغي أن  

يساوي أو يفوق:

 20/12.00 بالنسبة لألولوية 01  
و 20/13.00 بالنسبة لألولوية 02 

جامعة تلمسان

   إلكترونيك
بيوطبية وصيانة

هندسة بيوطبية A22FPN01إعالم آلي 
 بيوطبي

واستشفائي

         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار
مدمج  لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية
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 أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األولي

 شعب البكالوريا
واألولويات

 الدوائر
 الجغرافية
للتسجيل

 مؤسسات
التكوين التخصصات  فروع

التكوين
 ميدان

الرمز التكوين

 يتم الترتيب على أساس المعدل 
الموزون المحسوب الذي ينبغي أن  

يساوي أو يفوق 20/12.00

األولوية 01:
 - رياضيات

- تقني رياضي

األولوية 02:
- علوم تجريبية

تسجيل وطني

 جامعة
قسنطينة 1 نقل وعتاد  هندسة

 النقل

 علوم
وتكنولوجيا

A14FPN02

المعدل  أساس  على  الترتيب  يتم   
الموزون المحسوب.

جامعة قالمة  حماية الشبكات
 الكهربائية

 إلكترو
تقني A16FPN02

جامعة تلمسان تركيب ملحم  هندسة
ميكانيكية

A19FPN02

جامعة قالمة  صناعة ميكانيكية للبناء
و الصيانة A19FPN03

جامعة مسيلة
طاقات متجددة وبيئة  طاقات

متجددة

A09FPN01
جامعة غرداية  A09FPN03
جامعة ورقلة طاقات متجددة تطبيقية A09FPN02

  يتم الترتيب على أساس المعدل 
الموزون المحسوب الذي ينبغي أن  

يساوي أو يفوق  11.00 /  20

 جامعة
بومرداس

تكنولوجيات معالجة 
البترول والغاز محروقات A03FPN01

         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار
مدمج  لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية
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الدوائر الجغرافية مؤسسات التكوينالتخصصاتفروع التكوينالرمز
للتسجيل

شعب البكالوريا 
واألولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
اإلضافية للتسجيل األولي

A13IAN01 صناعات
- جامعة سكيكدةهندسة بتروكيمياويةبتروكيمياوية

تسجيل وطني

 األولوية 01 :

- رياضيات

- تقني رياضي

 األولوية 02 :

- علوم تجريبية

  يتم الترتيب على أساس المعدل 
الموزون المحسوب الذي ينبغي أن  

يساوي أو يفوق 20/13.00

A08IAN01 هندسة
الطرائق

هندسة الطرائق 
- جامعة المديةالصيدالنية

A17IAN01جامعة برج إلكترونيك صناعيةإلكترونيك -
بوعريريج

A06IAN01 طيران ومكانيك طيران
الطيران الخفيف

-جامعة العلوم 
والتكنولوجيا وهران 

A09IAN01 طاقات متجددة في كهروتقني
الكهروتقني

A20IAN01
اتصاالت 

سلكية 
والسلكية

اتصاالت سلكية 
- جامعة قالمةوالسلكية

A21IAN01 نظافة وامن
أمن صناعي وبيئة صناعي

- جامعة وهران 2

  يتم الترتيب على أساس المعدل 
الموزون المحسوب الذي ينبغي أن  

يساوي أو يفوق:

  20/13.00 بالنسبة لالولوية 01 
و20/14.00 بالنسبة لالولوية 02

A07IAN01صيانة صناعية الكتروميكانيك
والكتروميكانيك

A18IAN01 هندسة
صيانة آلية وأداتيةصناعية 

A22IAN01 هندسة
- جامعة وهران 1تكنولوجيا الصحةبيوطبية

A16IAN01جامعة سيدي إلكتروتقنيإلكتروتقني -
بلعباس

 يتم الترتيب على أساس المعدل 
الموزون المحسوب الذي ينبغي أن  

يساوي أو يفوق:

 20/12.00 بالنسبة لألولوية 01 

و20/13.00  بالنسبة لألولوية 02

A02IAN01جامعة بومرداسآليةآلية -

A19IAN01 هندسة
- جامعة قسنطينة 1هندسة ميكانيكيةميكانيكية

A15IAN01طرقات و منشآت أشغال عمومية
فنية

- جامعة األغواط
A05IAN01 بناءات مدنية وبيئة هندسة مدنية

A09IAN02جامعة البليدة 1التحول الحراريطاقات متجددة -
 يتم الترتيب على أساس المعدل 

الموزون المحسوب الذي ينبغي أن  
يساوي أو يفوق 20/12.00

A08IAN02جامعة سطيف 1- هندسة المبلوراتهندسة الطرائق

األولوية 01 :
- تقني رياضي
األولوية 02:

- رياضيات
األولوية 03:

- علوم تجريبية

 يتم الترتيب على أساس المعدل 
الموزون المحسوب الذي ينبغي أن  

يساوي أو يفوق 20/12.00

         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

 ماستر ذو مسار
مدمج

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية
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شعب البكالوريا واألولوياتالدوائر الجغرافية للتسجيلمؤسسات التكوينفروع التكوينالرمز
أساس الترتيب والشروط 

البيداغوجية اإلضافية للتسجيل 
األولي

A16IAL01

إلكتروتقني

- جامعة العلوم
 والتكنولوجيا وهران

50،49،01،02،52،08،13،14،20،
22،27،29،31،32،37،

38،45،46،48

تقني رياضي -
تخصص هندسة كهربائية

  يتم الترتيب على أساس 
المعدل الموزون المحسوب.

A16IAL021 جامعة البليدة -
03،06،09،10،11،53،54،15،16،
17،26،56،33،35،42،44،58،47

A16IAL03    1جامعة سطيف - 
04،05،51،07،12،18،19،
21،23،24،25،28،55،30،
34،36،57،39،40،41،43

A19IAL01

هندسة 
ميكانيكية

- جامعة العلوم
 والتكنولوجيا وهران

50،49،01،02،52،08،13،14،20،
22،27،29،31،32،37،

38،45،46،48

تقني رياضي -
تخصص هندسة ميكانيكية A19IAL021 جامعة البليدة -

03،06،09،10،11،53،54،15،16،
17،26،56،33،35،42،44،58،47

A19IAL03    1جامعة سطيف - 
04،05،51،07،12،18،19،
21،23،24،25،28،55،30،
34،36،57،39،40،41،43

A08IAL01

هندسة 
الطرائق

- جامعة العلوم
 والتكنولوجيا وهران

50،49،01،02،52،08،13،14،20،
22،27،29،31،32،37،

تقني رياضي -38،45،46،48
تخصص هندسة الطرائق

A08IAL021 جامعة البليدة -
03،06،09،10،11،53،54،15،16،
17،26،56،33،35،42،44،58،47

A08IAL03    1جامعة سطيف - 
04،05،51،07،12،18،19،
21،23،24،25،28،55،30،
34،36،57،39،40،41،43

A05IAL01

هندسة مدنية

- جامعة العلوم
 والتكنولوجيا وهران

50،49،01،02،52،08،13،14،20،
22،27،29،31،32،37،

تقني رياضي -38،45،46،48
تخصص هندسة مدنية

A05IAL021 جامعة البليدة -
03،06،09،10،11،53،54،15،16،
17،26،56،33،35،42،44،58،47

A05IAL03    1جامعة سطيف - 
04،05،51،07،12،18،19،
21،23،24،25،28،55،30،
34،36،57،39،40،41،43

         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار
مدمج  لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية
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الدوائر الجغرافية المدارس العلياقسم نحضيري (ق ت)الرمز
للتسجيل

شعب البكالوريا 
واألولويات

أساس الترتيب والشروط 
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل 

األولي

A00CAN01  ق. ت. ع. ت.- المدرسة الوطنية
العليا للتكنولوجيا - الجزائر

- 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 الوطنية  العليا 
للتكنولوجيا بالجزائر

- المدرسة العليا للعلوم التطبيقية 
بتلمسان

- المدرسة العليا  في هندسة 
الكهربائية والطاقوية بوهران

- المدرسة العليا للعلوم التطبيقية 
بالجزائر

- المدرسة الوطنية العليا 
للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية 

المستدامة بباتنة

تسجيل وطني

األولوية 01 :

- رياضيات
- تقني رياضي

األولوية 02 :

- علوم تجريبية

  يتم الترتيب على أساس المعدل 
الموزون المحسوب الذي ينبغي 

أن  يساوي أو يفوق: 

 بالنسبة لألولوية 01

يساوي أو  يفوق 20/13.00

- بالنسبة لألولوية 02

يساوي أو يفوق 20/14.00

A00CAN02 ق. ت. ع. ت.- المدرسة العليا
للعلوم التطبيقية - تلمسان

A00CAN03
ق. ت. ع. ت.- المدرسة 

العليا  في الهندسة الكهربائية 
والطاقوية- وهران

A00CAN04 ق. ت. ع. ت.- المدرسة الوطنية
المتعددة التقنيات - الجزائر

A00CAN05 ق. ت. ع. ت.- المدرسة الوطنية
العليا للري- البليدة

A00CAN06 ق. ت. ع. ت.- المدرسة الوطنية
العليا لألشغال العمومية- الجزائر

A00CAN07   ق. ت. ع. ت.- المدرسة الوطنية
العليا المتعددة التقنيات- قسنطينة

A00CAN08 ق. ت. ع. ت.- المدرسة الوطنية
المتعددة التقنيات - وهران

A00CAN09 ق. ت. ع. ت.- المدرسة الوطنية
العليا للمناجم والمعادن - عنابة

A00CAN10 ق. ت. ع. ت.- المدرسة العليا
للتكنولوجيات الصناعية - عنابة

A00CAN11 ق. ت. ع. ت.- المدرسة العليا
للعلوم التطبيقية - الجزائر

A00CAN12
ق. ت. ع. ت.- المدرسة الوطنية 

العليا للطاقات المتجددة والبيئة 
والتنمية المستدامة بباتنة.

         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار
مدمج  لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية
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         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

ميدان الرمز
الدوائر الجغرافية مؤسسات التكوينالتكوين

شعب البكالوريا للتسجيل
أساس الترتيب والشروط 

البيداغوجية اإلضافية للتسجيل 
األولي

B00LAL01جامعة األغواط علوم الماّدة -
- جامعة بجاية 
- جامعة الجلفة
- جامعة المدية 

- جامعة أم البواقي
- جامعة باتنة 1
- جامعة بسكرة

- جامعة تبسة
- جامعة سكيكدة
-جامعة الوادي
-جامعة خنشلة

-جامعة سوق أهراس

- جامعة أدرار
- جامعة بشار

- جامعة تيارت )+ ملحقة سوقر(
- جامعة سعيدة

- جامعة مستغانم
- جامعة العلوم والتكنولوجيا 

وهران
- جامعة تيسمسيلت

- جامعة غليزان
- جامعة عين تيموشنت

-  جامعة البويرة

03
06
17
26

04
05

51،07
12
21

57،39
40
41

50،49،01
37،52،08

14
45،32،20

27
31

38
48
46
- رياضيات10

- علوم تجريبية
- تقني رياضي

  يتم الترتيب على أساس المعدل 
الموزون المحسوب.

B00LAL02علوم الماّدة
  -جامعة برج بوعريريج

 -جامعة جيجل
 -جامعة قالمة

 -جامعة سطيف1 
 -جامعة قسنطينة1 

 -جامعة عنابة
 -جامعة الطارف

 -جامعة ورقلة
 -جامعة سيدي بلعباس

 -جامعة وهران1 
 -جامعة خميس مليانة

- جامعة تلمسان
- جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري 

بومدين

34
18
24
 19

43،25
23
36

  55،30
22

31،01
44

46،13
56،33،54،11،16

B00LAL03جامعة البليدة 1علوم الماّدة -
- جامعة بومرداس

- جامعة تيزي وزو
- جامعة الجزائر 1

-جامعة  المسيلة
- جامعة الشلف
- جامعة غرداية
- جامعة معسكر

42،09
35
15

56،33،53،16
28

44،02
58،47

46،32،29
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         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

ميدان الرمز
مؤسسات التكوينتخصصاتفروع التكوينالتكوين

الدوائر 
الجغرافية 
للتسجيل

شعب البكالوريا 
واألولويات

أساس الترتيب والشروط 
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل 

األولي

B02TPN01

علوم 
فيزياءالماّدة

مواد ومراقبة فيزو 
كيميائية

- جامعة أم البواقي- 
معهد العلوم والتقنيات 

التطبيقية

تسجيل وطني

األولوية 01:
- رياضيات

األولوية 02:
-علوم تجريبية

األولوية 03:
-تقني رياضي

 يتم الترتيب على أساس المعدل 
الموزون المحسوب الذي ينبغي أن  

يساوي أو يفوق  20/11.00  تقنيات األجهزة 
اآلداتية

B02TPN02 قياسات فيزيائية
وأداتيه علمية

- جامعة وهران 1 - 
معهد العلوم والتقنيات 

التطبيقية

األولوية 01:
- رياضيات

-علوم تجريبية
-تقني رياضي

  يتم الترتيب على أساس المعدل 
الموزون المحسوب الذي ينبغي أن  

يساوي أو يفوق 20/11.00



علوم المادة
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         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

ميدان الرمز
مؤسسات التكوينتخصصاتفروع التكوينالتكوين

الدوائر 
الجغرافية 
للتسجيل

شعب البكالوريا 
واألولويات

أساس الترتيب والشروط 
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل 

األولي

B02FPN01 علوم
مواد ومراقبة فيزو فيزياءالماّدة

كيميائية
تسجيل وطني- جامعة بسكرة

األولوية 01:
- رياضيات

األولوية 02:
-علوم تجريبية

األولوية 03:
-تقني رياضي

 يتم الترتيب على أساس المعدل 
الموزون المحسوب الذي ينبغي 
أن  يساوي أو يفوق 20/10.50
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فرع الرمز
الدوائر الجغرافية مؤسسات التكوينالتكوين

للتسجيل
شعب البكالوريا 

واألولويات
أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 

اإلضافية للتسجيل األولي

C02LAL01 رياضيات

- جامعة بجاية 
- جامعة البليدة 1

- جامعة الجلفة
-  جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري 

بومدين
- جامعة تمنراست
- جامعة أم البواقي

- جامعة باتنة 2
- جامعة بسكرة

- جامعة تبسة
- جامعة جيجل
- جامعة عنابة 
-جامعة الوادي
-جامعة خنشلة

-جامعة سوق أهراس
- المركز الجامعي ميلة

- جامعة أدرار
- جامعة بشار

- جامعة تلمسان
- جامعة تيارت

- جامعة تيسمسيلت
- جامعة سعيدة

- جامعة مستغانم
- جامعة معسكر

- جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران
- المركز الجامعي النعامة

- جامعة غليزان
- جامعة سيدي بلعباس

06
42،09

17
56،33،16

54،11
04
05

51،07
12
18
23

57،39
40
41
43

50،49،01
52،08

13
14
38

32،20
27

46،29
37،31

45
48
22

األولوية 01 :
- رياضيات

األولوية 02:
- تقني رياضي
- علوم تجريبية

الموزون  المعدل  أساس  الترتيب على  يتم   
المحسوب.

C02LAL02 رياضيات

- جامعة قالمة
- جامعة سطيف 1

- جامعة ورقلة
- جامعة وهران 1

- جامعة عين تيموشنت
- جامعة الجزائر 1

- جامعة البويرة
- جامعة خميس مليانة

- المركز الجامعي بريكة
- جامعة المدية 

- جامعة قسنطينة 1 

24
19

55،30
31،01

46
53،16

10
44
05
26
25

C02LAL03 رياضيات

- جامعة تيزي وزو
- جامعة بومرداس

- جامعة غرداية
- جامعة األغواط
- جامعة سكيكدة
-جامعة المسيلة

- جامعة الطارف
- جامعة الشلف 

- جامعة برج بوعريريج

15
35،16
58،47

03
21
28
36

44،02
34

       األقسام التحضيرية
  ( المدارس العليا )

 ماستر ذو مسار
مدمج لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية
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فرع الرمز
الدوائر الجغرافية مؤسسات التكوينالتكوين

للتسجيل

شعب 
البكالوريا 
واألولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
اإلضافية للتسجيل األولي

C01LAL01إعالم آلي

- جامعة بجاية 
- جامعة البليدة 1

- جامعة الجلفة
-  جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري 

بومدين
 - جامعة تمنراست
- جامعة أم البواقي

- جامعة باتنة 2
- جامعة بسكرة

- جامعة تبسة
- جامعة جيجل
- جامعة عنابة 
-جامعة الوادي
-جامعة خنشلة

-جامعة سوق أهراس
- المركز الجامعي ميلة

- جامعة أدرار
- جامعة بشار

- جامعة تلمسان
- جامعة تيارت

- جامعة تيسمسيلت
- جامعة سعيدة

- جامعة مستغانم
- جامعة معسكر

- جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران
- المركز الجامعي تندوف
- المركز الجامعي النعامة

- جامعة غليزان
- جامعة سيدي بلعباس
- المركز الجامعي إليزي

06
42،09

17
16

54،11
04
05

51،07
12
18
23

57،39
40
41
43

50،49،01
52،08

13
14
38

32،20
27

46،29
31
37
45
48
22

56،33

األولوية 01 :
- رياضيات

األولوية 02:
- تقني رياضي

- علوم 
تجريبية

  يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون 
المحسوب.

C01LAL02إعالم آلي 

- 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 
- جامعة قسنطينة 2

24
19

55،30
31،01

46
53،16

10
44
05
03
26
25

C01LAL03إعالم آلي 

- جامعة تيزي وزو
- جامعة بومرداس

- جامعة غرداية
- جامعة األغواط
- جامعة سكيكدة
- جامعة المسيلة

- جامعة الطارف
- جامعة الشلف 

- جامعة برج بوعريريج

15
35،16
58،47

03
21
28
36

44،02
34

       األقسام التحضيرية
  ( المدارس العليا )

 ماستر ذو مسار
مدمج لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية
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 أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األولي

 شعب البكالوريا
واألولويات

 الدوائر
 الجغرافية
للتسجيل

 مؤسسات
التكوين التخصصات فروع التكوين الرمز

 يتم الترتيب على أساس المعدل 
الموزون المحسوب الذي ينبغي أن  

يساوي أو يفوق 20/11.00

األولوية 01:
 - رياضيات

- تقني رياضي

األولوية 02:
- علوم تجريبية

تسجيل وطني
 جامعة

بومرداس تطوير الواب و أنفرافيا
 إعالم آلي

C01FPN01

جامعة الجلفة تطوير الواب وتطبيقات النقال C01FPN02
جامعة قالمة شبكات و تكنولوجيات الواب C01FPN03

       األقسام التحضيرية
  ( المدارس العليا )

 ماستر ذو مسار
مدمج لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية
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المدرسة العلياقسم تحضيريالرمز
الدوائر 

الجغرافية 
للتسجيل

شعب البكالوريا 
واألولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
اإلضافية للتسجيل األولي

C00CAN01
ق. ت. إ. آ. - المدرسة 
الوطنية العليا لإلعالم 

اآللي بالجزائر

 -المدرسة الوطنية العليا لإلعالم اآللي بالجزائر

-المدرسة العليا لإلعالم اآللي بسيدي بلعباس

-المدرسة العليا في علوم وتكنولوجيات اإلعالم 
اآللي والرقمنة ببجاية

تسجيل 
وطني

األولوية 01:

- رياضيات

األولوية 02:

- علوم تجريبية

األولوية 03:

- تقني رياضي

  يتم الترتيب على أساس المعدل 
الموزون المحسوب الذي ينبغي أن  

يساوي أو يفوق 20/15.00 C00CAN02
ق. ت. إ. آ. - المدرسة 

العليا لإلعالم اآللي 
بسيدي بلعباس

C00CAN03

ق. ت. إ. آ. -  المدرسة 
العليا في علوم 

وتكنولوجيات اإلعالم 
اآللي والرقمنة ببجاية

C00CAN04
ق.ت.خ.- المدرسة 

الوطنية العليا للذكاء 
االصطناعي

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

األولوية 01:

- رياضيات

األولوية 02:

- علوم تجريبية

األولوية 03:

- تقني رياضي

 يتم الترتيب على أساس المعدل 
الموزون المحسوب الذي ينبغي أن  

يساوي أو يفوق 20/16.00

C00CAN05
ق.ت.خ. -المدرسة 

الوطنية العليا 
للرياضيات

 -المدرسة الوطنية العليا للرياضيات
)القطب التكنولوجي بسيدي عبد هللا(

األولوية 01:
 - رياضيات )ثانوية
 الرياضيات بالقبة-

الجزائر(

األولوية 02:
 - رياضيات

األولوية 03:
- تقني رياضي
- علوم تجريبية

المعدل  أساس  على  الترتيب  يتم   
ينبغي   أن  الذي  المحسوب  الموزون 

يكون 

بالنسبة لألولوية 01
يساوي أو يفوق 14.00/ 20

بالنسبة لألولوية 02  

يساوي أو يفوق 20/15.00  

بالنسبة لألولوية 03  

يساوي أو يفوق  20/16.00

       األقسام التحضيرية
  ( المدارس العليا )

 ماستر ذو مسار
مدمج لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية
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         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

الدوائر الجغرافية مؤسسات التكوينميدان التكوينالرمز
للتسجيل

شعب البكالوريا 
واألولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
اإلضافية للتسجيل األولي

D00LAL01 علوم الطبيعة
والحياة

- جامعة األغواط
- جامعة بجاية 
- جامعة البويرة

- جامعة الجزائر 1
- جامعة الجلفة
- جامعة المدية

- جامعة تمنراست
- جامعة أم البواقي

-جامعة باتنة 1 ) علوم 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

54،11
04
05

51،07
12
18
23

57،39
40
41

43،25
50،49،01

  52،08
46،13
38،14
32،20

27
37،31

45

- األولوية 01 :
- علوم تجريبية

- األولوية02:
- رياضيات

- األولوية03:
- تقني رياضي

   02 و   01 لألولويتين  بالنسبة 
المعدل  أساس  على  الترتيب  يتم 

الموزون المحسوب .

الترتيب   يتم   03 لألولوية  بالنسبة 
المحصل  العام  المعدل  أساس  على 

عليه في امتحان البكالوريا.

D00LAL02 علوم الطبيعة
والحياة

-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

58،47
21
34
19
36

32،29
31،01

43
46

53،16

D00LAL03 علوم الطبيعة
والحياة

- جامعة  تيزي وزو
- جامعة باتنة 2 ) علوم بيولوجية(

- جامعة قالمة
- جامعة المسيلة
-  جامعة ورقلة
- جامعة الشلف

- جامعة غليزان
- جامعة البليدة 1

- المركز الجامعي تيبازة

15
05
24
28

55،30
44،02

48
16،09

42

D00LAL04 علوم الطبيعة
والحياة

- جامعة بومرداس
- جامعة سيدي بلعباس

- المركز الجامعي البيض

35،56،33،16
22
32
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 علوم الطبيعة والحياة
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         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

الدوائر الجغرافية مؤسسات التكوينالتخصصاتفروع التكوينالرمز
شعب البكالوريا للتسجيل

أساس الترتيب والشروط 
البيداغوجية اإلضافية 

للتسجيل األولي

D03LAN01جامعة تلمسان- علم الغاباتعلوم فالحية -

تسجيل وطني
األولوية 01 :

- علوم تجريبية

 األولوية 02 :

- رياضيات

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

يفوق  20/11.00
D07LAN01جامعة قسنطينة 1- علوم التغذيةعلوم التغذية-

D03LAN02علوم فالحيه

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

جامعة سطيف 1- 

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

يفوق 20/11.00
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         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

فروع ميدان التكوينالرمز
مؤسسات التكوينتخصصاتالتكوين

الدوائر 
الجغرافية 
للتسجيل

شعب البكالوريا 
واألولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
اإلضافية للتسجيل األولي

D07TPN01

علوم الطبيعة 
علوم غذائيةوالحياة 

تكنولوجيا 
الصناعات الغذائية

- جامعة تلمسان- 
معهد العلوم والتقنيات 

التطبيقية

تسجيل 
وطني

األولوية 01:
- علوم تجريبية

األولوية 02:
- رياضيات

األولوية 03:
- تقني رياضي

بالنسبة لألولويتين 01 و 02   يتم 
الترتيب على أساس المعدل الموزون 

المحسوب .

بالنسبة لألولوية 03  يتم الترتيب على 
أساس المعدل العام المحصل عليه في 

امتحان البكالوريا

D07TPN02

تكنولوجيات إنتاج 
األلبان ومشتقاتها

- جامعة البليدة 1- 
معهد العلوم والتقنيات 

التطبيقية

بالنسبة لألولويتين 01 و 02    يتم 
الترتيب على أساس المعدل الموزون 
المحسوب الذي ينبغي أن  يساوي أو 

يفوق 20/11.00

بالنسبة لألولوية 03 يتم الترتيب  على 
أساس المعدل العام المحصل عليه 

في امتحان البكالوريا  الذي ينبغي أن 
يكون يساوي أو يفوق 20/11.00

تكنولوجيات الحبوب 
ومشتقاتها

األولوية 01:
- علوم تجريبية

األولوية 02:
- رياضيات

األولوية 03:
- تقني رياضي

بالنسبة لألولويتين 01 و 02   يتم 
الترتيب على أساس المعدل الموزون 
المحسوب الذي ينبغي أن  يساوي أو 

يفوق 20/12.00 

بالنسبة لألولوية 03 يتم الترتيب  على 
أساس المعدل العام المحصل عليه 

في امتحان البكالوريا الذي ينبغي أن 
يساوي أو يفوق 20/12.00

تثمين ونوعية 
المنتوجات الزراعية 

الغذائية

- جامعة أم البواقي- 
معهد العلوم والتقنيات 

التطبيقية
D07TPN03
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         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

 أساس الترتيب والشروط
 البيداغوجية اإلضافية للتسجيل

األولي

 شعب البكالوريا
واألولويات

 الدوائر الجغرافية
للتسجيل مؤسسات التكوين التخصصات فروع التكوين  ميدان

الرمز التكوين

 يتم الترتيب على أساس المعدل 
الموزون المحسوب الذي ينبغي 
أن  يساوي أو يفوق  20/11.00

 األولوية01 :
علوم تجريبية- 

األولوية 02:
رياضيات  - 

تسجيل وطني

علوم غذائية تغليف وجودة جامعة بجاية

 علوم
 الطبيعة
والحياة

D07FPN01

جامعة  وهران 1  الزراعة الدقيقة علوم فالحية D03FPN02

جامعة قسنطينة 1
 تسيير مستدام،
 معالجة وتثمين

النفايات
محيط وبيئة D06FPN01

جامعة قالمة  الطرائق الفالحة
الغذائية علوم الغذاء D07FPN02

جامعة ورقلة انتاج  االحياء المائية

 علم االحياء
 المائية،

 البحرية و
القارية

D05FPN01

بيوتكنولوجيا  غذائية جامعة بسكرة بيوتكنولوجيا D01FPN01

فروع ميدان التكوينالرمز
مؤسسات التكوينتخصصاتالتكوين

الدوائر 
الجغرافية 
للتسجيل

شعب البكالوريا 
واألولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
اإلضافية للتسجيل األولي

D07TPN01

علوم الطبيعة 
علوم غذائيةوالحياة 

تكنولوجيا 
الصناعات الغذائية

- جامعة تلمسان- 
معهد العلوم والتقنيات 

التطبيقية

تسجيل 
وطني

األولوية 01:
- علوم تجريبية

األولوية 02:
- رياضيات

األولوية 03:
- تقني رياضي

بالنسبة لألولويتين 01 و 02   يتم 
الترتيب على أساس المعدل الموزون 

المحسوب .

بالنسبة لألولوية 03  يتم الترتيب على 
أساس المعدل العام المحصل عليه في 

امتحان البكالوريا

D07TPN02

تكنولوجيات إنتاج 
األلبان ومشتقاتها

- جامعة البليدة 1- 
معهد العلوم والتقنيات 

التطبيقية

بالنسبة لألولويتين 01 و 02    يتم 
الترتيب على أساس المعدل الموزون 
المحسوب الذي ينبغي أن  يساوي أو 

يفوق 20/11.00

بالنسبة لألولوية 03 يتم الترتيب  على 
أساس المعدل العام المحصل عليه 

في امتحان البكالوريا  الذي ينبغي أن 
يكون يساوي أو يفوق 20/11.00

تكنولوجيات الحبوب 
ومشتقاتها

األولوية 01:
- علوم تجريبية

األولوية 02:
- رياضيات

األولوية 03:
- تقني رياضي

بالنسبة لألولويتين 01 و 02   يتم 
الترتيب على أساس المعدل الموزون 
المحسوب الذي ينبغي أن  يساوي أو 

يفوق 20/12.00 

بالنسبة لألولوية 03 يتم الترتيب  على 
أساس المعدل العام المحصل عليه 

في امتحان البكالوريا الذي ينبغي أن 
يساوي أو يفوق 20/12.00

تثمين ونوعية 
المنتوجات الزراعية 

الغذائية

- جامعة أم البواقي- 
معهد العلوم والتقنيات 

التطبيقية
D07TPN03
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         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

 أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية
للتسجيل األولي

 شعب البكالوريا
واألولويات

 الدوائر الجغرافية
للتسجيل

 مؤسسات
التكوين التخصصات  فرع

الرمز التكوين

يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون 
المحسوب الذي ينبغي أن  يساوي أو يفوق 

20/12.00 األولوية 01:
علوم تجريبية

األولوية 02:
- رياضيات

تسجيل وطني

جامعة بجاية

مراقبة 
الجودة 
وتحليل 
االغذية

 علوم
D07IAN01 غذائية

يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون 
المحسوب.

 جامعة سيدي
بلعبّاس علوم فالحية علوم 

فالحية D03IAN01
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الدوائر الجغرافية المدارس العلياقسم تحضيريالرمز
شعب البكالوريا للتسجيل

أساس الترتيب والشروط 
البيداغوجية اإلضافية

للتسجيل األولي

D00CAN05
ق. ت. ع.ط.ح. - المدرسة العليا 

لعلوم الغذاء والصناعات الزراعية 
الغذائية بالجزائر

 -المدرسة الوطنية العليا للفالحة 
بالجزائر

- 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 
)بالنسبة للتخصصين " تربية 

المائيات" و"علم صيد األسماك"(

–المدرسة العليا للعلوم البيولوجية 
بوهران

- المدرسة الوطنية العليا للغابات 
بخنشلة.

- المدرسة الوطنية العليا للفالحة 
الصحراوية بأدرار

- المدرسة الوطنية العليا للفالحة 
الصحراوية بالوادي

تسجيل وطني

- األولوية 01 :

- علوم تجريبية

- رياضيات

- األولوية 02:

- تقني رياضي

بالنسبة لألولوية 01  يتم الترتيب 
على أساس المعدل الموزون المحسوب 

الذي ينبغي أن  يساوي أو يفوق
20/13.00 

بالنسبة لألولوية 02  يتم الترتيب  
على أساس المعدل العام المحصل عليه 

في امتحان البكالوريا الذي ينبغي أن 
يساوي أو يفوق 20/13.00

D00CAN06 ق. ت. ع.ط.ح. - المدرسة العليا
للفالحة بمستغانم

D00CAN07 ق. ت. ع.ط.ح. - المدرسة
الوطنية العليا للفالحة بالجزائر

D00CAN08 ق. ت. ع.ط.ح. –المدرسة العليا
للعلوم البيولوجية بوهران

D00CAN09 ق. ت. ع.ط.ح. –المدرسة الوطنية
العليا للغابات بخنشلة.

D00CAN12 ق.ت.خ. –المدرسة الوطنية العليا
للفالحة الصحراوية بأدرار

D00CAN13 ق.ت.خ. –المدرسة الوطنية العليا
للفالحة الصحراوية بالوادي

D00CAN10 ق.ت.خ. –المدرسة الوطنية العليا
للبيوتكنولوجيا بقسنطينة

- المدرسة الوطنية العليا 
للبيوتكنولوجيا بقسنطينة

بالنسبة لألولوية 01:  يتم الترتيب 
على أساس المعدل الموزون المحسوب 

الذي ينبغي أن  يساوي أو يفوق  
20/14.00

بالنسبة لألولوية 02 يتم الترتيب  
على أساس المعدل العام المحصل عليه 

في امتحان البكالوريا الذي ينبغي أن 
يساوي أو يفوق 20/14.00 

D00CAN11
ق.ت.خ. –المدرسة الوطنية 

العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل 
بالجزائر

- المدرسة الوطنية العليا لعلوم 
البحر وتهيئة الساحل بالجزائر

بالنسبة لألولوية 01  يتم الترتيب 
على أساس المعدل الموزون المحسوب 

الذي ينبغي أن  يساوي أو يفوق

20/13.00 

بالنسبة لألولوية 02  يتم الترتيب  
على أساس المعدل العام المحصل عليه 

في امتحان البكالوريا الذي ينبغي أن 
يساوي أو يفوق 20/14.00

         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية
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         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

فروع الرمز
شعب البكالوريا  الدوائر الجغرافية للتسجيلمؤسسات التكوينالتكوين

أساس الترتيب والشروط 
البيداغوجية اإلضافية 

للتسجيل األولي

E03LAL01جيولوجيا

- جامعة تيزي وزو
-  جامعة العلوم والتكنولوجيا 

هواري بومدين
- جامعة خميس مليانة

- جامعة تمنراست

- جامعة أم البواقي
-جامعة باتنة 2
- جامعة تبسة

- جامعة جيجل
-جامعة سطيف 1

- جامعة عنابة

-جامعة تلمسان
- جامعة تيارت)+ ملحقة قصر 

الشاللة(
- جامعة معسكر

- جامعة وهران 2 
- المركز الجامعي تندوف

35،34،15،09
53،58،47،56،33،16

44،42،26،17،03
54،11

04
57،39،28،51،07،05

41،40،12
43،21،18
19،10،06
36،25،23

46،45،22،13
38،14

48،29
32،31،27،20

37،52،08،50،49،01

- األولوية 01 :
- علوم تجريبية

- األولوية 02:
- رياضيات

- األولوية 03:
- تقني رياضي

بالنسبة لألولويتين 01 و 02    
يتم الترتيب على أساس المعدل 

الموزون المحسوب.

بالنسبة لألولوية 03 يتم 
الترتيب  على أساس المعدل 

العام المحصل عليه في امتحان 
البكالوريا 

E03LAL02جامعة قالمةجيولوجيا -
- جامعة الشلف

24،21
44،02

E03LAL03جيولوجيا
- جامعة قسنطينة 1

-جامعة ورقلة 
58،47،25،23،21،51،07

 55،30

E01LAL01 جغرافيا
وتهيئة 

اإلقليم

-  جامعة العلوم والتكنولوجيا 
هواري بومدين

- جامعة الجلفة

- جامعة تبسة
- جامعة سطيف 1

- جامعة وهران 2 

- جامعة  بسكرة
- جامعة عنابة

56،33،16،54،53،11 

58،47،44،26،17،03

41،12
19،06

،29،27،22،20،14،13،52،08،02
50،49،01،48،46،45،09،42،38،37

،32،31

55،30،51،07
36،23

E01LAL02 جغرافيا
وتهيئة 

اإلقليم

- جامعة أم البواقي

-جامعة باتنة 2
  

- جامعة قسنطينة 1

04

40،57،39،55،30،28،51،07،05

35،25،24،23،21،18،15،10،34،43
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         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

الدوائر الجغرافية مؤسسات التكوينميدان التكوينالرمز
للتسجيل

شعب البكالوريا 
واألولويات

أساس الترتيب والشروط 
البيداغوجية اإلضافية 

للتسجيل األولي

F00LAL01 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 + )ملحقة 
قصر الشاللة (
- جامعة سعيدة

- جامعة مستغانم
- جامعة معسكر

- جامعة وهران 2
- المركز الجامعي تندوف

- جامعة غليزان
- المركز الجامعي آفلو

- جامعة قسنطينة 2
- المركز الجامعي النعامة

15
34
28
10

53،16
17
26

54،11
56،33

04
05
12
23
36

57،39
40
41

52،08
38،14

 20
27

32،29
31،50،49،01

37
48
03

43،25
45

األولوية 01 :
- تسيير واقتصاد

األولوية 02:
- رياضيات

األولوية 03:
- علوم تجريبية 
- تقني رياضي

 يتم الترتيب على أساس 
المعدل العام المحصل عليه 

في امتحان البكالوريا

F00LAL02 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم
تجارية 

- جامعة غرداية
- جامعة ورقلة
- جامعة بسكرة

- جامعة األغواط
- جامعة بجاية

- جامعة سطيف 1
-جامعة سكيكدة
- جامعة جيجل

- جامعة تلمسان
- جامعة سيدي بلعباس

- المركز الجامعي تيبازة
- المركز الجامعي البيض

- جامعة أدرار
-جامعة تيسمسيلت

58،47
55،30

57،39،51،07
03
06
19
21
18
13

46،22
42
32

50،49،01
38

F00LAL03 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم
تجارية

- جامعة البليدة 2
- جامعة قالمة

- المركز الجامعي بريكة
- جامعة الشلف

- المركز الجامعي مغنية
- جامعة العلوم اإلسالمية-

األمير عبد القادر
- جامعة عين تيموشنت

16،53،11،09
24
05

44،02
13

43،25

46

F00LAL04 علوم اقتصادية والتسيير وعلوم
تجارية

- جامعة بومرداس
- المركز الجامعي ميلة
- جامعة خميس مليانة

35،16
43
44
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         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

الدوائر الجغرافية مؤسسات التكوينالتخصصاتفروع التكوينالرمز
للتسجيل

شعب 
البكالورياواألولويات

أساس الترتيب والشروط 
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل 

األولي

F02LAN01 علوم مالية
ومحاسبة*

- محاسبة وتدقيق
تسجيل وطني- جامعة تيزي وزو- مالية المؤسسة

األولوية 01 :
تسيير واقتصاد- 

األولوية 02:
- رياضيات

- تقني رياضي
- علوم تجريبية

 يتم الترتيب  على أساس المعدل العام 
المحصل عليه في امتحان البكالوريا

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

20/11.00
* التدريس يتم باللغة الفرنسية
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         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

ميدان الرمز
الدوائر الجغرافية مؤسسات التكوينتخصصاتفروع التكوينالتكوين

للتسجيل
شعب البكالوريا 

واألولويات
أساس الترتيب والشروط 

البيداغوجية اإلضافية 
للتسجيل األولي

F00TPN01

علوم 
اقتصادية 
والتسيير 

وعلوم 
تجارية

تسيير الموارد علوم التسيير
البشرية

جامعة ورقلة - معهد 
العلوم والتقنيات 

التطبيقية

تسجيل وطني

األولوية 01:
- تسيير واقتصاد

األولوية 02:

- علوم تجريبية

رياضيات- 

األولوية 03:
- تقني رياضي

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

يساوي أو يفوق 20/12.00

علوم مالية 
محاسبة وماليةومحاسبة

F00TPN02

تسيير الموارد علوم التسيير
البشرية

جامعة أم البواقي- 
معهد العلوم والتقنيات 

التطبيقية
علوم مالية 

محاسبة وماليةومحاسبة

F01TPN01

تسيير الموارد علوم التسيير
البشرية

جامعة وهران 1- 
معهد العلوم والتقنيات 

التطبيقية
علوم مالية 

محاسبة وماليةومحاسبة
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         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

 أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األولي

 شعب البكالوريا
واألولويات

 الدوائر
 الجغرافية
للتسجيل

 مؤسسات
التكوين التخصصات فروع التكوين ميدان التكوين الرمز

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

األولوية 01:
تسيير - 

واقتصاد

األولوية 02:
رياضيات- 

األولوية 03:
- علوم تجريبية
- تقني رياضي

تسجيل 
وطني

 ميزانية جامعة عنابة
علوم التسيير  الدولة

 علوم
 اقتصادية،

 التسيير وعلوم
تجارية

F01FPN01

 
يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

المحصل عليه في امتحان البكالوريا 
الذي يجب أن يفوق أو يساوي  

20/11.00
شروط إضافية:

للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون 
عالمة الرياضيات تفوق أو تساوي 

20/11.00

 جامعة سيدي
 بلعبّاس

 تجارة
 إلكترونية
 وتسويق

رقمي

علوم تجارية F03FPN01
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         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

الدوائر الجغرافية المدارس العلياقسم تحضيريالرمز
للتسجيل

شعب البكالوريا 
واألولويات

أساس الترتيب والشروط 
البيداغوجية اإلضافية

للتسجيل األولي

F00CAN01 ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت–المدرسة  العليا
- مدرسة الدراسات العليا التجارية لعلوم التسيير بعنابة

بالقليعة

- المدرسة الوطنية العليا لإلحصاء 
واالقتصاد التطبيقي بالقليعة

 -المدرسة العليا للتجارة بالقليعة

- المدرسة  العليا لعلوم التسيير 
بعنابة

- المدرسة العليا للمحاسبة والمالية 
بقسنطينة

- المدرسة العليا إلدارة األعمال 
بتلمسان

- المدرسة العليا لالقتصاد بوهران

- المدرسة العليا للتسيير و 
االقتصاد الرقمي

تسجيل وطني

- رياضيات
- تسيير واقتصاد
- علوم تجريبية
- تقني رياضي

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

أويفوق  12.00 / 20

شروط إضافية:
للمشاركة في الترتيب يجب أن 

تكون عالمة الرياضيات تساوي 
أو تفوق  12.00/ 20

F00CAN02 ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت–المدرسة العليا
للمحاسبة والمالية بقسنطينة

F00CAN03
ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت–المدرسة العليا 

إلدارة األعمال بتلمسان

F00CAN04 ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت–المدرسة العليا
لالقتصاد بوهران

F00CAN05 ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت - المدرسة العليا
للتجارة- بالقليعة

F00CAN06 ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت - مدرسة
الدراسات العليا التجارية - بالقليعة

F00CAN07
ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت- المدرسة 

الوطنية العليا لإلحصاء واالقتصاد 
التطبيقي– بالقليعة

F00CAN08
ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت- المدرسة العليا 

للتسيير و االقتصاد الرقمي– 
بالقليعة
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         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

فروع الرمز
شعب البكالوريا الدوائر الجغرافية للتسجيلمؤسسات التكوينالتكوين

واألولويات

أساس الترتيب والشروط 
البيداغوجية اإلضافية 

للتسجيل األولي

G02LAL01حقوق

- جامعة بجاية 
- جامعة الجلفة

- جامعة بومرداس
- جامعة الشلف

- جامعة تمنراست
- جامعة أم البواقي

- 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 تندوف
-جامعة تيسمسيلت

- المركز الجامعي النعامة
- جامعة غليزان

- جامعة سيدي بلعباس 
- جامعة المسيلة

- المركز الجامعي تيبازة

19،06
17
35

44،02
54،11

04
05
12
18
21
24
23
36

57،39
40
41

50،49،01
52،08

13
14

20
27

46،29
37
38
45
48
22
28
42

األولوية 01 :
- آداب وفلسفة
- لغات أجنبية

- تسيير واقتصاد

األولوية 02:
- علوم تجريبية

- رياضيات

األولوية 03:
- تقني رياضي

يتم الترتيب  على أساس 
المعدل العام المحصل عليه في 

امتحان البكالوريا.

G02LAL02جامعة تيزي وزوحقوق -
- 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،53،11،09

34
19
05
32
03
46
43

G02LAL03حقوق
-جامعة الجزائر 1

- جامعة خميس مليانة
- جامعة ورقلة
- جامعة بسكرة
- جامعة غرداية

- جامعة قسنطينة 1
- جامعة األغواط

- المركز الجامعي مغنية
- جامعة البويرة

- المركز الجامعي إليزي
- جامعة المدية

- جامعة وهران 2

53،16
44

55،30
51،07
58،47

25
03
13
10

56،33
26

31،01
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         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

شعب البكالوريا الدوائر الجغرافية للتسجيلمؤسسات التكوينفروع التكوينالرمز
واألولويات

أساس الترتيب والشروط 
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل 

األولي

G01LAL01 جامعة األغواطعلوم سياسية -
- جامعة البليدة 2

- جامعة الجزائر 3

- جامعة باتنة  1
- جامعة بسكرة

- جامعة تبسة
جامعة سطيف 2

- جامعة عنابة
- جامعة المسيلة
- جامعة تلمسان 

- جامعة سعيدة
- جامعة وهران 2

- جامعة بومرداس
- جامعة ختشلة 

58،47،17،03
44، 42،56،33،26،09

34،16،54،53،11

  05
51،07

12
  19

36،23
 28

46،13

45،32،20
38،37،31

35
األولوية 01 :40

- آداب وفلسفة
- لغات أجنبية

- تسيير واقتصاد

األولوية 02:
- رياضيات

-علوم تجريبية

األولوية 03:
- تقني رياضي

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 20/11.00

G01LAL02 جامعة تيزي وزوعلوم سياسية -

- جامعة معسكر
- جامعة غليزان
- جامعة أدرار

- جامعة بشار
- جامعة الوادي

- جامعة سكيكدة 
- جامعة قسنطينة 3

- جامعة سيدي بلعباس
- جامعة جيجل

- جامعة أم البواقي

15،10

46،29
48

50،49،01

52،08
57،39

21
43،41،25

22
18،06

04

G01LAL03 جامعة قالمةعلوم سياسية -
- جامعة ورقلة

- جامعة مستغانم
- جامعة الشلف

- جامعة تيارت

24
55،30

27
02

38،14

 حقوق
 وعلوم
سياسية
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         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

الدوائر الجغرافية المدرسة العلياقسم تحضيري الرمز
شعب البكالوريا للتسجيل

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية

للتسجيل األولي

G00CAN01
ق.ت.ح.ع.س- 

المدرسة  الوطنية  
العليا للعلوم 

السياسية بالجزائر

المدرسة 
الوطنية العليا 

للعلوم السياسية
تسجيل وطني

األولوية 01:

-آداب وفلسفة

- لغات أجنبية

- تسيير و اقتصاد

األولوية 02:

- رياضيات

-تقني رياضي

- علوم تجريبية

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 20/13.00
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         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

فروع الرمز
شعب البكالوريا الدوائر الجغرافية للتسجيلمؤسسات التكوينالتكوين

واألولويات

أساس الترتيب والشروط 
البيداغوجية اإلضافية 

للتسجيل األولي

H04LAL01 لغة ألمانية

- جامعة الجزائر 2

- جامعة سيدي بلعباس

- جامعة وهران 2

- جامعة سكيكدة

- جامعة تيارت

56،33،26،16،15،54،53،11،10،09،06،03
44،42،35

57،28،22،20،13،52،08،02

45،37،31،27،19،50،49،01 
48،58،47،46،

،25،23،55،30،24،21،18،12،51،07،05،04
43،41،40،39،36،34

38،32،29،17،14

- لغات أجنبية

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

يفوق 20/11.00

H06LAL01 لغة
إنجليزية

- جامعة األغواط
- جامعة بجاية

- جامعة البليدة 2
- جامعةالجزائر 2

- جامعة الجلفة
- جامعة بومرداس

- جامعة خميس مليانة
- جامعة غرداية

- جامعة تمنراست

- جامعة أم البواقي
- جامعة باتنة 2
- جامعة بسكرة

- جامعة تبسة
- جامعة جيجل
- جامعة عنابة

- جامعة الطارف

- جامعة قالمة
- جامعة المسيلة
- جامعة الوادي
- جامعة خنشلة

- جامعة سوق أهراس
- المركز الجامعي ميلة

- 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

03
19،06

42،26،09
53،16

17
35
44

58،47
54،11

04
05

  51،07
12
18
23
36

24
28

57،39
40
41
43

50،49،01
02

37،52،08
13
22

38،14
32،20

29
31
45
48

- األولوية 01 :
- لغات أجنبية

األولوية 02:
- آداب وفلسفة

األولوية 03:
- رياضيات

- تقني رياضي
-علوم تجريبية

-تسيير واقتصاد

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

يفوق  20/11.00

H06LAL02 لغة
إنجليزية

- جامعة تيزي وزو
- جامعة سكيكدة

- جامعة قسنطينة 1
- جامعة مستغانم 

- جامعة البويرة
- جامعة عين تيموشنت

- المركز الجامعي إليزي

34،15
21

25،23
38،27

10
46

56،33

H06LAL03 لغة
إنجليزية

- جامعة سطيف 2
- جامعة برج بوعريريج

- جامعة ورقلة
- المركز الجامعي بريـكة
- المركز الجامعي مغنية

- جامعة المدية

19 
34 

55،30
05
13
26



46

ية
جنب

ت أ
لغا

 و
اب

آد

ST SM MI SNV STU SEGC DSP LLE SHS STAPS Art LLA LCA AUMV SS SMed SVet ENS A05 A06 A07 A08 ST SM MI SNV STU SEGC DSP LLE SHS STAPS Art LLA LCA AUMV SS SMed SVet ENS A05 A06 A07 A08

         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

فروع الرمز
شعب البكالوريا الدوائر الجغرافية للتسجيلمؤسسات التكوينالتكوين

واألولويات
أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 

اإلضافية للتسجيل األولي

H02LAL01 لغة
إسبانية 

- جامعة الجزائر 2

- جامعة األغواط

- جامعة تلمسان

- جامعة مستغانم

- جامعة وهران 2

- جامعة تيارت
- جامعة عين تيموشنت

55،30،26،25،16،15،12،54،53،11،10،09،06
44،42،35،56،33

58،47،40،57،39،28،03

45،22،20،13،52،08،50،49،01

48،34،27،19،18،02

43،41،37،36،31،24،23،21،51،07،05،04

38،32،29،17،14
46

- لغات أجنبية
 يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون
أو يساوي  أن   ينبغي  الذي   المحسوب 

يفوق  11.00 \ 20

H01LAL01 لغة
فرنسية

 -جامعة األغواط
 -جامعة بجاية

 -جامعة البليدة2      
 -جامعة البويرة 

 -جامعة الجزائر2 
 -جامعة الجلفة

 -جامعة بومرداس

 -جامعة أم البواقي
 -جامعة باتنة2    

 -جامعة بسكرة
 -جامعة تبسة

 -جامعة جيجل
 -جامعة عنابة
 -جامعة قالمة

 -جامعة الوادي
  -جامعة خنشلة

 -جامعة سوق أهراس
 -المركز الجامعي ميلة

 -جامعة أدرار
 -جامعة بشار

 -جامعة تلمسان
 -جامعة تيارت
 - جامعة سعيدة

- جامعة مستغانم 
 - جامعة معسكر

 - جامعة تسمسيلت
 - جامعة غليزان

 - المركز الجامعي النعامة 
 

58،47،03
19،06

44،42،26،09
10

56،33،16،54،53،11
17
35

04
05

51،07
12

21،18
36،23

24
57،39

40
41
43

50،49،01
37،52،08

13
14

32،20
27
29
38
48
45

 األولوية 01 :

- لغات أجنبية

األولوية 02:

- آداب وفلسفة

األولوية 03:

- رياضيات
- تقني رياضي
-علوم تجريبية

-تسيير واقتصاد

يتم الترتيب على أساس المعدل 
الموزون المحسوب الذي ينبغي أن  

يساوي أو يفوق 20/11.00  

H01LAL02 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

26
44

58،47
19
21
 25
34
22
31
03

H01LAL03 لغة
فرنسية

- جامعة تيزي وزو
- جامعة ورقلة

- جامعة المسيلة
- جامعة الطارف

- جامعة الشلف
- جامعة عين تيموشنت 
- المركز الجامعي بريكة

34،15،09
 58،47،55،30،51،07

28
36

44،02
46
05
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         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

فروع الرمز
شعب البكالوريا الدوائر الجغرافية للتسجيلمؤسسات التكوينالتكوين

واألولويات

أساس  الترتيب  والشروط  
البيداغوجية اإلضافية  للتسجيل  

األولي

H07LAL01 لغة
إيطالية

- جامعة البليدة 2

- جامعة الجزائر 2

- جامعة عنابة

،27،22،20،15،14،13،09،52،08،50،49،01
48،46،45،44،42،38،37،32،31،29

،56،33،26،17،16،54،53،11،10،06،03،02
58،47،35

،25،24،23،21،19،18،12،51،07،05،04
43،41،40،57،39،36،34،55،30،28

- لغات أجنبية

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

يفوق 20/10.00

H05LAL01 لغة
روسية

- جامعة الجزائر 2

- جامعة وهران 2

،09،51،07،06،05،04،03
،18،17،16،15،12،54،53،11،10

،35،34،56،33،28،24،21،19
58،47،43،42،41،40،36

،20،14،13،52،08،02،50،49،01
،55،30،29،27،26،25،23،22

48،46،45،44،57،39،38،37،32،31

- األولوية 01 :
- لغات أجنبية
- آداب وفلسفة

- األولوية 02:

- رياضيات
- تقني رياضي
-علوم تجريبية

-تسيير واقتصاد

 يتم الترتيب على أساس 
المعدل العام المحصل عليه 

في امتحان البكالوريا

H08LAL01لغة تركية

 - جامعة األمير عبد القادر 
للعلوم اإلسالمية

- جامعة الجزائر 2

،03،04،05،06،07،51،10،12،15،17،18،19
21،23،24،25،28،55،30،34،36،39،57،

40،41،43

01،49،50،02،08،52،09،11،53،54،13،14،
16،20،22،26،27،29،31،32،56،33،35،37،

38،42،44،45،46،58،47،48

- األولوية 01 :
- لغات أجنبية
- آداب وفلسفة

- األولوية 02:

- رياضيات
- تقني رياضي
-علوم تجريبية

-تسيير واقتصاد

يتم الترتيب  على أساس 
المعدل العام المحصل عليه 

في امتحان البكالوريا
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فروع الرمز
التخصصاتالتكوين

الدوائر الجغرافية مؤسسات التكوين
شعب البكالوريا للتسجيل

أساس الترتيب والشروط 
البيداغوجية اإلضافية 

للتسجيل األولي

H03IAN01

ترجمة

ترجمة كتابية / ترجمة 
شفوية

عربي / فرنسي / انجليزي

- جامعة الجزائر 2

- آداب وفلسفةتسجيل وطني
- لغات أجنبية

 
يتم الترتيب على أساس المعدل 

الموزون المحسوب الذي 
ينبغي أن  يساوي أو يفوق  

20/12.00

H03IAN02 -1 جامعة وهران

H03IAN03 -1 جامعة  قسنطينة

H03IAN04 -جامعة عنابة

H03IAN05 -2 جامعة باتنة

H03IAN092 جامعة البليدة -

H03IAN10جامعة تيزي وزو -

H03IAN06
ترجمة كتابية / ترجمة 

شفوية

عربي / فرنسي / ألماني 
جامعة الجزائر 2- 

H03IAN07
ترجمة كتابية / ترجمة 

شفوية

عربي / فرنسي / إسباني

جامعة الجزائر 2- 

H03IAN08 -1 جامعة وهران

H03IAN11 ترجمة كتابية / ترجمة
شفوية

عربي / فرنسي/ أمازيغي

- جامعة بجاية

H03IAN12جامعة تيزي وزو -

         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية
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         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

فروع الرمز
شعب البكالوريا الدوائر الجغرافية للتسجيلمؤسسات التكوينالتكوين

واألولويات

أساس الترتيب والشروط 
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل 

األولي

I17LAL01 علوم
إنسانية *

 -جامعة األغواط
 -جامعة بجاية

 -جامعة البليدة2 
 -جامعة الجلفة 

 -جامعة أم البواقي
 -جامعة باتنة1  
 -جامعة بسكرة
 -جامعة تبسة 

 -جامعة سكيكدة
 -جامعة عنابة 
 -جامعة قالمة

 -جامعة خنشلة 
 -جامعة سوق أهراس

 -جامعة بشار
 -جامعة تيارت +)ملحقة قصر الشاللة)

 -جامعة مستغانم
 -جامعة معسكر

 -جامعة وهران1      
- جامعة غليزان

- جامعة تمنراست
 -المركز الجامعي تيبازة

03
06

44،26،09
17
04

55،05
57،39،51،07

12
21

36،23
24
40
41

37،52،08
38،14

27
32،29

31،50،49،01
48

54،11
42

األولوية 01 :
- آداب وفلسفة
- لغات أجنبية

األولوية 02:
- رياضيات

- تقني رياضي
-علوم تجريبية

- تسيير واقتصاد

يتم الترتيب  على أساس المعدل 
العام المحصل عليه في امتحان 

البكالوريا

I17LAL02 علوم
إنسانية *

- 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

50،49،01
57،39
35،15

53،56،33،16
26

58،47
03
05

21،18
43،25،19

 28
46،13

 20
22

44،02
34
32
45

I17LAL03 علوم
إنسانية *

- جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
- جامعة ورقلة

- جامعة خميس مليانة
- جامعة البويرة

- جامعة سطيف 2

43،25
58،47،55،30

44
10
19

I03LAL01
علوم 

إنسانية 
(علوم 
اإلعالم 

واالتصال)

- جامعة الجزائر 3
- جامعة قسنطينة 3

56،33،16
43،25

* 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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         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

الدوائر الجغرافية مؤسسات التكوينفروع التكوينالرمز
للتسجيل

شعب البكالوريا 
واألولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
اإلضافية للتسجيل األولي

I19LAL01** علوم اجتماعية

 -جامعة األغواط
 -جامعة بجاية

 -جامعة البليدة2      
 -جامعة الجلفة

 -جامعة  تمنراست
 -المركز الجامعي تيبازة

 -جامعة أم البواقي
 -جامعة باتنة1  
 -جامعة بسكرة

 -جامعة تبسة
 -جامعة سكيكدة

 -جامعة عنابة
 -جامعة قالمة

 -جامعة خنشلة
 -جامعة سوق أهراس

 -جامعة البويرة

- جامعة أدرار
- جامعة بشار

- جامعة تيارت)+ ملحقة قصر 
الشاللة(

- جامعة سعيدة
- جامعة مستغانم
- جامعة معسكر
- جامعة غليزان

- جامعة سطيف 2

03
06

44،26،09
17

54،11
42

04
05

57،39،51،07
12
21
23
24
40
41
10

50،49،01
37،52،08

38،14

45،20
27

46،32،29
48
19

- األولوية 01 :
- آداب وفلسفة
- لغات أجنبية

األولوية 02:
-تسيير واقتصاد

األولوية 03:
-علوم تجريبية

- رياضيات
- تقني رياضي

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام 
المحصل عليه في امتحان البكالوريا

I19LAL02** علوم اجتماعية

- جامعة الجزائر 2
- جامعة الوادي
- جامعة المدية

- جامعة خميس مليانة
- جامعة غرداية

- المركز الجامعي أفلو

- جامعة جيجل
- جامعة قسنطينة 2

- جامعة برج بوعريريج 
- جامعة الطارف

- جامعة عين تيموشنت
- المركز الجامعي مغنية

53،16
55،57،39

26
44

58،47
03

18
43،25،19

34
36
46
13

I19LAL03** علوم اجتماعية

- جامعة تيزي وزو
- جامعة المسيلة
- جامعة ورقلة

- جامعة سيدي بلعباس
- جامعة الشلف
- جامعة تلمسان

- جامعة وهران 2
- المركز الجامعي بريكة

- المركز الجامعي البيض
- المركز الجامعي إليزي

35،15
28

55،30
22

44،02
13

31،50،49،01
05
32

56،33

** 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.
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شعب البكالوريا الدوائر الجغرافية للتسجيلمؤسسات التكوينفروع التكوينالرمز
واألولويات

أساس الترتيب 
والشروط البيداغوجية 

اإلضافية للتسجيل 
األولي

I20LAL01** علوم إسالمية

- جامعة األغواط

- جامعة الجزائر1

- جامعة باتنة 1

- جامعة الوادي

- جامعة المسيلة

- جامعة أدرار

- جامعة تلمسان

26،17،03

 16 

   ،21،18،06،05،04
43،41،36،25،24،23

40،57،39،55،30

34،28،19،51،07

37،56،33،32،54،53،11،52،08،50،
  49،01

46،45،44،38،22،13

- األولوية 01 :

- آداب وفلسفة
- لغات أجنبية

األولوية 02:
- رياضيات

- تقني رياضي
-علوم تجريبية

-تسيير واقتصاد

أساس  على  الترتيب  يتم 
المحصل  العام  المعدل 
امتحان  في  عليه 

البكالوريا

I20LAL02** علوم إسالمية

- جامعة البويرة

- جامعة غرداية

- جامعة وهران 1  

- جامعة تبسة
- جامعة غليزان

35،15،10

58،47

42،31،29،27،26،20،14،09،02

12
48

I20LAN01** جامعة األمير عبد  القادر للعلوم  علوم إسالمية -
اإلسالمية

تسجيل وطني

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

         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية
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         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

الدوائر الجغرافية مؤسسات التكوينالتخصصاتفروع التكوينالرمز
للتسجيل

شعب 
البكالورياواألولويات

البيداغوجية  والشروط  الترتيب  أساس 
اإلضافية للتسجيل األولي

I12LAN01 علوم إنسانية - علم
اآلثار*

- آثار ما قبل التاريخ

- صيانة وترميم في علم 
اآلثار

- آثار إسالمية

- آثار قديمة

- جامعة الجزائر 2

تسجيل وطني

األولوية 01 :

- آداب وفلسفة

- لغات أجنبية

األولوية 02:

- رياضيات

- تقني رياضي

-علوم تجريبية

-تسيير واقتصاد

يتم الترتيب  على أساس المعدل العام 
المحصل عليه في امتحان البكالوريا 

الذي ينبغي أن يكون  يساوي أو يفوق 
20/11.00

I14LAN01 علوم إنسانية–علم
المكتبات**

- تقنيات األرشفة

- مكتبات ومراكز 
التوثيق

- جامعة قسنطينة 2

يتم الترتيب على أساس المعدل العام 
المحصل عليه في امتحان البكالوريا 

الذي ينبغي أن يكون  يساوي أو يفوق 
20/12.00

 *يتم التسجيل في الميدان الفرعي  علوم إنسانية – علم اآلثار

** يتم التسجيل في الميدان الفرعي  علوم إنسانية – علم المكتبات
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         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

 أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األولي

 شعب البكالوريا
واألولويات

 الدوائر
 الجغرافية
للتسجيل

 مؤسسات
التكوين

التخصصات فروع التكوين  ميدان
 التكوين

الرمز

يتم الترتيب  على أساس المعدل العام 
المحصل عليه في امتحان البكالوريا 

الذي يجب أن  يساوي  أو يفوق 
20/11.00

شروط إضافية:
 للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون

 عالمتي اللغة الفرنسية واإلنجليزية
 تساويان أو  تفوقان 20/11.00

األولوية 01:
آداب وفلسفة- 
لغات أجنبية- 

األولوية 02:
تسيير واقتصاد- 

األولوية 03:
علوم تجريبية- 
رياضيات- 
تقني رياضي- 

تسجيل وطني جامعة ورقلة

 لغات أجنبية
 مطّبقة على
 االتصال في

المؤسسة

 علوم االعالم
واالتصال

 علوم
 إنسانية

واجتماعية
I03FPN01
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         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

الدوائر الجغرافية المدرسة العلياقسم تحضيري الرمز
شعب البكالوريا للتسجيل

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
اإلضافية

للتسجيل األولي

I00CAN01
ق.ت.ع.إ.إ- المدرسة 

الوطنية  العليا للصحافة 
وعلوم اإلعالم بالجزائر

المدرسة 
الوطنية  العليا 

للصحافة 
وعلوم اإلعالم  

بالجزائر

جميع شعب تسجيل وطني
البكالوريا

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

يجب أن يساوي أو يفوق  20/14.00
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شعب البكالوريا الدوائر الجغرافية للتسجيلمؤسسات التكوينميدان التكوينالرمز
أساس الترتيب والشروط 

البيداغوجية اإلضافية للتسجيل 
األولي

J00LAL01 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 والتكنولوجيا 
وهران

- المركز الجامعي البيض
- جامعة تسمسيلت

- جامعة البويرة
- جامعة الشلف

- جامعة سطيف 2

03
06

56،33،16،54،53،11،09
17

35،15
04

40،05
57،39،51،07

12
21،18

41
48،29،27

 ،37،31،22،13،50،49،01
46

45،32،52،08
38،20،14

10
42،26،02

19

جميع شعب البكالوريا

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

يساوي أو يفوق 20/11.00  

J00LAL02 علوم وتقنيات
النشاطات البدنية

والرياضية *

- جامعة خميس مليانة
- جامعة قسنطينة 2

- جامعة عنابة
- جامعة المسيلة
- جامعة ورقلة

44
43،25

36،24،23
34،28،19

58،47،55،30

* 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.

         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية
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         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

فروع الرمز
أساس الترتيب والشروط البيداغوجية شعب البكالوريا الدوائر الجغرافية للتسجيلمؤسسات التكوينالتكوين

اإلضافية للتسجيل األولي

K00LAL01فنون

- جامعة الجزائر 2

- جامعة الجلفة

- جامعة قسنطينة 3

- جامعة تلمسان 

- جامعة سعيدة

- جامعة سيدي 
بلعباس 

- جامعة مستغانم 

- جامعة معسكر

- جامعة وهران 1

42،35،56،33،16،15،54،53،11،10،09،06

58،47،44،55،30،28،26،17،03

،25،24،23،21،19،18،12،51،07،05،04
43،41،40،57،39،36،34

46،45،13

20،14،52،08

32،22

 48،27،02

38،29

37،31،50،49،01

جميع شعب 
البكالوريا

يتم الترتيب  على أساس المعدل العام 
المحصل عليه في امتحان البكالوريا
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         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

شعب البكالوريا الدوائر الجغرافية للتسجيلمؤسسات التكوينميدان التكوينالرمز
واألولويات

أساس الترتيب والشروط 
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل 

األولي

L00LAL01 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 1
-جامعة تيسمسيلت

- المركز الجامعي النعامة
- جامعة غليزان

- المركز الجامعي آفلو
- المركز الجامعي ميلة

06
17

54،53،11
19،05

12
18
21
23
24
40
41

50،49،01
52،08

14
20
27

46،32،29
31
38
45
48
03
األولوية 01 :43

- آداب وفلسفة
- لغات أجنبية

األولوية 02:
- رياضيات

- تقني رياضي
-علوم تجريبية

-تسيير واقتصاد

يتم الترتيب  على أساس المعدل 
العام المحصل عليه في امتحان 

البكالوريا.

L00LAL02 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

56،33،16
35

43،25
28

55،30
51،07
58،47
57،39

03
36
13
10
19

L00LAL03 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

43،25
04
05
22
13
46
44
32

37،01
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         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

شعب البكالوريا الدوائر الجغرافية للتسجيلمؤسسات التكوينميدان التكوينالرمز
واألولويات

أساس الترتيب والشروط 
البيداغوجية اإلضافية 

للتسجيل األولي

M00LAL01
لغة وثقافة 

أمازيغية

- جامعة بجاية

- جامعة البويرة

- جامعة تيزي وزو

 -جامعة باتنة 1

 -جامعة تمنراست

23،22،19،18،16،13،06،50،49،01
42،56،33،31،25،

،32،28،26،17،14،10،03
58،47،44،38،34

،37،35،29،27،20،15،09،52،08،02
48،46،45

،36،55،30،24،21،12،51،07،05،04
43،41،40،57،39

54،53،11

األولوية 01:
- آداب وفلسفة
- لغات أجنبية

األولوية 02:
- رياضيات

- تقني رياضي
-علوم تجريبية

-تسيير واقتصاد

أساس  على  الترتيب  يتم 
عليه  المحصل  العام  المعدل 

في امتحان البكالوريا
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         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

شعب البكالوريا الواليات التابعة لمؤسسات التكوينمؤسسات التكوينفروع التكوينالرمز
واألولويات

أساس الترتيب والشروط 
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل 

األولي

N01LAL01 تسيير التقنيات
الحضرية

- جامعة أم البواقي

- جامعة بسكرة

- جامعة قسنطينة 3

- جامعة المسيلة

جامعة الشلف- 

 جامعة األغواط - 

،24،21،12،05،04
41،40،36

57،39،56،33،55،30،51،07

،25،23،18،16،54،53،11
48،46،43،42

،26،19،15،10،09،52،08،06،50،49،01
37،35،34،28

،27،22،20،14،13،02
45،44،38،32،31،29

58،47،17،03

- رياضيات
- تقني رياضي
-علوم تجريبية

 يتم الترتيب على أساس المعدل 
الموزون المحسوب الذي ينبغي أن 
يكون  يساوي أو يفوق 20/11.00

N04LAL01عمران

- جامعة المسيلة

- جامعة قسنطينة 3

- جامعة بشار

48،35،34،55،30،28،26،19،17،14،10،09،
51،07،03

02،04،05،06،11،53،54،12،13،15،16،18،
20،21،22،23،24،25،27،29،31،33،56،36،

38،39،57،40،41،42،43،44،46،58،47،

45،37،32،52،08،50،49،01
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         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

مؤسسات التكوينمؤسسات التكوينفروع التكوينالرمز
الدوائر 

الجغرافية 
للتسجيل

شعب البكالوريا
أساس الترتيب والشروط 

البيداغوجية اإلضافية للتسجيل 
األولي

N02LAN01
- قيادة عملياتية مهن المدينة

تسجيل وطني- جامعة قسنطينة 3للمشاريع
- رياضيات

- تقني رياضي
- علوم تجريبية

يتم الترتيب على أساس المعدل 
الموزون المحسوب الذي ينبغي 
أن  يساوي أو يفوق  20/12.00
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ميدان الرمز
التكوين

فروع 
مؤسسات التكوينتخصصاتالتكوين

الدوائر 
الجغرافية 
للتسجيل

شعب البكالوريا 
واألولويات

أساس الترتيب والشروط 
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل 

األولي

N02TPN01

هندسة 
معمارية، 

عمران 
ومهن 
المدينة

مهن 
المدينة

جيومتر 
طوبوغراف

- جامعة تلمسان – 
معهد العلوم والتقنيات 

التطبيقية
تسجيل وطني

األولوية 01:
- رياضيات

- تقني رياضي

األولوية 02:
- علوم تجريبية

 يتم الترتيب على أساس المعدل 
الموزون المحسوب.

         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية
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         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

الدوائر الجغرافية مؤسسات التكوينتخصصاتفروع التكوينميدان التكوينالرمز
للتسجيل

شعب البكالوريا 
واألولويات

أساس الترتيب والشروط 
البيداغوجية اإلضافية 

للتسجيل األولي

N01FPN01

هندسة 
معمارية، 

عمران ومهن 
المدينة

تسيير 
التقنيات 
الحضرية

- جامعة باتنة 1- هندسة العمران

تسجيل وطني

- رياضيات

- تقني رياضي

- علوم تجريبية

يتم الترتيب على أساس 
المعدل الموزون المحسوب.

- هندسة العمران

- جامعة جيجل

N01FPN02

N01FPN03تسيير المدن -

N02FPN01

مهن المدينة

- قيادة عملياتية 
للمشاريع

- جامعة باتنة 1

N02FPN02جامعة قالمة -

N02FPN03 قيادة عملياتية -
- جامعة بسكرةلمشاريع البناء

N01FPN04
تسيير 

التقنيات 
الحضرية

تسيير النفايات 
جامعة أم البواقيالحضرية

األولوية  01: 

- علوم تجريبية

- رياضيات 

 األولوية 02:

- تقني رياضي
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شعب البكالوريا الواليات التابعة لمؤسسات التكوينمؤسسات التكوينفروع التكوينالرمز
واألولويات

أساس الترتيب والشروط 
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل 

األولي

N05IAL01 هندسة معمارية

- جامعة األغواط
- جامعة بجاية

- جامعة البليدة 1

- جامعة أم البواقي
- جامعة باتنة 1
- جامعة بسكرة
- جامعة جيجل

- جامعة عنابة
- جامعة قالمة
- جامعة بشار

- جامعة تلمسان
- جامعة مستغانم

- جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران

58،47،17،03
06

44،42،26،16،54،53،11،09

04
 05

57،39،56،33،55،30،51،07
18

36،23،21
41،24

45،37،32،52،08،50،49،01
46،13
48،27

38،31،29،22،20،14

- رياضيات
- تقني رياضي
-علوم تجريبية

المعدل  أساس  على  الترتيب  يتم 
ينبغي  الذي  المحسوب  الموزون 
أن  يساوي أو يفوق  20/13.00

N05IAL02 هندسة معمارية

- جامعة تيزي وزو

- جامعة الجزائر 1

- جامعة سطيف 1

جامعة قسنطينة 3- 

- جامعة تبسة

جامعة الشلف- 

35،15،10

16

34،28،19،06

43،25

41،40،12

02

N02IAN01 مهن المدينة
 يتم الترتيب على أساس المعدل تسجيل وطني- جامعة األغواط

الموزون المحسوب.
 

         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية
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         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

الدوائر الجغرافية المدرسة العلياقسم تحضيري الرمز
شعب البكالوريا للتسجيل

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
اإلضافية

للتسجيل األولي

N00CAN01
ق.ت.خ.- المدرسة 

المتعددة العلوم 
للهندسة المعمارية 
والعمران بالجزائر

- المدرسة المتعددة 
التقنيات للهندسة 

المعمارية والعمران 
بالجزائر

تسجيل وطني

- رياضيات

- تقني رياضي

- علوم تجريبية

يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون 
المحسوب الذي ينبغي أن  يساوي أو يفوق 

 20/15.00
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         األقسام التحضيرية
( المدارس العليا )

  ماستر ذو مسار  مدمج
لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية( وظيفية )  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

مؤسسات التكوينفروع التكوينالرمز
الدوائر 

الجغرافية 
للتسجيل

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية شعب البكالوريا
اإلضافية للتسجيل األولي

P05LAN01
صيدلة/ صناعة 

المنتجات الصيدالنية 
والصحية

- جامعة الجزائر1
تسجيل وطني

األولوية 01:

-علوم تجريبية

األولوية02:

- رياضيات

األولوية03:

تقني رياضي  -

بالنسبة لألولوية 01 و األولوية 02  يتم 
الترتيب على أساس المعدل الموزون 

المحسوب الذي ينبغي أن  يساوي أو يفوق 
20/12.00

بالنسبة لألولوية 03 يتم الترتيب على أساس 
المعدل العام المحصل عليه في امتحان 

البكالوريا الذي ينبغي أن يساوي أو يفوق 
20/13.00

P06LAN01 صيدلة/ أعوان في
الصيدلة



66

ية
طب

 ال
وم

لعل
ا

ST SM MI SNV STU SEGC DSP LLE SHS STAPS Art LLA LCA AUMV SS SMed SVet ENS A05 A06 A07 A08 ST SM MI SNV STU SEGC DSP LLE SHS STAPS Art LLA LCA AUMV SS SMed SVet ENS A05 A06 A07 A08

الملحق 02

شعب التكوين في العلوم الطبية 

نقاط التكوين
والشروط البيداغوجية للتسجيل
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 شعب التكوين

الشعبالرمز

P01MAL01طب

P02MAL01صيدلة

P03MAL01طب أسنان
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أساس الترتيب والشروط البيداغوجية شعب البكالوريا الدوائر الجغرافية للتسجيلمؤسسات التكوينشعب التكوينالرمز
اإلضافية للتسجيل األولي

P01MAL01(*( طب

- جامعة األغواط

- جامعة بجاية

- جامعة البليدة 1

- جامعة تيزي وزو

-جامعة الجزائر1

- جامعة باتنة 2

- جامعة سطيف 1

- جامعة عنابة

- جامعة قسنطينة 3

- جامعة ورقلة

- جامعة بشار

- جامعة تلمسان

- جامعة سيدي بلعباس

- جامعة مستغانم

- جامعة وهران 1

58،47،17،03

06

44،42،26،09

35،15،10

16،54،53،11

40،12،51،07،05

34،28،19

41،36،24،23،21

43،25،18،04

57،39،56،33،55،30

37،52،08،50،49،01

46،45،13

32،29،22،20،14

27

48،38،31،02

األولوية 01:

-علوم تجريبية

األولوية02:

- رياضيات

األولوية03:

تقني رياضي  -

األولوية  و   01 لألولوية  بالنسبة 
02  يتم الترتيب على أساس المعدل 
أن   ينبغي  الذي  المحسوب  الموزون 

يساوي أو يفوق  20/15.00

الترتيب  يتم    03 لألولوية  بالنسبة 
المحصل  العام  المعدل  أساس  على 
الذي  البكالوريا  امتحان  في  عليه 

ينبغي أن يساوي أو يفوق
20/15.00 P02MAL01(*( صيدلة

- جامعة البليدة 1

- جامعة تيزي وزو

- جامعة الجزائر1

- جامعة باتنة 2

- جامعة سطيف 1

- جامعة عنابة 

- جامعة قسنطينة 3

- جامعة تلمسان

- جامعة سيدي بلعباس

- جامعة وهران 1

44،42،26،17،09،03

35،15،10

58،47،56،33،16،54،53،11

40،57،39،55،30،21،12،51،07،05

43،34،28،19،06

41،36،24،23

25،18،04

46،45،13،52،08،50،49،01

32،29،22،20،14

48،38،37،31،27،02

P03MAL01(*( طب أسنان

- جامعة البليدة 1

- جامعة تيزي وزو

- جامعة الجزائر1

- جامعة سطيف 1

- جامعة عنابة

- جامعة قسنطينة 3

- جامعة تلمسان

- جامعة سيدي بلعباس

- جامعة وهران 1

44،42،26،17،09،03

35،15،10

58،47،56،33،16،54،53،11

 34،28،19،51،12،07،06،05

41،40،57،39،36،24،23

43،55،30،25،21،18،04

46،45،13،52،08،50،49،01

14،20،22،29،32

48،38،37،31،27،02

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

نقاط التكوين والشروط البيداغوجية للتسجيل األولي 
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الملحق 03

التكوينات في علوم البيطرة

نقاط التكوين 
والشروط البيداغوجية للتسجيل
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التكوينات في علوم البيطرة

الرموزالجامعات والمدرسةالوطنية العليا والمعاهد

P04VAN01المدرسة الوطنية العليا للطب البيطري-الجزائر

P04VAN02معهد البيطرة بجامعة قسنطينة 1

P04VAN03معهد البيطرة بجامعة باتنة 1

P04VAN04معهد البيطرة بجامعة تيارت

P04VAL01جامعات: البليدة 1، الطارف، سوق أهراس
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التكوينات في علوم البيطرة

شعب البكالوريا الدوائر الجغرافية للتسجيلمؤسسة التكوينفروع التكوينالرمز
واألولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
اإلضافية للتسجيل األولي

P04VAN01

علوم البيطرة *

المدرسة الوطنية العليا للطب 
البيطري بالجزائر

تسجيل وطني
 األولوية 01 :

- علوم تجريبية

األولوية 02 :

- رياضيات

األولوية 03:

- تقني رياضي

بالنسبة لألولوية 01 و األولوية 02  
يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون 

المحسوب الذي ينبغي أن  يساوي أو 
يفوق 20/14.00

بالنسبة لألولوية 03  يتم الترتيب على 
أساس المعدل العام المحصل عليه في 

امتحان البكالوريا الذي ينبغي أن يساوي 
أو يفوق  20/14.00 

P04VAN021 معهد البيطرة– جامعة قسنطينة -

بالنسبة لألولوية 01  و األولوية 02   
يتم الترتيب على أساس المعدل الموزون 

المحسوب الذي ينبغي أن  يساوي أو 
يفوق 20/12.50

بالنسبة لألولوية 03  يتم الترتيب على 
أساس المعدل العام المحصل عليه في 

امتحان البكالوريا الذي ينبغي أن يساوي 
أو يفوق  20/12.50

P04VAN031معهد البيطرة - جامعة باتنة -

P04VAN04معهد البيطرة - جامعة تيارت -

P04VAL01

- جامعة البليدة 1

جامعة الطارف  -

جامعة سـوق أهـراس  -

 ،52،08،06،03،02،50،49،01
15،14،13،54،53،11،10،09

 ،27،26،22،20،17،16 
35،56،33،32،31،29

48،46،45،44،42،38،37

43،36،34،25،24،23،21،19،18

58،47،41،40،57،39،55،30،28،
12،51،07،05،04

* تحدد مدة الدراسات لنيل شهادة طبيب بيطري بست(6) سنوات.
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الملحق 04

المدارس العليا لألساتذة

نقاط التكوين 
والشروط البيداغوجية للتسجيل
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   1 . فروع التكوين :

الفروعالرموز

L00PPL01أستاذ المدرسة االبتدائية في اللغة العربية
H01PPL01 أستاذ المدرسة االبتدائية في اللغة الفرنسية
M00PPN01أستاذ المدرسة االبتدائية في اللغة األمازيغية
L00PML01أستاذ التعليم المتوسط في اللغة واألدب العربي
H01PML01أستاذ التعليم المتوسط في اللغة الفرنسية
H06PML01أستاذ التعليم المتوسط في اللغة اإلنجليزية
I00PML01أستاذ التعليم المتوسط في التاريخ والجغرافيا
K00PMN01أستاذ التعليم المتوسط في الموسيقى
C01PML01أستاذ التعليم المتوسط في اإلعالم اآللي
D00PML01أستاذ التعليم المتوسط في العلوم الطبيعية
C02PML01أستاذ التعليم المتوسط في الرياضيات
B00PML01أستاذ التعليم المتوسط في العلوم الفزيائية و التكنولوجيا
L00PSL01أستاذ التعليم الثانوي في اللغة واألدب العربي 
H01PSL01أستاذ التعليم الثانوي في اللغة الفرنسية
H06PSL01أستاذ التعليم الثانوي في اللغة اإلنجليزية
I00PSL01أستاذ التعليم الثانوي في التاريخ والجغرافيا
K00PSN01أستاذ التعليم الثانوي في الموسيقى
D00PSL01أستاذ التعليم الثانوي في العلوم الطبيعية
C02PSL01أستاذ التعليم الثانوي في الرياضيات
B00PSL01أستاذ التعليم الثانوي في العلوم الفزيائية
A19PSN01أستاذ التعليم الثانوي في الهندسة الميكانيكية
A05PSN01أستاذ التعليم الثانوي في الهندسة المدنية
A16PSN01أستاذ التعليم الثانوي في الهندسة الكهربائية
A08PSN01أستاذ التعليم الثانوي في هندسة الطرائق
I13PSL01أستاذ التعليم الثانوي في الفلسفة

C01PSN01أستاذ التعليم الثانوي في اإلعالم اآللي
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شعب البكالوريا الدوائر الجغرافية للتسجيلمؤسسات التكوينشعب التكوينالرموز
واألولويات

أساس الترتيب والشروط 
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل 

األولي

L00PPL01
لغة عربية (*)

(أستاذ المدرسة 
االبتدائية)

-المدرسة العليا لألساتذة باألغواط

- المدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة

- المدرسة العليا لألساتذة ببوسعادة

- المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة

- المدرسة العليا لألساتذة بورقلة

- المدرسة العليا لألساتذة ببشار

- المدرسة العليا لألساتذة بمستغانم

- المدرسة العليا لألساتذة بوهران

- المدرسة العليا لألساتذة بسطيف

26،17،14،03

44،42،35،56،33،16،15،54،53،11،10،09

34،28،51،07

،41،40،36،25،24،23،21
12،05،04

58،47،57،39،55،30

45،37،32،52،08،50،49،01

48،38،29،27،02

46،31،22،20،13

43،18،06،19

األولوية 01:

- علوم تجريبية

- رياضيات

األولوية02:

- آداب وفلسفة

- لغات أجنبية

- تقني رياضي

- تسيير واقتصاد

  يتم الترتيب على أساس المعدل 
العام المحصل عليه في امتحان 

البكالوريا.

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

20/13.00

اختيار الفرع مشروط بالحصول 
أوتفوق  تساوي  عالمة  على 
اللغة  مادتي  في    20/13.00

العربية والرياضيات

H01PPL01
لغةفرنسية (*)

(أستاذ المدرسة 
االبتدائية)

-المدرسة العليا لألساتذة باألغواط

- المدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة

- المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة

- المدرسة العليا لألساتذة ببوسعادة

- المدرسة العليا لألساتذة بورقلة

- المدرسة العليا لألساتذة ببشار

- المدرسة العليا لألساتذة بمستغانم

- المدرسة العليا لألساتذة بسطيف

58،47،17،14،03

44،42،35،56،33،26،16،15،54،53،11،
10،09

43،41،40،36،25،24،23،21،12،05،04

34،28،51،07

57،39،55،30

45،37،32،52،08،50،49،01

48،38،46،31،29،27،22،20،13،02

19،18،06

األولوية 01:

- آداب وفلسفة

- لغات أجنبية

األولوية02:

- علوم تجريبية

- رياضيات

- تقني رياضي

  يتم الترتيب على أساس المعدل 
العام المحصل عليه في امتحان 

البكالوريا.

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

يساوي أو يفوق 20/14.00

مشروط  الفرع  اختيار 
تساوي  عالمة  على  بالحصول 
مادة  في   20/13.00 أوتفوق 

اللغة الفرنسية

M00PPN01

لغة أمازيغية 
(*)

(أستاذ المدرسة 
االبتدائية)

جميع شعب تسجيل وطني- المدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة
البكالوريا

  يتم الترتيب على أساس المعدل 
العام المحصل عليه في امتحان 

البكالوريا.

L00PML01 لغة وأدب
عربي (*)

(أستاذ التعليم 
المتوسط)

- المدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة

- المدرسة العليا لألساتذة باألغواط

- المدرسة العليا لألساتذة بسطيف

- المدرسة العليا لألساتذة بورقلة

- المدرسة العليا لألساتذة ببشار

- المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة

- المدرسة العليا لالساتذة بوسعادة

- المدرسة العليا لألساتذة بمستغانم

 16،15،13،54،53،11،10،09،02،33
44،42،35،56

58،47،26،17،14،03

40،19،06،05

57،39،55،30

45،37،32،52،08،50،49،01

43،41،36،25،24،23،21،18،12،04

34،28،51،07

 48،46،38،31،29،27،22،20

األولوية 01:

- آداب وفلسفة

- لغات أجنبية

األولوية02:

- علوم تجريبية

- رياضيات

- تقني رياضي

  يتم الترتيب على أساس المعدل 
العام المحصل عليه في امتحان 

البكالوريا.

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

يساوي أو يفوق 20/14.00 

مشروط  الفرع  اختيار 
تساوي  عالمة  على  بالحصول 
مادة  في    20/13.00 تفوق  أو 

اللغة العربية

 * يخضع التسجيل النهائي  لمقابلة شفوية تنظمها المدرسة العليا لألساتذة المعنية وفقا  لإلجراء المذكور في المنشور رقم 01  المؤرخ في 28 شعبان عام   
  1443 هـ  الموافق   31  مارس سنة 2022 المتعلق بالتسجيل األّولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2023-2022.  

نقاط التكوين والشروط البيداغوجية للتسجيل األولي
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شعب البكالوريا الدوائر الجغرافية للتسجيلمؤسسات التكوينفروع التكوينالرموز
واألولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
اإلضافية للتسجيل األولي

H01PML01(*) لغة فرنسية

(أستاذ التعليم 
المتوسط)

- المدرسة العليا لألساتذة باألغواط

- المدرسة العليا لألساتذة 
ببوزريعة

- المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة

- المدرسة العليا لألساتذة بورقلة

- المدرسة العليا لألساتذة بمستغانم

- المدرسة العليا لألساتذة بسطيف

- المدرسة العليا لألساتذة ببوسعادة

- المدرسة العليا لألساتذة ببشار

26،17،14،03

44،42،35،56،33،16،15،54،53،11،10،09

43،41،40،36،25،24،23،21،12،05،04

58،47،57،39،55،30

48،46،38،31،29،27،22،20،13،02

19،18،06

34،28،51،07

45،37،32،52،08،50،49،01

األولوية 01:

- آداب وفلسفة

- لغات أجنبية

األولوية 02:

- علوم تجريبية

- رياضيات

- تقني رياضي

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

يكون  أن  يجب  الترتيب  في  للمشاركة 
المعدل العام المحصل عليه في امتحان 
البكالوريا يساوي أو يفوق 20/14.00

على  بالحصول  مشروط  الفرع  اختيار 
   20/13.00 تفوق  أو  تساوي  عالمة 

في مادة اللغة الفرنسية

H06PML01*لغة إنجليزية

(أستاذ التعليم 
المتوسط)

- المدرسة العليا لألساتذة 
ببوزريعة

- المدرسة العليا لألساتذة باألغواط

- المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة

- المدرسة العليا لألساتذة بورقلة

- المدرسة العليا لألساتذة بسطيف

- المدرسة العليا لألساتذة ببشار

،15،13،54،53،11،10،09،02

35،56،33،31،29،27،22،20،16

،48،46،44،42،38

58،47،28،26،17،14،03

،24،23،21،12،05،04

43،41،40،36،25

57،39،55،30،51،07

34،19،18،06

45،37،32،52،08،50،49،01

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

يكون  أن  يجب  الترتيب  في  للمشاركة 
المعدل العام المحصل عليه في امتحان 
البكالوريا يساوي أو يفوق 20/14.00

على  بالحصول  مشروط  الفرع  اختيار 
عالمة  تساوي أو تفوق 20/13.00 في 

مادة اللغة اإلنجليزية

 * يخضع التسجيل النهائي  لمقابلة شفوية تنظمها المدرسة العليا لألساتذة المعنية وفقا  لإلجراء المذكور في المنشور رقم 01  المؤرخ في 28 شعبان عام   
  1443 هـ  الموافق   31  مارس سنة 2022 المتعلق بالتسجيل األّولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2023-2022.  

نقاط التكوين والشروط البيداغوجية للتسجيل األولي
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شعب البكالوريا الدوائر الجغرافية للتسجيلمؤسسات التكوينشعب التكوينالرموز
واألولويات

أساس الترتيب والشروط 
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل 

األولي

I00PML01(*) تاريخ وجغرافيا

(أستاذ التعليم المتوسط)

- المدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة

المدرسة العليا لألساتذة بسطيف  -

المدرسة العليا لألساتذة   -
بقسنطينة

المدرسة العليا لألساتذة   -
باألغواط

- المدرسة العليا لألساتذة بورقلة

16،15،13،54،53،11،10،09،02،
 50،49،01،31،29،27،26،22،20

48،46،45،44،42،38،37،35

40،34،19،52،08،06،05

،25،24،23،21،18،12،04
43،41،36

32،28،17،14،03

58،57،56،55،51،47،39،33،30،07

األولوية 01:

- آداب وفلسفة

- لغات أجنبية

األولوية02:

- علوم تجريبية

- رياضيات

- تقني رياضي

  يتم الترتيب على أساس المعدل 
امتحان  في  عليه  المحصل  العام 

البكالوريا.

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

يفوق20/14.00

بالحصول  الفرع مشروط  اختيار 
تفوق  أو  تساوي  عالمة  على 
التاريخ  مادة  في   20/13.00

والجغرافيا

K00PMN01
موسيقى(*)(**)

(أستاذ التعليم المتوسط)
جميع شعب تسجيل وطني- المدرسة العليا لألساتذة بالقبة

البكالوريا

  يتم الترتيب على أساس المعدل 
امتحان  في  عليه  المحصل  العام 

البكالوريا.

C01PML01
إعالم آلي

(أستاذ التعليم المتوسط)

- المدرسة العليا لألساتذة بالقبة

-المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة

- المدرسة العليا ألساتذة التعليم 
التقني بسكيكدة 

- المدرسة العليا لألساتذة ببشار

13،54،53،11،10،09،03،02،
27،26،22،20،17،16،15،14

،35،56،33،31،29،28
48،58،47،46،44،42،38

،25،19،18،51،07،06،05،04
43،41،40،34،55،30

57،39،36،24،23،21،12

45،37،32،52،08،50،49،01

األولوية 01:

- رياضيات

األولوية02:

- علوم تجريبية

- تقني رياضي

  يتم الترتيب على أساس المعدل 
امتحان  في  عليه  المحصل  العام 

البكالوريا.

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

يفوق20/14.00

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

والفيزياء(رياضيات+فيزياء)/2

يساوي أو يفوق 20/13.00 

D00PML01
علوم طبيعية (*)

(أستاذ التعليم المتوسط)

- المدرسة العليا لألساتذة باألغواط

- المدرسة العليا لألساتذة بالقبة

- المدرسة العليا ألساتذة التعليم 
التقني بسكيكدة 

- المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة

- المدرسة العليا لألساتذة بورقلة

المدرسة العليا لألساتذة بسطيف  -

32،26،17،14،03

13،54،53،11،10،09،52،08،02
31،29،27،22،20،16،15،50،49،01،
56،33،48،46،45،44،42،38،37،35

41،36،24،23،21،12

40،25،05،04

58،47،57،39،55،30،51،07

43،34،28،19،18،06

- علوم تجريبية

- رياضيات

  يتم الترتيب على أساس المعدل 
امتحان  في  عليه  المحصل  العام 

البكالوريا.

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

يفوق 20/14.00

يجب  الترتيب  في  للمشاركة 
ما  الحسابي  المعدل  يكون  أن 
الطبيعية  العلوم  عالمتي  بين 
طبيعية+  (علوم  والرياضيات 

رياضيات)/2

يساوي أو يفوق 20/13.00

* يخضع التسجيل النهائي  لمقابلة شفوية تنظمها المدرسة العليا لألساتذة المعنية وفقا  لإلجراء المذكور في المنشور رقم 01  المؤرخ في 28 شعبان عام   1443 ـه    الموافق         
  31مارس سنة 2022 المتعلق بالتسجيل األّولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2023-2022.  

** يجب أن يكون لدى المترشح مواهب موسيقية و فنية.
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 شعب البكالورياالدوائر الجغرافية للتسجيلمؤسسات التكوينشعب التكوينالرموز
واألولويات

أساس الترتيب والشروط 
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل 

األولي

C02PML01(*) رياضيات

(أستاذ التعليم 
المتوسط)

- المدرسة العليا لألساتذة باألغواط

- المدرسة العليا لألساتذة بالقبة

- المدرسة العليا ألساتذة التعليم التقني 
بسكيكدة 

- المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة

- المدرسة العليا لألساتذة ببوسعادة

- المدرسة العليا لألساتذة بورقلة

- المدرسة العليا لألساتذة ببشار

المدرسة العليا لألساتذة  بوهران  -

المدرسة العليا لالستاذة سطيف  -

26،17،14،03

،16،15،54،53،11،10،09،06،02
44،42،38،35،56،33

41،36،24،23،21،12

43،40،25،18،05،04

34،28،51،07

58،47،57،39،55،30

45،37،32،52،08،50،49،01

48،46،31،29،27،22،20،13

19

األولوية 01 :

 -رياضيات

- تقني رياضي

األولوية 02 :

- علوم تجريبية

المعدل  أساس  على  الترتيب  يتم    
امتحان  في  عليه  المحصل  العام 

البكالوريا.

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

   20/14.00

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

يساوي أو يفوق 20/13.00

B00PML01 علوم فزيائية
وتكنولوجيا 

(*)

(أستاذ التعليم 
المتوسط)

- المدرسة العليا لألساتذة باألغواط

- المدرسة العليا لألساتذة بالقبة

- المدرسة العليا ألساتذة التعليم التقني 
بسكيكدة 

- المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة

- المدرسة العليا لألساتذة ببوسعادة

- المدرسة العليا لألساتذة بورقلة

- المدرسة العليا لألساتذة ببشار

المدرسة العليا لألساتذة  بوهران  -

المدرسة العليا لالستاذة سطيف  -

26،17،14،03

،16،15،54،53،11،10،09،06،02
44،42،38،35،56،33

41،36،24،23،21،12

43،40،25،18،05،04

34،28،51،07

58،47،57،39،55،30

45،37،32،52،08،50،49،01

48،46،31،29،27،22،20،13

19

األولوية 01 :

 -رياضيات

- تقني رياضي

األولوية 02 :

- علوم تجريبية

المعدل  أساس  على  الترتيب  يتم    
امتحان  في  عليه  المحصل  العام 

البكالوريا.

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

 20/14.00

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

يساوي أو يفوق 20/13.00

L00PSL01
لغة وأدب 
عربي(*)

(أستاذ التعليم 
الثانوي)

- المدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة

- المدرسة العليا لألساتذة باألغواط

-المدرسة العليا لألساتذة بسطيف

- المدرسة العليا لألساتذة بورقلة

- المدرسة العليا لألساتذة ببشار

- المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة

- المدرسة العليا لالساتنذة بوسعادة

- المدرسة العليا لألساتذة بمستغانم

،15،13،54،53،11،10،09،02
44،42،35،56،33،16

58،47،26،17،14،03

40،34،19،06،05

57،39،55،30،51،07

45،37،32،52،08،50،49،01

،25،24،23،21،18،12،04
43،41،36

28

48،46،38،31،29،27،22،20

األولوية 01:

- آداب وفلسفة

- لغات أجنبية

األولوية02:

- علوم تجريبية

- رياضيات

- تقني رياضي

المعدل  أساس  على  الترتيب  يتم    
امتحان  في  عليه  المحصل  العام 

البكالوريا.

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

 20/14.00

بالحصول  مشروط  الفرع  اختيار 
تفوق  أو  تساوي  عالمة   على 

20/13.00 في مادة اللغة العربية

 * يخضع التسجيل النهائي  لمقابلة شفوية تنظمها المدرسة العليا لألساتذة المعنية وفقا  لإلجراء المذكور في المنشور رقم 01  المؤرخ في 28 شعبان عام   

  1443 هـ  الموافق   31  مارس سنة 2022 المتعلق بالتسجيل األّولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2023-2022.  
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 شعب البكالورياالدوائر الجغرافية للتسجيلمؤسسات التكوينفروع التكوينالرموز
واألولويات

أساس الترتيب والشروط 
البيداغوجية اإلضافية 

للتسجيل األولي

H01PSL01(*) لغة فرنسية

(أستاذ التعليم الثانوي)

- المدرسة العليا لألساتذة باألغواط

- المدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة

- المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة

- المدرسة العليا لألساتذة ببوسعادة

- المدرسة العليا لألساتذة بورقلة

- المدرسة العليا لألساتذة بمستغانم

- المدرسة العليا لألساتذة بوهران

- المدرسة العليا لألساتذة بسطيف

- المدرسة العليا لألساتذة ببشار

26،17،14،03

44،42،35،56،33،16،15،54،53،11،10،09

،25،24،23،21،12،05،04
43،41،40،36

34،28،51،07

58،47،57،39،55،30

48،38،29،27،02

46،31،22،20،13

19،18،06

األولوية 45،37،32،52،08،50،49،01:01

- آداب وفلسفة

- لغات أجنبية

األولوية 02:

- علوم تجريبية

- رياضيات

- تقني رياضي

أساس  على  الترتيب  يتم   
المعدل العام المحصل عليه في 

امتحان البكالوريا

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

يساوي أو يفوق 20/14.00

مشروط  الفرع  اختيار 
بالحصول على عالمة  تساوي 
مادة  في   20/13.00 تفوق  أو 

اللغة االفرنسية

H06PSL01(*) لغة إنجليزية

(أستاذ التعليم الثانوي)

- المدرسة العليا لألساتذة باألغواط

- المدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة

- المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة

- المدرسة العليا لألساتذة بورقلة

- المدرسة العليا لألساتذة بوهران

- المدرسة العليا لألساتذة بسطيف

- المدرسة العليا لألساتذة ببشار

58،47،26،17،14،03

44،42،35،56،33،16،15،54،53،11،10،09

43،41،40،36،25،24،23،21،12،05،04

57،39،55،30،51،07

،31،29،27،22،20،13،02
48،46،38

34،28،19،18،06

45،37،32،52،08،50،49،01

أساس  على  الترتيب  يتم   
المعدل العام المحصل عليه في 

امتحان البكالوريا.

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

يساوي أو يفوق 20/14.00

مشروط  الفرع  اختيار 
بالحصول على عالمة تساوي 
مادة  في   20/13.00 تفوق  أو 

اللغة اإلنجليزية

I00PSL01 (*) تاريخ وجغرافيا
(أستاذ التعليم الثانوي)

- المدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة

المدرسة العليا لألساتذة بسطيف  -

المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة  -

المدرسة العليا لألساتذة باألغواط  -

- المدرسة العليا لألساتذة بورقلة

،15،13،54،53،11،10،09،02،50،49،01
،31،29،27،26،22،20،16

48،46،45،44،42،38،37،35

،19،52،08،06،05،40،34

43،41،36،25،24،23،21،18،12،04

32،28،17،14،03

58،57،56،55،51،47،39،33،30،07

أساس  على  الترتيب  يتم   
المعدل العام المحصل عليه في 

امتحان البكالوريا

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

يساوي أو يفوق 20/14.00

مشروط  الفرع  اختيار 
بالحصول على عالمة تساوي 
مادة  في   20/13.00 تفوق  أو 

التاريخ والجغرافيا

I13PSL01 (*)فلسفة

(أستاذ التعليم الثانوي)

- المدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة

- المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة

48،58،47،46،45،44،42،38،37،35،56،33
،32،31،29،28،27،26،22،20،17،16،15

13،14،54،53،11،10،09،03،02،50،49،01

24،23،21,19،18،12،52،08،51،07،06،05
،04،43،41،40،57،39،36،34،55،30،25

- آداب وفلسفة

أساس  على  الترتيب  يتم   
المعدل العام المحصل عليه في 

امتحان البكالوريا

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

يساوي أو يفوق 20/12.00

مشروط  الفرع  اختيار 
بالحصول على عالمة تساوي 
أو تفوق 20/10.00  في مادة 

الفلسفة

* يخضع التسجيل النهائي  لمقابلة شفوية تنظمها المدرسة العليا لألساتذة المعنية وفقا  لإلجراء المذكور في المنشور رقم 01  المؤرخ في 28 شعبان عام   1443 ـه    الموافق 31   
مارس سنة 2022 المتعلق بالتسجيل األّولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2023-2022.  
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 شعب البكالورياالدوائر الجغرافية للتسجيلمؤسسات التكوينشعب التكوينالرموز
واألولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
اإلضافية للتسجيل األولي

K00PSN01(*) موسيقى

(أستاذ التعليم الثانوي)

جميع شعب تسجيل وطني- المدرسة العليا لألساتذة بالقبة
البكالوريا

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

D00PSL01(*) علوم طبيعية

(أستاذ التعليم الثانوي)

- المدرسة العليا لألساتذة باألغواط

- المدرسة العليا لألساتذة بالقبة

- المدرسة العليا ألساتذة التعليم 
التقني بسكيكدة 

- المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة

- المدرسة العليا لألساتذة بورقلة

المدرسة العليا لألساتذة بسطيف  -

58،47،32،26،17،14،03

09،52،08،02،50،49،01
20،16،15،13،54،53،11،10
37،35،56،33،31،29،27،22

48،46،45،44،42،38

41،36،24،23،21،12

40،25،05،04

57،39،55،30،51،07

43،34،28،19،18،06

- علوم تجريبية

- رياضيات

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

يكون  أن  يجب  الترتيب  في  للمشاركة 
امتحان  في  عليه  المحصل  العام  المعدل 
البكالوريا يساوي أو   يفوق 20/14.00   

يكون  أن  يجب  الترتيب  في  للمشاركة 
العلوم  عالمتي  بين  ما  الحسابي  المعدل 
طبيعية+  (علوم  والرياضيات  الطبيعية 

رياضيات)/2

يساوي أو يفوق 20/13.00

C02PSL01(*) رياضيات

(أستاذ التعليم الثانوي)

- المدرسة العليا لألساتذة باألغواط

- المدرسة العليا لألساتذة بالقبة

- المدرسة العليا ألساتذة التعليم 
التقني بسكيكدة

- المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة

- المدرسة العليا لألساتذة ببوسعادة

- المدرسة العليا لألساتذة بورقلة

- المدرسة العليا لألساتذة ببشار

- المدرسة العليا لألساتذة بمستغانم

- المدرسة العليا لالساتذة سطيف 

58،47،26،17،14،03

16،15،54،53،11،10،09،06
44،42،35،56،33

41،36،24،23،21،12

43،40،25،18،05،04

34،28،51،07

57،39،55،30

45،37،32،52،08،50،49،01

29،27،22،20،13،02
48،46،38،31

19

األولوية 01 :

 - رياضيات

- تقني رياضي

األولوية 02 :

- علوم تجريبية

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

يكون  أن  يجب  الترتيب  في  للمشاركة 
امتحان  في  عليه  المحصل  العام  المعدل 
البكالوريا يساوي أو  يفوق 20/14.00   

شروط إضافية:
يكون  أن  يجب  الترتيب  في  للمشاركة 
المعدل الحسابي ما بين عالمتي الرياضيات 

والفيزياء(رياضيات+فيزياء)/2

يساوي أو يفوق 20/13.00

* يخضع التسجيل النهائي  لمقابلة شفوية تنظمها المدرسة العليا لألساتذة المعنية وفقا  لإلجراء المذكور في المنشور رقم 01  المؤرخ في 28 شعبان عام   
  1443 هـ  الموافق   31  مارس سنة 2022 المتعلق بالتسجيل األّولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2023-2022.  

- فيما يتعلق بشعبة الموسيقى ، يجب أن يتمتع المترشح بمهارات موسيقية وفنية.
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الدوائر الجغرافية للتسجيلمؤسسات التكوينشعب التكوينالرموز
 شعب

 البكالوريا
واألولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
اإلضافية للتسجيل األولي

B00PSL01(*) علوم فزيائية

(أستاذ التعليم الثانوي)

- المدرسة العليا لألساتذة باألغواط

- المدرسة العليا لألساتذة بالقبة

- المدرسة العليا ألساتذة التعليم 
التقني بسكيكدة

- المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة

- المدرسة العليا لألساتذة ببوسعادة

- المدرسة العليا لألساتذة بورقلة

- المدرسة العليا لألساتذة ببشار

- المدرسة العليا لألساتذة بمستغانم

- المدرسة العليا لالساتذة سطيف

58،47،26،17،14،03

16،15،54،53،11،10،09،06
44،42،35،56،33

41،36،24،23،21،12

43،40،25،18،05،04

34،28،51،07

57،39،55،30

45،37،32،52،08،50،49،01

29،27،22،20،13،02
48،46،38،31

19

األولوية 01 :

 - رياضيات

- تقني رياضي

األولوية 02 :

- علوم 
تجريبية

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

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

يساوي أو  يفوق 20/14.00    

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

والفيزياء(رياضيات+فيزياء)/2

يساوي أو يفوق 20/13.00

A19PSN01(*)تقني

(أستاذ التعليم الثانوي):

تخصص هندسة ميكانيكية

- المدرسة العليا ألساتذة التعليم 
التقني بسكيكدة

تسجيل وطني

األولوية 01:

-رياضيات

-تقني رياضي

األولوية 02:

- علوم 
تجريبية

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

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

يساوي أو يفوق 20/14.00

الفرع  رياضي،اختيار  تقني  لبكالوريا  بالنسبة 
أو    تساوي  عالمة  على  بالحصول  مشروط 

تفوق 20/13.00  في التخصص المختار 

بالنسبة لبكالوريا: رياضيات وعلوم  تجريبية،

للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون عالمة:

في  عليها  المحصل  الفيزياء  أو  الرياضيات   
امتحان البكالوريا تساوي أو تفوق 20/13.00

A05PSN01(*)تقني

(أستاذ التعليم الثانوي):

تخصص هندسة مدنية

A16PSN01(*)تقني

(أستاذ التعليم الثانوي):

تخصص هندسة كهربائية

A08PSN01(*)تقني

(أستاذ التعليم الثانوي):

تخصص هندسة الطرائق

C01PSL01(*)إعالم آلي

(أستاذ التعليم الثانوي)

،02،03،04،05،06،07،09،10- المدرسة العليا لألساتذة بالقبة
11،12،13،14،15،16،17،18،
19،20،21،22،23،24،25،26،
27،28،29،30،31،33،34،35،
36،38،39،40،41،42،43،44،

46،47،48،51،53،54،55،
56،57،58

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

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

يساوي أو يفوق 20/13.00 

على عالمة  بالحصول  مشروط  الفرع  اختيار 
مادة  في    20/12.00 تفوق  أو  تساوي 

الرياضيات

45،37،32،52،08،50،49،01- المدرسة العليا لألساتذة ببشار

 * يخضع التسجيل النهائي  لمقابلة شفوية تنظمها المدرسة العليا لألساتذة المعنية وفقا  لإلجراء المذكور في المنشور رقم 01  المؤرخ في 28 شعبان عام   

  1443 هـ  الموافق   31  مارس سنة 2022 المتعلق بالتسجيل األّولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2023-2022.  
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الملحق 05

 رمز الواليات

منطقة الغرب منطقة الوسط منطقة الشرق

الوالية الرمز الوالية الرمز الوالية الرمز
أدرار األغواط 01 أم البواقي 03 04

الشلف بجاية 02 باتنة 06 05
بشار البليدة 08 بسكرة 09 07

تلمسان البويرة 13 تبسة 10 12 
تيارت تمنراست 14 جيجل 11 18 
سعيدة تيزي وزو 20 سطيف 15 19 

سيدي بلعباس الجزائر 22 سكيكدة 16 21 
مستغانم الجلفة 27 عنابة 17 23 
معسكر المدية 29 قالمة 26 24 
وهران إليزي 31 قسنطينة 33 25
البيض بومرداس 32 المسيلة 35 28 
تندوف تيبازة 37 ورقلة 42 30 

تسمسيلت عين الدفلى 38 برج بوعريريج 44 34 
النعامة غرداية 45 الطارف 47 36 

عين تموشنت 53    إ ن صالح  46 الوادي 39 
غليزان 54    إ ن قّزام 48 خنشلة 40 

49    تيميمون 56    جانت سوق أهراس 41 
50    برج باجي مختار 58    المنيعة ميلة 43 

52  بني عباس  أوالد جالل  51
تقرت 55
57   المغير

الدوائر الجغرافية للتسجيلمؤسسات التكوينشعب التكوينالرموز
 شعب

 البكالوريا
واألولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 
اإلضافية للتسجيل األولي

B00PSL01(*) علوم فزيائية

(أستاذ التعليم الثانوي)

- المدرسة العليا لألساتذة باألغواط

- المدرسة العليا لألساتذة بالقبة

- المدرسة العليا ألساتذة التعليم 
التقني بسكيكدة

- المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة

- المدرسة العليا لألساتذة ببوسعادة

- المدرسة العليا لألساتذة بورقلة

- المدرسة العليا لألساتذة ببشار

- المدرسة العليا لألساتذة بمستغانم

- المدرسة العليا لالساتذة سطيف

58،47،26،17،14،03

16،15،54،53،11،10،09،06
44،42،35،56،33

41،36،24،23،21،12

43،40،25،18،05،04

34،28،51،07

57،39،55،30

45،37،32،52،08،50،49،01

29،27،22،20،13،02
48،46،38،31

19

األولوية 01 :

 - رياضيات

- تقني رياضي

األولوية 02 :

- علوم 
تجريبية

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

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

يساوي أو  يفوق 20/14.00    

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

والفيزياء(رياضيات+فيزياء)/2

يساوي أو يفوق 20/13.00

A19PSN01(*)تقني

(أستاذ التعليم الثانوي):

تخصص هندسة ميكانيكية

- المدرسة العليا ألساتذة التعليم 
التقني بسكيكدة

تسجيل وطني

األولوية 01:

-رياضيات

-تقني رياضي

األولوية 02:

- علوم 
تجريبية

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

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

يساوي أو يفوق 20/14.00

الفرع  رياضي،اختيار  تقني  لبكالوريا  بالنسبة 
أو    تساوي  عالمة  على  بالحصول  مشروط 

تفوق 20/13.00  في التخصص المختار 

بالنسبة لبكالوريا: رياضيات وعلوم  تجريبية،

للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون عالمة:

في  عليها  المحصل  الفيزياء  أو  الرياضيات   
امتحان البكالوريا تساوي أو تفوق 20/13.00

A05PSN01(*)تقني

(أستاذ التعليم الثانوي):

تخصص هندسة مدنية

A16PSN01(*)تقني

(أستاذ التعليم الثانوي):

تخصص هندسة كهربائية

A08PSN01(*)تقني

(أستاذ التعليم الثانوي):

تخصص هندسة الطرائق

C01PSL01(*)إعالم آلي

(أستاذ التعليم الثانوي)

،02،03،04،05،06،07،09،10- المدرسة العليا لألساتذة بالقبة
11،12،13،14،15،16،17،18،
19،20،21،22،23،24،25،26،
27،28،29،30،31،33،34،35،
36،38،39،40،41،42،43،44،

46،47،48،51،53،54،55،
56،57،58

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

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

يساوي أو يفوق 20/13.00 

على عالمة  بالحصول  مشروط  الفرع  اختيار 
مادة  في    20/12.00 تفوق  أو  تساوي 

الرياضيات

45،37،32،52،08،50،49،01- المدرسة العليا لألساتذة ببشار

 * يخضع التسجيل النهائي  لمقابلة شفوية تنظمها المدرسة العليا لألساتذة المعنية وفقا  لإلجراء المذكور في المنشور رقم 01  المؤرخ في 28 شعبان عام   

  1443 هـ  الموافق   31  مارس سنة 2022 المتعلق بالتسجيل األّولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2023-2022.  
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الملحق 06

شبكة المؤسسات الجامعية
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قائمة مؤسسات التعليم العالي حسب الوالية
53 جامعة + جامعة التكوين المتواصل

و22- جامعة سيدي بلعباس
و23- جامعةعنابة 
و24- جامعة قالمة

و25- جامعة قسنطينة 1
و25- جامعة قسنطينة 2
و25- جامعة قسنطينة 3

و25- جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
و26- جامعة المدية

و27- جامعة مستغانم
و 28- جامعة المسيلة
و29- جامعة معسكر
و30- جامعة ورقلة

و31- جامعةوهران 1
و31- جامعة وهران 2

و31- جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران
و34- جامعة برج بوعريريج

و35- جامعة بومرداس
و36- جامعة الطارف

و38- جامعة تيسمسيلت
و39- جامعة الوادي
و40- جامعة خنشلة

و41- جامعة سوق أهراس
و44- جامعة خميس مليانة

و46- جامعة عين تيموشنت
و47- جامعة غرداية
و48- جامعة غليزان

+ جامعة التكوين المتواصل )جميع الواليات(

و1- جامعة أدرار
و2- جامعة الشلف

و3- جامعة األغواط
و4- جامعة أم البواقي

و5- جامعة باتنة1 
و5 – جامعة باتنة 2

و6- جامعة بجاية
و7- جامعة بسكرة
و8- جامعة بشار

و9- جامعة البليدة 1
و9- جامعة البليدة 2
و10- جامعة البويرة

و11- جامعة تمنراست
و12- جامعة تبسة

و13- جامعة تلمسان
و14- جامعة تيارت

و15- جامعة تيزي وزو
و16- جامعة الجزائر 1
و16- جامعة الجزائر 2
و16- جامعة الجزائر 3

و16-جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين
و17- جامعة الجلفة
و18- جامعة جيجل

و19- جامعة سطيف 1
و19- جامعة سطيف 2

و20- جامعة سعيدة
و21- جامعة سكيكدة

09 مركز جامعي
و37- المركز الجامعي تندوف
و42- المركز الجامعي تيبازة

و43- المركز الجامعي ميلة
و45- المركز الجامعي النعامة

و03 - المركز الجامعي أفلو
و05- المركز الجامعي بريكة
و13- المركز الجامعي مغنية

و32- المركز الجامعي البيض
و33- المركز الجامعي إليزي

  50 مدرسة 
 39  مدرسة عليا

و22- المدرسة العليا لإلعالم اآللي بسيدي بلعباس
و23 – المدرسة العليا في علوم التسيير بعنابة

و23- المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن بعنابة
و23 - المدرسة العليا  في التكنولوجيات الصناعية  بعنابة

و25 - المدرسة العليا في المحاسبة والمالية بقسنطينة
و25- المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة

و25- المدرسة الوطنية العليا في البيوتكنولوجيا بقسنطينة
و27 - المدرسة العليا في علوم الفالحية بمستغانم

و31 - المدرسة العليا في االقتصاد بوهران
و31- المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران

و31 - المدرسة العليا  في الهندسة الكهربائية والطاقوية بوهران
و31 - المدرسة العليا  في العلوم البيولوجية  بوهران

و39- المدرسة الوطنية العليا للفالحة الصحراوية بالوادي
و40 - المدرسة الوطنية العليا للغابات

و42- مدرسة الدراسات العليا التجارية بالقليعة
و42- المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت بالقليعة

و42- المدرسة الوطنية العليا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي بالقليعة
و42- المدرسة العليا للتجارة بالقليعة

و42 -المدرسة العليا للتسيير و اإلقتصاد الرقمي بالقليعة

و01- المدرسة الوطنية العليا للفالحة الصحراوية بأدرار
و05- المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة بباتنة.

و06-المدرسة العليا في علوم وتكنولوجيات اإلعالم اآللي والرقمنة ببجاية
و09- المدرسة الوطنية العليا للري

و13 - المدرسة العليا في العلوم التطبيقية بتلمسان
و13- المدرسة العليا إلدارة األعمال بتلمسان

و16 - المدرسة العليا في علوم التغذية والصناعات الغذائية بالجزائر
و16- المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر

و16- المدرسة الوطنية العليا للفالحة
و16- المدرسة الوطنية العليا لإلعالم اآللي بالجزائر

و16- المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم اإلعالم
و16- المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل

و16- المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية
و16- المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا

و16- المدرسة الوطنية العليا لألشغال العمومية
و16- المدرسة الوطنية العليا للبيطرة

و16- المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران
و16- المدرسة العليا للعلوم التطبيقية بالجزائر

و16- المدرسة الوطنية العليا للذكاء االصطناعي
و16- المدرسة الوطنية العليا للرياضيات

 11 المدارس العليا لألساتذة
و21- المدرسة العليا ألساتذة التعليم التقني بسكيكدة

و25- المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة
و27- المدرسة العليا لألساتذة مستغانم

و28- المدرسة العليا لألساتذة ببوسعادة
و30-المدرسة العليا لألساتذة بورقلة

و31-المدرسة العليا لألساتذة بوهران

و03- المدرسة العليا لألساتذة باألغواط
و08- المدرسة العليا لألساتذة ببشار

و16- المدرسة العليا لألساتذة ببوزريعة
و16- المدرسة العليا لألساتذة بالقبة

و19- المدرسة العليا لألساتذة بسطيف

  02 ملحقتان
و14- ملحقة سوقر )جامعة تيارت(   و14- ملحقة قصر الشاللة)جامعة تيارت(
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الملحق 07

الوصاية البيداغوجية
مؤسسات خارج

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
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شعب البكالورياالتخصصشعب التكوينميدان التكوينمؤسسة التكوينالرمز
 أساس الترتيب والشروط

 البيداغوجية اإلضافية للتسجيل
األّولي

W1

تلمسان : 043.41.55.42

infssftelemcen@inpfp.dz 

 تيزي وزو :026.11.02.07

infssftizouzou@inpfp.dz

عنابة : 038.42.66.54

infssfannaba@inpfp.dz.dz

 علوم الطبيعة
علوم التمريضوالحياة

 قابلة الصحة العمومية

 (تكوينات مخصصة
لحامالت البكالوريا)

 علوم تجريبية

رياضيات

 يتم الترتيب على أساس المعدل
 العام المحصل عليه في امتحان

 البكالوريا في حدود األماكن
البيداغوجية المتوفرة قي كل والية. X1

أدرار

الجزائر

قسنطينة

وهران (حي السالم)

 علوم الطبيعة
علوم التمريض/والحياة

 إعادة التأهيل
والتكييف

 مختص في التغذية
للصحة العمومية

األولوية 1:

 علوم تجريبية

األولوية 2:

رياضيات

X2
الجزائر

سيدي بلعباس

 علوم الطبيعة
 علوم التمريض/والحياة

 إعادة التأهيل
والتكييف

  المداوون بالعمل
للصحة العموميـة

األولوية 1:

 علوم تجريبية

األولوية 2:

رياضيات

شروط االلتحاق بمؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات وزارية أخرى بعنوان السنة الجامعية 2023-2022
وزارة الصحة 

mailto:infssftelemcen@inpfp.dz
mailto:infssftizouzou@inpfp.dz
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 شعبميدان التكوينمؤسسة التكوينالرمز
شعب البكالورياالتخصصالتكوين

 أساس الترتيب والشروط
 البيداغوجية اإلضافية للتسجيل

األّولي

X3

 أدرار: 1049.36.41.78. 

infspmadrar@inpfp.dz

 باتنة : 2033.30.83.02. 

infspmbatnar@inpfp.dz

 بجاية: 3034.84.36.26. 
infspmbijaia@inpfp.dz

 بسكرة : 4033.54.46.69. 

infspmbaskra@inpfp.dz

 بشار:049.23.83.25  5. 

infspmbechar@inpfp.dz

بليدة:025.42.02.56 . 6

infspmblida@inpfp.dz

بويرة: 026.75.66.19. 7

infspmbouiar@inpfp.dz

تبسة: 037.56.32.05. 8

infspmtebessa@inpfp.dz

تيارت: 026.20.79.87. 9
infspmtiaret@inpfp.dz

الجزائر: 021.77.58.22. 10

infspmalger@inpfp.dz

جيجل: 034.47.21.16. 11
infspmjijel@inpfp.dz

سطيف: 036.61.34.49. 12
infspmsetif@inpfp.dz

سعيدة: 028.38.20.08. 13
        infspmsaida@inpfp.dz

 علوم الطبيعة
والحياة

 علوم
التمريض/

عالج

 ممرض
 الصحة

 العمومية

األولوية 1:

 علوم تجريبية

األولوية 2:

رياضيات

 يتم الترتيب على أساس المعدل
 العام المحصل عليه في امتحان

 البكالوريا في حدود األماكن
البيداغوجية المتوفرة قي كل والية

   

شروط االلتحاق بمؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات وزارية أخرى تحت عنوان السنة الجامعية 2023-2022
وزارة الصحة
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 ميدانمؤسسة التكوينالرمز
 شعبالتخصصشعب التكوينالتكوين

البكالوريا
 أساس الترتيب والشروط

 البيداغوجية اإلضافية
للتسجيل األّولي

X3

(يتبع)

سكيكدة: 038.74.72.36

infspmskikda@inpfp.dz

سيدي بلعباس:048.74.58.31

infspmsidibelabbes@inpfp.dz

قسنطينة:031.69.34.55

infsmconstantine@inpfp.dz

. المدية: 025.79.35.68

infsmmedea@inpfp.dz

. مستغانم: 045.20.11.60

infsmmostaganem@inpfp.dz

. مسيلة: 035.33.85.40

infsmmisila@inpfp.dz

. معسكر: 045.73.71.74

infsmmascra@inpfp.dz

. ورقلة: 029.70.44.90

infsmouargla@inpfp.dz

. وهران (قعابي جدية):041.33.39.58

infsmoran2@inpfp.dz

.عين الدفلى: 027.55.91.60

infsmaindeflae@inpfp.dz

 علوم الطبيعة
والحياة

علوم التمريض/
عالج

 ممرض للصحة
األولوية 1:العمومية

 علوم تجريبية

األولوية 2:

رياضيات

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

المتوفرة قي كل والية.

X4

أدرار
باتنة

بجاية
بسكرة
 بشار

 البليدة
التبسة
 تيارت

الجزائر
 سطيف

علوم التمريض/
طبي تقني

 مخبري للصحة
العمومية

  

شروط االلتحاق بمؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات وزارية أخرى تحت عنوان السنة الجامعية 2023-2022
وزارة الصحة

mailto:infsmouargla@inpfp.dz


88

ST SM MI SNV STU SEGC DSP LLE SHS STAPS Art LLA LCA AUMV SS SMed SVet ENS A05 A06 A07 A08

شروط االلتحاق بمؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات وزارية أخرى تحت عنوان السنة الجامعية 2023-2022
وزارة الصحة

شعب البكالورياالتخصصشعب التكوينميدان التكوينمؤسسة التكوينالرمز
 أساس الترتيب والشروط

 البيداغوجية اإلضافية للتسجيل
األّولي

X4

(تابع)

أدرار

باتنة

بجاية

بسكرة

 بشار

 البليدة

التبسة

 تيارت

الجزائر

 سطيف

  سعيدة

 سكيكدة

 سيدي بلعباس

 قسنطينة

 المدية

 مستغانم

 مسيلة

 معسكر

 ورقلة

 وهران (حي السالم)

  عين الدفلى

 علوم التمريض/طبيعلوم الطبيعة والحياة
تقني

 مختص التصوير الطبي
للصحة العمومية

األولوية 1:

علوم تجريبية

األولوية 2:

رياضيات

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام
 المحصل عليه في إمتحان البكالوريا

 في حدود األماكن البيداغوجية
المتوفرة  في كل والية.
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شعب البكالورياالتخصصشعب التكوينميدان التكوينمؤسسة التكوينالرمز
 أساس الترتيب والشروط

 البيداغوجية اإلضافية للتسجيل
األّولي

X5

أدرار
الجزائر
 سطيف

سيدي بلعباس
قسنطينة
معسكر

وهران (حي السالم)

 علوم الطبيعة
والحياة

علوم التمريض/
 إعادة التأهيل

والتكييف

 مختص في
          العالج  الطبيعي

 والفيزيائي للصحة
العموميـــــة

األولوية 1:

علوم تجريبية

األولوية 2:

رياضيات

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام
 المحصل عليه في إمتحان البكالوريا

 في حدود األماكن البيداغوجية
المتوفرة قي كل والية. X6

أدرار

باتنة

بويرة

تيارت

الجزائر

مستغانم

ورقلة

وهران (حي السالم)

علوم التمريض/
 مختص في حفظتقني طبي

 الصحة  للصحـة
العمومية

X7

باتنة

 الجزائر

قسنطينة

وهران (حي السالم)

علوم التمريض/
تقني طبي

 محضر في الصيدلــــة
للصحة العمومية

شروط االلتحاق بمؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات وزارية أخرى تحت عنوان السنة الجامعية 2023-2022
وزارة الصحة
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شروط االلتحاق بمؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات وزارية أخرى تحت عنوان السنة الجامعية 2023-2022
وزارة الصحة

   

 ميدانمؤسسة التكوينالرمز
شعب البكالورياالتخصصشعب التكوينالتكوين

 أساس الترتيب والشروط
 البيداغوجية اإلضافية للتسجيل

األّولي

X8

أدرار

باتنة

. بجاية

. بسكرة

. بشار

. بويرة

. تبسة

. تيارت

. الجزائر

. سعيدة

. سكيكدة

.قسنطينة

. المدية

. مستغانم

. مسيلة

. ورقلة

. وهران (حي السالم)

. خميس مليانة

 علوم الطبيعة
والحياة

 علوم
 التمريض/طبي

اجتماعي
 مساعد طبي للصحة

العمومية

األولوية 1:

آداب ولغات أجنبية

األولوية 2:

 آداب وعلوم
اجتماعية

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام
 المحصل عليه في امتحان البكالوريا

 في حدود األماكن البيداغوجية
المتوفرة قي كل والية.

شروط االلتحاق بمؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات وزارية أخرى تحت عنوان السنة الجامعية 2023-2022
وزارة الصحة
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شعب البكالورياالتخصصشعب التكوينميدان التكوينمؤسسة التكوينالرمز
 أساس الترتيب والشروط

 البيداغوجية اإلضافية للتسجيل
األّولي

X9

بويرة

الجزائر

جيجل

سعيدة

قسنطينة

مسيلة

وهران (حي السالم)

 علوم الطبيعةخميس مليانة
والحياة

 علوم التمريض/
طبي اجتماعي

 مساعد اجتماعـي للصحة
العمومية

األولوية 1:

آداب ولغات أجنبية

األولوية 2:

     آداب وعلوم
اجتماعية

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام
 المحصل عليه في امتحان البكالوريا

 في حدود األماكن البيداغوجية
المتوفرة قي كل والية.

X10

الجزائر
 علوم التمريض/

 إعادة التأهيل
والتكييف

 بصاراتيون نظاراتيون  الصحة
العموميـــة

األولوية 1:

علوم تجريبية

األولوية 2:

رياضيات

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام
 المحصل عليه في امتحان البكالوريا

 في حدود األماكن البيداغوجية
المتوفرة قي كل والية.

  مقومو الحركة النفسية للصحة
 العمومية

  مقومو األعضاء االصطناعية
للصحة العمومية

مقومو البصر للصحة العمومية

مقومو السمع للصحة العمومية

 مرممو األسنان للصحةوهران (قعابي جدية)
العمومية

شروط االلتحاق بمؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات وزارية أخرى تحت عنوان السنة الجامعية 2023-2022
وزارة الصحة



92

ST SM MI SNV STU SEGC DSP LLE SHS STAPS Art LLA LCA AUMV SS SMed SVet ENS A05 A06 A07 A08

علوم وتكنولوجيا

شروط االلتحاق بمؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات وزارية أخرى تحت عنوان السنة الجامعية 2023-2022
وزارة البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية

 أساس الترتيب والشروط البيداغوجيةشعب البكالورياالتخصصالشعبةميدانمؤسسة التكوين
اإلضافية للتسجيل األّولي

 المدرسة الوطنية العليا لالتصاالت  
 السلكية والالسلكية وتكنولوجيات اإلعالم

واالتصال »عبد الحفيظ بوصوف« وهران.

طريق السانية. وهران

secrétariat.direction@inttic.dz

الهاتف: 041.51.87.03

جياالفاكس :041.51.87.01
لو

نو
وتك

وم 
عل

 

 االتصاالت السلكية
والالسلكية

 - أنظمة االتصاالت
السلكية والالسلكية

 - إتصاالت سلكية
IPوالسلكية وشبكات 

 - إتصاالت
 سلكية والسلكية

 وتكنولوجيات الرقمنة

األولوية 1:

رياضيات،

 تقني رياضي،تخصص:
هندسة كهربائية.

األولوية 2:

علوم تجريبية.

 يتم الترتيب على أساس معدل:
 )بكالوريا+عالمة الرياضيات +عالمة

الفيزياء( /3

 للمشاركة في الترتيب يجب الحصول
على:

 معدل عام في البكالوريا يساوي أو يفوق
،14/20

 عالمة تساوي أو تفوق 16/20 في مادة
الرياضيات،

 عالمة تساوي أو تفوق 16/20 في مادة
الفيزياء.

 المدرسة الوطنية العليا للبريد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

طريق األربعاءالكاليتوس. الجزائر.

www.inptic.edu.dz 

الهاتف: 023.89.04.37

الفاكس:023.89.04.44

يا 
وج

ول
تكن

 و
وم

 تكنولوجياتعل
 اإلعالم واإلتصال

والرقمنة

جدع مشترك

رياضيات،

 تقني رياضي، تخصص:
هندسة كهربائية.

علوم تجريبية

 يتم الترتيب على أساس معدل:
  2+ عالمة الرياضياتX)لبكالوريا 

 +عالمة الفيزياء( /4

 للمشاركة في الترتيب يجب الحصول
على:

 معدل عام في البكالوريا يساوي أو يفوق
،14/20

 عالمة تساوي أو تفوق 16/20 في مادة
الرياضيات،

 عالمة تساوي أو تفوق 16/20 في مادة
الفيزياء.

مقابلة شفهية

شروط االلتحاق بمؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات وزارية أخرى تحت عنوان السنة الجامعية 2023-2022
وزارة السياحة و الصناعة التقليدية 

 أساس الترتيب والشروط البيداغوجيةشعب البكالورياالتخصصالشعبةميدانمؤسسة التكوين
اإلضافية للتسجيل األّولي

  المدرسة الوطنية العليا للسياحة

02

نهج فرنز فانون الجزائر  

الهاتف:21 39 71 021

 علوم إقتصادية،
 التسيير وعلوم

تجارية

 تسيير وكاالت السياحة والسفرعلوم التسيير

 مناجمنت التطور المستدام للسياحة

مناجمنت اإليواء

  تسيير اإلطعام

تسيير وإقتصاد

رياضيات

تقني رياضي

 علوم تجريبية

 يخضع االلتحاق بالسنة األولى
 للمدرسة لمسابقة لحاملي شهادة
 البكالوريا لسنة الحالية أو السنة

 الماضية أو شهادة أجنبية أو شهادة
  معادلة لها

تتضمن المسابقة اإلختبارات التالية :

اختبارات كتابية

رياضيات، معامل 2

ثقافة عامة، معامل 2

 لغة أجنبية من بين اللغة الفرنسية أو
 اإلنجليزية أو األلمانية أو اإلسبانية،

معامل 2

مقابلة شفوية ، معامل 3

mailto:secrétariat.direction@inttic.dz
http://www.inttic.dz
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شروط االلتحاق بمؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات وزارية أخرى تحت عنوان السنة الجامعية 2023-2022
وزارة البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية

 أساس الترتيب والشروط البيداغوجيةشعب البكالورياالتخصصالشعبةميدانمؤسسة التكوين
اإلضافية للتسجيل األّولي

 المدرسة الوطنية العليا لالتصاالت  
 السلكية والالسلكية وتكنولوجيات اإلعالم

واالتصال »عبد الحفيظ بوصوف« وهران.

طريق السانية. وهران

secrétariat.direction@inttic.dz

الهاتف: 041.51.87.03

جياالفاكس :041.51.87.01
لو

نو
وتك

وم 
عل

 

 االتصاالت السلكية
والالسلكية

 - أنظمة االتصاالت
السلكية والالسلكية

 - إتصاالت سلكية
IPوالسلكية وشبكات 

 - إتصاالت
 سلكية والسلكية

 وتكنولوجيات الرقمنة

األولوية 1:

رياضيات،

 تقني رياضي،تخصص:
هندسة كهربائية.

األولوية 2:

علوم تجريبية.

 يتم الترتيب على أساس معدل:
 )بكالوريا+عالمة الرياضيات +عالمة

الفيزياء( /3

 للمشاركة في الترتيب يجب الحصول
على:

 معدل عام في البكالوريا يساوي أو يفوق
،14/20

 عالمة تساوي أو تفوق 16/20 في مادة
الرياضيات،

 عالمة تساوي أو تفوق 16/20 في مادة
الفيزياء.

 المدرسة الوطنية العليا للبريد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

طريق األربعاءالكاليتوس. الجزائر.

www.inptic.edu.dz 

الهاتف: 023.89.04.37

الفاكس:023.89.04.44
يا 

وج
ول

تكن
 و

وم
 تكنولوجياتعل

 اإلعالم واإلتصال
والرقمنة

جدع مشترك

رياضيات،

 تقني رياضي، تخصص:
هندسة كهربائية.

علوم تجريبية

 يتم الترتيب على أساس معدل:
  2+ عالمة الرياضياتX)لبكالوريا 

 +عالمة الفيزياء( /4

 للمشاركة في الترتيب يجب الحصول
على:

 معدل عام في البكالوريا يساوي أو يفوق
،14/20

 عالمة تساوي أو تفوق 16/20 في مادة
الرياضيات،

 عالمة تساوي أو تفوق 16/20 في مادة
الفيزياء.

مقابلة شفهية

mailto:secrétariat.direction@inttic.dz
http://www.inttic.dz
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شروط االلتحاق بمؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات وزارية أخرى تحت عنوان السنة الجامعية 2023-2022
وزارة الثقافة و الفنون

 شعبالتخصصالشعبةميدانمؤسسة التكوين
البكالوريا

 أساس الترتيب والشروط البيداغوجية
اإلضافية للتسجيل األّولي

المدرسة العليا للفنون الجميلة

الهاتف:023.47.03.26/33

 البريد االلكتروني:

 esbarts_dz2016@yahoo.fr

موقع الواب:

 www.esba.dz

 فنون بالستيكية/ حجم المادة فنون بصريةفنون

 فنون بالستيكية /تعبير
صوري

تصميم/ فضاء

تصميم /صورة -وسائط

 كل الشعب
البكالوريا

 كل شعب البكالوريا للسنة الحالية أو السنة
الماضية

مسابقة االلتحاق

المعهد العالي لمهن العرض السمعي البصري2

 شارع العربي تيبسي. برج الكيفـــان.الجزائر

 البريد االلكتروني:

ismas-dz@hotmail.fr

موقع الواب:

www.ismas.dz

الهاتف:023.80.02.31

الفاكس:023.80.02.32

فن الممثلفنون العرضفنون

نقد مسرحي

سينوغرافيــــــا

 الحصول على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي
أو شهادة أجنبية معادلة لها

  النجاح في مسابقة اإللتحاق بالسنة األولى
 يتشكل من إختبار كتابي ومقابلة شفهية مع

 لجنة

 أاّل يتعدي السن 30 عام يوم المسابقة
لتقاط الصورة فنون بصرية

التقاط الصوت

المعهد الوطني العالي للموسيقى

شارع أول نوفمبر الجزائر

contact@insim-dz.com

 البريد االلكتروني:

insmsecretariat@hotmail.com

الهاتف / الفاكس: 021.43.89.57

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام أغاني وآالتموسيقىفنون
المحصل عليه في إمتحان البكالوريا

 للمشاركة في الترتيب يجب :

  - النجاح في مسابقة اإللتحاق بالسنة األولى

-أاّل يتعدي السن 30 عام يوم المسابقة

   

mailto:esbarts_dz2016@yahoo.fr
mailto:Ismas-dz@hotmail.fr
http://www.ismas.dz
mailto:contact@insim-dz.com
mailto:insmsecretariat@hotmail.com
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الملحق 8  

شبكة المؤسسات الخاصة

للتكوين العالي المعتمدة من طرف

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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شروط االلتحاق بالمؤسسات الخاصة للتكوين العالي بعنوان السنة الجامعية 2023-2022

 معلومات خاصة بالمؤسسة (موقع الوابالرقم
والبريد االلكتروني والهاتف)

 التخصص أوالشعبة أو الشعبميدان او ميادين
التخصصات

 أساس الترتيب والشروطشعب البكالوريا
 البيداغوجية االضافية للتسجيل

األولي
  المدرسة العليا للفندقة واإلطعام بالجزائر01

  العنوان: طريق وطني رقم11 عين البنيان
الجزائر 16202

البريد االلكتروني:

admission @eshra.dz أو 
academie@eshra.dz

الهاتف:09 /023397500

 علوم اقتصادية
 والتسيير وعلوم

تجارية

- تسيير واقتصادتسيير فندقي وإطعام علوم التسيير

-علوم تجريبية

-رياضيات

- تقني رياضي

اختبار شفهي

 - اختبار كتابي في الرياضيات
 واللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية

المعهد العالي للغات األجنبية النور البليدة02

العنوان: 92شارع فلسطين البليدة 09000

موقع  الواب:

www.institut-en-nour.com 

الهاتف: 0555.02.95.11

025226378             

 آداب ولغات
أجنبية

 تعليميةلغة إنجليزية

 جميع شعب
البكالوريا

 الحصول على شهادة بكالوريا
 جزائرية أو أجنبية مع معادلة
 تسلم من طرف وزارة التعليم

العالي والبحث العلمي .

 يجب أن يكون المعدل العام
 المتحصل عليه في امتحان
 البكالوريا يساوي أو يفوق

10/20

  يجب أن يبين كشف نقاط
 البكالوريا أّن الطالب درس اللغة
اإلنجليزية في مساره الدراسي.

 أدب

 

mailto:academie@eshra.dz
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شروط االلتحاق بالمؤسسات الخاصة للتكوين العالي بعنوان السنة الجامعية 2023-2022

 معلومات خاصة بالمؤسسة (موقعالرقم
الواب والبريد االلكتروني والهاتف)

 الشعبة أوميدان او ميادين
الشعب

 التخصص أو
التخصصات

 أساس الترتيب والشروطشعب البكالوريا
 البيداغوجية االضافية

للتسجيل األولي
معهد المناجمنت بالجزائر03

 العنوان :حي األمل الوحدة رقم 02
 سعيد حمدين الجزائر

موقع الواب:

www.ima- univ.com

 البريد االلكتروني:

a.mellak@imaa-univ.com 

l.benaissa@imaa-univ.com

 الهاتف: 0560420470

05  60 06 12 91        

  

 علوم اقتصادية
 والتسيير وعلوم

تجارية

مناجمنتعلوم التسيير

 - رياضيات

- علوم تجريبية

- تسيير واقتصاد

- تقني رياضي

 - شهادة أجنبية معادلة
 لها

 اختبار الكفاءة في اللغة
 االنجليزية بالنسبة للتكوينات

باللغة االنجليزية

 التحويالت في حدود األماكن
المتوفرة

علوم تجارية
تسويق

 معهد التكوين في التأمينات04
والتسيير

 العنوان : 57 شارع عبري أرزقي
حيدرة الجزائر

موقع الواب:

https://ifagdz.com

 البريد االلكتروني:

info@insag.edu.dz

scolarite@insag.edu.dz

      الهاتف:

0561.609.169

0561609159

0661413569

 علوم اقتصادية
 والتسيير وعلوم

تجارية

 - تسيير واقتصادنشاط تجاريعلوم تجارية

-علوم تجريبية

- رياضيات

 - تقني رياضي

 يجب أن يكون المعدل العام
 المحصل عليه في امتحان
 يساوي أو يفوق البكالوريا

10/20    

http://www.ima-univ.com
mailto:a.mellak@imaa-univ.com
mailto:l.benaissa@imaa-univ.com
https://ifagdz.com
mailto:info@insag.edu.dz
mailto:scolarite@insag.edu.dz
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شروط االلتحاق بالمؤسسات الخاصة للتكوين العالي بعنوان السنة الجامعية 2023-2022 

 معلومات خاصة بالمؤسسة (موقعالرقم
الواب والبريد االلكتروني والهاتف)

 الشعبة أوميدان او ميادين
الشعب

 أساس الترتيب والشروطشعب البكالورياالتخصص أو التخصصات
 البيداغوجية االضافية

للتسجيل األولي

 معهد إدارة األعمال بالجزائر ( أنسيم05
سوب)

 العنوان :16 شارع 11 ديسمبر
 1960، طريق واد حيدرة، األبيار

الجزائر

   موقع الواب :

www.insimsup.dz   

  البريد االلكتروني :

lamiriabdelhak@yahoo.fr

sihem.laiche@gmail.com 

الهاتف: 0553566360

0558491166  

 

 علوم اقتصادية
 والتسيير وعلوم

علوم التسييرتجارية
-علوم تجريبيةإدارة األعمال

-تقني رياضي

- رياضيات

- تسيير واقتصاد

 الحصول على شهادة
البكالوريا

 مقابلة شفهية

علوم تجارية
تسويق

 علوم مالية
محاسبة ومراقبة وتدقيقومحاسبة

-لغات أجنبية  لغة إنجليزية لألعماللغة انجليزيةآداب ولغات أجنبية

- آداب وفلسفة

- علوم تجريبية

- رياضيات

- تقني رياضي

- تسيير واقتصاد

 الحصول على شهادة
البكالوريا

 اختبار كتابي لمستوى اللغة
اإلنجليزية

مدرسة إدارة األعمال تيزي وزو06

 العنوان : المنطقة الحضارية والسكنية
 جنوب حي »ب« رقم 03 المدينة

الجديدة  تيزي وزو.

  موقع الواب :

www.emto-univ.com

  البريد االلكتروني:

contact@emto-univ.com

الفاكس: 026114400

الهاتف: 026182323/026182288

 علوم اقتصادية
 و التسيير وعلوم

تجارية

-تسيير واقتصادمناجمنت األعمالعلوم التسيير

-علوم تجريبية

- رياضيات

-تقني رياضي

 يجب أن يكون المعدل العام
 المحصل عليه في امتحان
 يساوي أو يفوق البكالوريا

10/20  

 حقوق وعلوم
 سياسية

   جميع  شعب قانون المؤسسة واألعمال حقوق
البكالوريا

 رياضيات وإعالم
آلي

-علوم تجريبيةأنظمة اإلعالم اآلليإعالم آلي

-رياضيات

-تقني رياضي أنظمة وشبكات

http://www.insimsup.dz
mailto:lamiriabdelhak@yahoo.fr%20%20البريد
mailto:lamiriabdelhak@yahoo.fr%20%20البريد
mailto:sihem.laiche@gmail.com
http://www.emto-univ.com
mailto:lamiriabdelhak@yahoo.fr%20%20البريد
mailto:lamiriabdelhak@yahoo.fr%20%20البريد
mailto:contact@emto-univ.com
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شروط االلتحاق بالمؤسسات الخاصة للتكوين العالي بعنوان السنة الجامعية 2023-2022

 معلومات خاصة بالمؤسسة (موقع الوابالرقم
والبريد االلكتروني والهاتف)

 الشعبة أوميدان او ميادين
الشعب

 التخصص أو
التخصصات

 أساس الترتيب والشروطشعب البكالوريا
 البيداغوجية االضافية

للتسجيل األولي
مدرسة التكوين في تقنيات التسيير07

 العنوان :التقسيم زواوي محمد حي عين
هللا  رقم 04 دالي إبراهيم الجزائر

البريد االلكتروني:

eftgsup@eftg-dz.com 

 Karima.boudrerbal@eftg-dz.
com

 الهاتف: 023309251/54

 علوم اقتصادية والتسيير
وعلوم تجارية

 علوم
التسيير

 تسيير الفنادق
والسياحة

-تسيير واقتصاد

-علوم تجريبية

-تقني رياضي

-رياضيات

 يتم الترتيب على أساس المعدل
 العام المحصل عليه في امتحان

البكالوريا

 علوم
تجارة دوليةتجارية

 علوم مالية
محاسبة وماليةومحاسبة

 معهد البصريات08

 العنوان : 9 شارع حوزة رقم 7 تجزئة
 محموش 288.  برج بوعريريج

 موقع الواب :

www.io-bba.com 

البريد االلكتروني :

institut.optometrie@gmail.com

 الهاتف :  50 49 87 035

 - رياضيات بصرياتبصرياتعلوم و تكنولوجيا

 - تقني رياضي

 - علوم تجريبية

 يتم الترتيب على أساس المعدل
 العام المحصل عليه في امتحان

البكالوريا

 مدرسة إدارة األعمال الجــزائــر(بيزناس09
سكول)

 العنوان : 17 شارع قدوش عبد القادر
 حيدرة الجزائر

موقع الواب :

https://em-alger.com

البريد االلكتروني : 

contact@em-alger.com

basma.benbouzid@em- alger.
com

 الهاتف:

023 472 856

023 472 857

 علوم اقتصادية والتسيير
وعلوم تجارية

 علوم
 التسيير

إدارة أعمال

-علوم تجريبية

-رياضيات

-تسيير واقتصاد

-تقني رياضي

  يتم الترتيب على أساس
 المعدل العام المحصل عليه في

امتحان البكالوريا

 علوم مالية
 ومحاسبة

 مالية ومحاسبة

mailto:eftgsup@eftg-dz.com
mailto:Karima.boudrerbal@eftg-dz.com
mailto:Karima.boudrerbal@eftg-dz.com
http://www.io-bba.com البريد
http://www.io-bba.com البريد
http://www.io-bba.com البريد
https://em-alger.com
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شروط االلتحاق بالمؤسسات الخاصة للتكوين العالي بعنوان السنة الجامعية 2023-2022

 معلومات خاصة بالمؤسسة (موقع الرقم
الواب والبريد االلكتروني والهاتف)

 الشعبة أوميدان او ميادين
الشعب

 التخصص أو
التخصصات

 أساس الترتيب والشروط البيداغوجيةشعب البكالوريا
االضافية للتسجيل األولي

المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا10

 العنوان : 43 طريق سيدي مبارك،
واد الرمان، العاشور-الجزائر

موقع الواب :

      www.esst- sup.com

  البريد االلكتروني :

contact@esst-sup.com

    dgesst@esst-sup.com

 

الهاتف:023.30.08.01

0799931699 

0561970305

األولوية 1 :إلكترونيك إلكترونيكعلوم وتكنولوجيا

-رياضيات

 األولوية 2:

-تقني رياضي

-علوم تجريبية

 - يتم الترتيب على أساس المعدل
 الموزون)م.م( وعدد األماكن المتوفرة

  والمقابلة الشفهية.

 م.م = ) المعدل العام للبكالوريا +
   عالمة الرياضيات + عالمة الفيزياء(/3

 يجب أن يكون المعدل الموزون يساوي
أو يفوق 11/20.

شروط اضافية :

  للمشاركة في الترتيب،  يجب أن تكون
   العالمة المحصل عليها في الرياضيات

تساوي أو تفوق 10/20.

 اتصاالت سلكية وال
سلكية

األولوية 1 : كيمياء صيدالنية كيمياءعلوم المادة

-رياضيات

 األولوية 2:

-تقني رياضي

-علوم تجريبية

 - يتم الترتيب على أساس المعدل
 الموزون)م.م( وعالمة الرياضيات

 وعدد األماكن المتوفرة والمقابلة
  الشفهية.

 م.م = ) المعدل العام للبكالوريا +
   عالمة الرياضيات + عالمة الفيزياء(/3

 يجب أن يكون المعدل الموزون  يساوي
أو يفوق 11/20.

شروط اضافية :

  للمشاركة في الترتيب، يجب أن تكون
 العالمة المحصل عليها في الرياضيات

تساوي أو تفوق 10/20.

كيمياء تحليلية

http://www.esst-
mailto:contact@esst-sup.com
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شروط االلتحاق بالمؤسسات الخاصة للتكوين العالي بعنوان السنة الجامعية 2023-2022  

 معلومات خاصة بالمؤسسة الرقم
 (موقع الواب والبريد االلكتروني

والهاتف)

 ميدان او
ميادين

 الشعبة أو
الشعب

 أساس الترتيب والشروطشعب البكالورياالتخصص أو التخصصات
 البيداغوجية االضافية للتسجيل

األولي
10

(تابع)

 المدرسة العليا للعلوم
والتكنولوجيا

 العنوان : 43 طريق سيدي
مبارك، واد الرمان، العاشور-

الجزائر

موقع الواب :

      www.esst- sup.com

البريد االلكتروني :

contact@esst-sup.com

dgesst@esst-sup.com

 
الهاتف:023.30.08.01

0799931699 

0561970305       

 رياضيات
 وإعالم آلي

إعالم آلي

 تطوير البرمجيات
وتكنولوجيات الواب.

األولوية 1 :

-رياضيات

 األولوية 2:

-تقني رياضي

-علوم تجريبية

 - يتم الترتيب على أساس
 المعدل الموزون)م.م( وعالمة

 الرياضيات  وعدد األماكن
 المتوفرة والمقابلة الشفهية.

   م.م = ) المعدل العام للبكالوريا
  + عالمة الرياضيات(/2

  يجب أن يكون المعدل الموزون
 يساوي أو يفوق 12/20 بالنسبة

 لألولوية 1 و13/20 بالنسبة
لألولوية 2.

: شروط اضافية

 - للمشاركة في الترتيب، يجب
 أن تكون العالمة المحصل عليها
 في الرياضيات تساوي أو تفوق

.12/20

 أمن وإدارة األنظمة
والشبكات

 هندسة أنظمة المعلومات
والبرمجيات

إعالم آلي وشبكات

http://www.esst-
mailto:contact@esst-sup.com
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شروط االلتحاق بالمؤسسات الخاصة للتكوين العالي بعنوان السنة الجامعية 2023-2022

 معلومات خاصة بالمؤسسة (موقع الوابالرقم
والبريد االلكتروني والهاتف)

 الشعبة أوميدان او ميادين
الشعب

 التخصص أو
التخصصات

 أساس الترتيب والشروطشعب البكالوريا
 البيداغوجية االضافية

للتسجيل األولي
المعهد العالي للتجارة والتسيير12

 العنوان : حي النقل البري. التعاونية
»المساء« قطعة رقم 4 سطيف

  الموقع اإللكتروني:

www.incgdz.com

    البريد االلكتروني:

incg.dz@gmail.com 

الهاتف:  12 41 61 0561

  65 65 64 0561

036 44 35 35                      

 علوم اقتصادية
 والتسيير وعلوم

تجارية

- تسيير واقتصاد إدارة أعمالعلوم التسيير

-علوم تجريبية

- رياضيات

- تقني رياضي

 مسابقة الدخول كتابية
ومقابلة شفهية

معهد البصريات13

 العنوان : إقامة النخيل 389، عمارة 04/05
أوالد فايت 16094، الجزائر

 الموقع اإللكتروني:

www.inoof-dz.com

البريد االلكتروني:

Institut.optométrie.alger@gmail.
com

 الهاتف:

0560.21.73.44

0797 10 46 67

 بصرياتعلوم وتكنولوجيا
الدقة وميكانيك

- رياضياتبصريات

- تقني رياضي

- علوم تجريبية

 يتم الترتيب على أساس
 المعدل العام المحصل عليه

في امتحان البكالوريا

شروط االلتحاق بالمؤسسات الخاصة للتكوين العالي بعنوان السنة الجامعية2023-2022

 معلومات خاصة بالمؤسسة الرقم
 (موقع الواب والبريد
االلكتروني والهاتف)

 التخصص أوالشعبة أو الشعبميدان او ميادين
التخصصات

 أساس الترتيب والشروطشعب البكالوريا
 البيداغوجية االضافية للتسجيل

األولي
المعهد العالي للعلوم 11

 العنوان :

 البحري. بـــرج نهج 114
 الطريق الوطني رقم 24

 .،بــــرج الكيفـــان الجزائر
16031

   موقع الواب:

www.his.edu.dz 

البريد االلكتروني : 

contact@his.edu.dz

  الهاتف: 51 62 70 70 07

07 70 70 62 48

رياضيات

  و إعالم آلي

 بكالوريا: الترتيب حسببحوث العملياترياضيات
األولوية

-رياضيات

-تقني رياضي

-علوم تجريبية

  يتم الترتيب على أساس
 المعدل العام المحصل عليه

 في امتحان البكالوريا
أنظمة المعلوماتيةإعالم آلي

 علوم اقتصادية
 والتسيير وعلوم

علوم اقتصاديةتجارية

 بكالوريا: الترتيب حسباقتصاد وتسيير المؤسسة
األولوية

-تسيير واقتصاد

-رياضيات

-تقني رياضي

-علوم تجريبية

اقتصاد إسالمي

 علوم إنسانية
واجتماعية

 توجيه وإرشاد)علومعلوم اجتماعية
التربية(

 بكالوريا: الترتيب حسب
األولوية

-آداب وفلسفة

- لغات أجنبية

-رياضيات

-تقني رياضي

- علوم تجريبية

- تسيير واقتصاد

علوم إسالمية
شريعة وقانون

  تاريخ وحضارة
إسالمية

علوم اإلعالم) صحافة(علوم إنسانية
علوم االتصال

 حقوق وعلوم
سياسية

 بكالوريا: الترتيب حسبقانون عامحقوق
األولوية

-آداب وفلسفة

- لغات أجنبية

-رياضيات

-تقني رياضي

- علوم تجريبية

- تسيير واقتصاد

عالقات دوليةعلوم سياسية

http://www.inoof-dz.com
mailto:Institut.optométrie.alger@gmail.com
mailto:Institut.optométrie.alger@gmail.com
http://          www.his.edu.dz
http://          www.his.edu.dz
mailto:contact@his.edu.dz
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شروط االلتحاق بالمؤسسات الخاصة للتكوين العالي بعنوان السنة الجامعية 2023-2022

 معلومات خاصة بالمؤسسة (موقع الوابالرقم
والبريد االلكتروني والهاتف)

 الشعبة أوميدان او ميادين
الشعب

 التخصص أو
التخصصات

 أساس الترتيب والشروطشعب البكالوريا
 البيداغوجية االضافية

للتسجيل األولي
المعهد العالي للتجارة والتسيير12

 العنوان : حي النقل البري. التعاونية
»المساء« قطعة رقم 4 سطيف

  الموقع اإللكتروني:

www.incgdz.com

    البريد االلكتروني:

incg.dz@gmail.com 

الهاتف:  12 41 61 0561

  65 65 64 0561

036 44 35 35                      

 علوم اقتصادية
 والتسيير وعلوم

تجارية

- تسيير واقتصاد إدارة أعمالعلوم التسيير

-علوم تجريبية

- رياضيات

- تقني رياضي

 مسابقة الدخول كتابية
ومقابلة شفهية

معهد البصريات13

 العنوان : إقامة النخيل 389، عمارة 04/05
أوالد فايت 16094، الجزائر

 الموقع اإللكتروني:

www.inoof-dz.com

البريد االلكتروني:

Institut.optométrie.alger@gmail.
com

 الهاتف:

0560.21.73.44

0797 10 46 67

 بصرياتعلوم وتكنولوجيا
الدقة وميكانيك

- رياضياتبصريات

- تقني رياضي

- علوم تجريبية

 يتم الترتيب على أساس
 المعدل العام المحصل عليه

في امتحان البكالوريا

http://www.inoof-dz.com
mailto:Institut.optométrie.alger@gmail.com
mailto:Institut.optométrie.alger@gmail.com
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شروط االلتحاق بالمؤسسات الخاصة للتكوين العالي بعنوان السنة الجامعية2023-2022

 معلومات خاصة بالمؤسسة (موقعالرقم
الواب والبريد االلكتروني والهاتف)

 التخصص أوالشعبة أو الشعبميدان او ميادين
التخصصات

 أساس الترتيب والشروطشعب البكالوريا
 البيداغوجية االضافية

للتسجيل األولي
المعهد العالي للتسيير14

 العنوان : 213 بوا ديكار2،. دالي
الجزائر. إبراهيم.

 موقع الواب :

https://isg.dz

البريد االلكتروني:

contact@isg.dz

الهاتف :

0550.97.67.01

0550.97.67.03

0550.97.67.06 

 علوم اقتصادية
 والتسيير وعلوم

تجارية

تسويق دوليعلوم تجارية

 تسيير واقتصاد

  ) بكالوريا 2021-2022
وما قبل (

 - علوم تجريبية )
 بكالوريا 2021-2022

وما قبل (

 - رياضيات) بكالوريا
2022-2021 وما قبل(

 تقني رياضي) بكالوريا
 2022-2021 وما قبل(

 يتم الترتيب على أساس
 المعدل العام المحصل

 عليه في امتحان
البكالوريا إدارة السياحةعلوم التسيير

معهد التكنولوجيا (نوميديا)15

 العنوان : طريق والئي رقم 142.
 قطعة رقم 03. الرحمانية. سيدي عبد

هللا. الجزائر.

 موقع الواب :

www.numidiainstitute.tech

  البريد االلكتروني :

contact@numidiainstitute.
tech

 الهاتف : 20 35 30 61 05

 رياضيات وإعالم
إعالم آليآلي

 أنظمة مستقلة

 وبرمجيات محمولة،
مستقرة ومتنقلة

-رياضيات

-تقني رياضي

-علوم تجريبية

 يتم الرتيب على أساس
 المعدل العام المحصل

 عليه في امتحان
البكالوريا

 شبكة البنية القاعدية
وأمن سبيرالي

 معهد التكنولوجيا (فيتوريس)*16

 العنوان : المركز التجاري بارك
 مول .شارع جبهة التحرير الوطني.

سطيف، 19000

 موقع الواب :

www.futurisinstitute.com

 البريد االلكتروني

issaadm19@gmail.com

     futurisinstitute@gmail.
com

الهاتف:

0550.47.01.29    

0982423010   

 مقاوالتية التكنولوجياهندسة صناعيةعلوم وتكنولوجيا
واالبتكار

-رياضيات

-تقني رياضي

-علوم تجريبية

- شهادة الليسانس

-شهادة مهندس    

- مقابلة شفهية

(*) يضمن المعهد تكوينا في الماستر فقط

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