
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

منشور رقم 04  

مؤّرخ في 07  ذو الحجة عام  1443هـ  الموافق 06 جويلية  سنة 2022 

المعّدل والمتّمم للمنشور رقم 01 المؤرخ في 28 شعبان 1443هـ الموافق 31 مارس 2022 

المتعلّق بالتسجيل األّولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا 

بعنوان السنة الجامعية 2022 -2023   

والمنشور رقم 03 المؤرخ في 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 جوان 2022 



1

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

منشور رقم 04  

مؤّرخ في 07  ذو الحجة عام  1443هـ  الموافق 06 جويلية  سنة 2022 

المعّدل والمتّمم للمنشور رقم 01 المؤرخ في 28 شعبان 1443هـ الموافق 31 مارس 2022 

المتعلّق بالتسجيل األّولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا 

بعنوان السنة الجامعية 2022 -2023  

والمنشور رقم 03 المؤرخ في 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 جوان 2022 

تبعا لصدور المرسوم التنفيذي رقم 208-22 بتاريخ 5 جوان 2022، يتم تعديل و تتميم المنشور رقم 01 المؤرخ 

في 28 شعبان 1443هـ الموافق 31 مارس 2022 المتعلّق بالتسجيل األّولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان 

السنة الجامعية -2023 2022  والمنشور رقم 03 المؤرخ في 08 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 07 جوان 2022 

وفق مالحق هذا المنشور كما يلي : 

                                                    وزير التعليم العالي والبحث العلمي



الملحق رقم 01
صفحات معّدلة
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صفحة رقم 04 من المنشور رقم 01 المؤرخ في 31 مارس 2022 

  «TawdjihCom » :هي نسخة تفاعلية للمنشور الممكن تحميله والقابل للتثبيت على نظام أند رويد)هاتف ذكي و لوحة
 الكترونية( ، تتيح العديد من الوظائف التي تسمح لحامل شهادة البكالوريا، ال سيما تحديد وفق شعبته للبكالوريا ووالية

الحصول على شهادته للبكالوريا ونتائجه المحصل عليها في امتحان البكالوريا، قائمة الشعب المسموح له بها. 

 2.1 كيفيات التسجيل األولي والتوجيه

يمكن الطلبة الجدد االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي التالية: 

• الجامعات : التي تضمن تكوينات في:	
	، )ليسانس )بكالوريا + 3 سنوات
	،)ماستر ذو مسار مدمج لليسانس )بكالوريا+ 5 سنوات
	،)مهندس دولة )بكالوريا+ 5 سنوات
	 6 +العلوم الطبية) طب بكالوريا +7 سنوات وطب األسنان بكالوريا + 6 سنوات وصيدلة بكالوريا

سنوات(،
	،)علوم البيطرة ) بكالوريا + 6 سنوات
	.)هندسة معمارية )بكالوريا + 5 سنوات

• المراكز الجامعية التي تضمن تكوينات في:	
	 ، )ليسانس )بكالوريا 4 3 سنوات
	.)ماستر ذو مسار مدمج لليسانس )بكالوريا+ 5 سنوات

• المدارس العليا التي يتوزع التكوين فيها حسب الميدان المطابق مع التكوين المتواصل لخمس 	
سنوات على النحو التالي:

 سنتان تكوين قاعدي،	
 ثالث سنوات تخصص.	

مسابقة على أساس اختبارات كتابية تخصص  لطلبة المدارس األخرى  وطلبة الجامعات والمراكز الجامعية الذين 
اجتازوا بنجاح سنتين من الدراسات الجامعية دون تسجيل تأخر دراسي وهذا في اطار مسابقة تنظم من طرف 

المدرسة.

تحدد كيفيات سير المسابقة عن طريق التنظيم.  
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صفحة رقم 05 من المنشور رقم 01 المؤرخ في 31 مارس 2022 

تضمن المدارس العليا التكوين في سبعة ميادين : علوم وتكنولوجيا وعلوم اقتصادية و تسيير وعلوم تجارية وعلوم 
الطبيعة والحياة ورياضيات وإعالم آلي وعلوم إنسانية واجتماعية و حقوق وعلوم سياسية وهندسة معمارية ، عمران 

و مهن المدينة.

تجدر االشارة إلى أن مدارس التكنولوجيا تسلم شهادة مهندس في نهاية المسار.

التربية الوطنية.  لفائدة قطاع  المدارس مسارات مخصصة لتكوين المكونين  العليا لألساتذة: تضمن هذه   المدارس 
يتعلق األمر بثالثة أطوار:

 أستاذ التعليم االبتدائي،	
 أستاذ التعليم المتوسط،	
 أستاذ التعليم الثانوي.	

تحدد المناصب البيداغوجية المتاحة لدى المدارس العليا لألساتذة سنويا حسب الطور وحسب االحتياجات المعبر عنها 
من طرف قطاع التربية الوطنية. 

 يخضع التسجيل النهائي في هذه المدارس العليا لألساتذة لشرط السن المحدد بـ 24 سنة على األكثر في 31 ديسمبر
 2022 ولنتيجة المقابلة الشفوية .  يجب على المترشح المقبول للتكوين في هذه المدارس التوقيع على عقد التزام مع 

قطاع التربية بخصوص توجيهه المستقبلي عند نهاية تكوينه.

2. تسجيل الطلبة الجزائريين المتحصلين على شهادة البكالوريا الوطنية:

باستعمال رقم التسجيل ورمز البكالوريا المبينين في كشف النقاط، يمكن للمترشح  عبر مواقع األنترنت ، االطالع على 
قائمة التكوينات المسموحة له .  ينبغي على المترشح ملء بطاقة الرغبات من بين هذه التكوينات حسب ترتيب تنازلي 

ستة )06( اختيارات على األقل وعشر )10( اختيارات على األكثر

يمكن ان تتضمن االختيارات، المسارات التالية:

ليسانس ) تكوينات ذات تسجيل وطني أو جهوي و شعب ذات تسجيل وطني وتكوينات ممهننة(،- 
ماستر تو مسار مدمج لليسانس،- 
مهندس دولة،- 
التكوينات التي تضمنها المدارس العليا،- 
التكوينات التي تضمنها المدارس العليا لألساتذة،- 
فروع العلوم الطبية ) الطب و جراحة األسنان والصيدلة( وعلوم البيطرة،- 
شعب تكوينات الشبه الطبية التابعة لقطاع الصحة- 

 هـام: يجب على حامل شهادة البكالوريا أن يحدد في بطاقة رغباته من ضمن االختيارات على األقل مسارين )02( من
جامعية. مؤسسة  تضمنها  التي  الجهوي  أو  المحلي  التسجيل  ذات  الليسانس  في  التكوين   مسارات 
الغرض. لهذا  المخصص  األنترنت  موقع  عبر  الخط  على  حصريا  الرغبات  بطاقة  ترسل  أن  يجب   للتذكير، 

ينصح حاملو شهادة البكالوريا :

بالقيام بهذه العملية بصفة شخصية وبطريقة منية،- 

 



 

الملحق رقم 02
صفحات معّدلة
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جيا
لو

نو
وتك

وم 
عل

شعب البكالوريا واألولوياتالدوائر الجغرافية للتسجيلمؤسسات التكوينفروع التكوينالرمز
أساس الترتيب والشروط 

البيداغوجية اإلضافية للتسجيل 
األولي

A16TCL01

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.

A16TCL021 جامعة البليدة -
03،06،09،10،11،53،54،15،16،
17،26،56،33،35،42،44،58،47

A16TCL03    1جامعة سطيف - 
04،05،51،07،12،18،19،
21،23،24،25،28،55،30،
34،36،57،39،40،41،43

A19TCL01

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 A19TCL021 جامعة البليدة -

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

A19TCL03    1جامعة سطيف - 
04،05،51،07،12،18،19،
21،23،24،25،28،55،30،
34،36،57،39،40،41،43

A08TCL01

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

A08TCL021 جامعة البليدة -
03،06،09،10،11،53،54،15،16،
17،26،56،33،35،42،44،58،47

A08TCL03    1جامعة سطيف - 
04،05،51،07،12،18،19،
21،23،24،25،28،55،30،
34،36،57،39،40،41،43

A05TCL01

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

A05TCL021 جامعة البليدة -
03،06،09،10،11،53،54،15،16،
17،26،56،33،35،42،44،58،47

A05TCL03    1جامعة سطيف - 
04،05،51،07،12،18،19،
21،23،24،25،28،55،30،
34،36،57،39،40،41،43

 مسار مهندس
دولة

  ماستر ذو مسار
مدمج  لليسانس

ليسانس
تكوينات مهنية) وظيفية (  شعبة التسجيل

الوطني
 شعبة التسجيل

عروض تكوين اخرىالمحلي والجهوي معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

صفحة رقم 21 من المنشور رقم 03 المؤرخ في 07 جوان 2022 



الملحق رقم 03
متّمم



8

جيا
لو

نو
وتك

وم 
عل

 مسار مهندس
دولة

  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 للتسجيلمؤسسات التكوينالتكوين

شعب 
الباكالوريا 
واألولويات

أساس الترتيب والشروط 
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل 

األولي

A00TCL01 علوم
وتكنولوجيا

- جامعة قسنطينة 1
- جامعة عنابة 
- جامعة قالمة

- جامعة ورقلة
- جامعة باتنة 2

- جامعة سطيف1

04،43،25
41،36،23

24،21
57،39،55،30

40،28،12،51،07،05
18،34،19

األولوية 01 :
- رياضيات

- تقني رياضي

األولوية02:
- علوم 
تجريبية

  يتم الترتيب على أساس المعدل 
الموزون المحسوب الذي ينبغي أن  

يساوي أو يفوق: 

 بالنسبة لألولوية 01

يساوي أو  يفوق 20/12.00

- بالنسبة لألولوية 02

يساوي أو يفوق 20/13.00

A00TCL02 علوم
وتكنولوجيا

- جامعة بجاية
- جامعة البليدة 1

- جامعة بومرداس
- جامعة تيزي وزو

- جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري 
بومدين

- جامعة األغواط 

10،06
44،42،26،09

35
15

54،53،11،56،33،16

58،47،17،03

A00TCL03 علوم
وتكنولوجيا

- جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران
- جامعة سيدي بلعباس

- جامعة تلمسان
- جامعة سعيدة
- جامعة بشار

- جامعة معسكر

50،49،01،27،02،31
32،22
45،13
14،20

37،52،08
48،38،46،29
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ضيات وإعالم آلي
 ريا

 فروعالرمز
شعب البكالوريا الدوائر الجغرافية للتسجيلمؤسسات التكوينالتكوين

واألولويات

أساس الترتيب والشروط 
البيداغوجية اإلضافية للتسجيل 

األولي

C01TCL01إعالم آلي

- جامعة قسنطينة 2
- جامعة عنابة 
- جامعة قالمة

- جامعة ورقلة
- جامعة باتنة 2

- جامعة سطيف1

04،43،25
41،36،23

24،21
57،39،55،30

40،28،12،51،07،05
18،34،19

األولوية 01 :
- رياضيات

األولوية 02:
- تقني رياضي
- علوم تجريبية

 يتم الترتيب على أساس المعدل 
الموزون المحسوب الذي ينبغي أن  

يساوي أو يفوق: 

 بالنسبة لألولوية 01

يساوي أو  يفوق 20/12.00

- بالنسبة لألولوية 02

يساوي أو يفوق 20/13.00

C01TCL02إعالم آلي

- جامعة بجاية
- جامعة البليدة 1

- جامعة بومرداس
- جامعة تيزي وزو

- جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري 
بومدين

- جامعة األغواط 

10،06
44،42،26،09

35
15

54،53،11،56،33،16

58،47،17،03

C01TCL03إعالم آلي

- جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران
- جامعة سيدي بلعباس

- جامعة تلمسان
- جامعة سعيدة
- جامعة بشار

- جامعة معسكر

50،49،01،27،02،31
32،22
45،13
14،20

37،52،08
48،38،46،29

مسار مهندس دولة  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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