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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 2015  سنة مايو 03 هـ الموافق 1436 عام رجب 14 في خمؤر   01 منشور رقم

لي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا   المتعلق بالتسجيل األو 

  2016 - 2015لسنة الجامعية بعنوان ا
 

 

يهدف هذا المنشور إلى تحديد القواعد العامة المطبقة في مجال التسجيل األّولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا 

 .2016 - 2015 للسنة الجامعية

 

 شهادة أجنبية معادلة لها بااللتحاق بالتعليم والتكوين العاليين . والبكالوريا أيُسمح لكل حاملي شهادة 

 

 التسجيلوالتوجيه و التسجيل األولي – 1

 

 عامة شروط  1-1

 إلى ترتيب يأخذ بعين االعتبار المعايير الثالث اآلتية: ينالعالييستند التوجيه للتعليم والتكوين 

 المعبر عنها من طرف حامل شهادة البكالوريا، اتالرغب -

 ،نقاط المواد األساسيةو التقديرو المعدل العام للبكالوريا :شعبة والنتائج المحصلة في امتحان البكالوريا ال -

 قدرات استقبال مؤسسات التعليم والتكوين العاليين. -

 

معدالت عامة دنيا  تحضيريةال قساماألو التكوين فروعو تتطلب المشاركة في الترتيب، في بعض ميادين

 ال تمنح هذه المعدالت الحق، آليا، للتسجيل النهائي.وللبكالوريا، 

 

مطلوبة شروط تكميلية  وهناك .يتم هذا الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا

 .  تحضيريةالقسام األو ميادين وفروع التكوين بعض في لتسجيل األّوليل

 

حسب الحالة، إما بالنجاح في مسابقة،  مشروط،سالفة الذكر، فإن االلتحاق ببعض الفروع الإضافة إلى الشروط 

 مقابلة شفوية أمام لجنة. واختبار كفاءة، أ وأ

 

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

 على التوالي: مالالنترنت، لفائدة هؤالء، ه ينتم تخصيص موقع

 

i.dzientation.eshttp://www.or 

http://www.mesrs.dz                
 

 .أعاله ينالمذكور ين" لإلشارة إلى الموقعنيالمخصص االنترنت موقعي"عبارة سيتم استعمال 

 

، تّم تخصيص ربط مجاني لفائدة حاملي شهادة البكالوريا الجدد ينالموقع ينوقصد تمكين وتسهيل الدخول إلى هذ

 على مستوى فضاءات االنترنت المفتوحة لهذا الغرض على مستوى المؤسسات الجامعية. 

http://www.mesrs.dz/
http://www.mesrs.dz/
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لي والتوجيه  2.1  ) ل م د ( دكتوراه –ماستر  –الليسانس في نظام  في ليسانس التسجيل األو 
 

 

من خالل أعمدته، القواعد العامة المطبقة في مجال ( 29إلى الصفحة  10من الصفحة ) 01الملحق  يبين

 .دكتوراه –ماستر  –ميادين التكوين لنظام الليسانس في  ليسانس التسجيل األولي والتوجيه
 

 ،رموز ميادين أو فروع التكوين  :  1العمود 

 ،ميادين أو فروع التكوين   :  2العمود 

 ،أو فرع التكوين مؤسسات التعليم والتكوين العاليين التي تضمن ميدان  :  3العمود 

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

 ،تخول االلتحاق بميادين أو فروع التكوين شعب البكالوريا المرتبة حسب األولويات التي  :  5العمود 

كيفية المشاركة في الترتيب قصد وقواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية للتسجيل األولي   :  6العمود 

 التسجيل األولي في ميادين أو فروع التكوين.
 

 التسجيل الوطني ذاتالتسجيل األولي والتوجيه في الفروع   3.1
 

( من خالل أعمدته، القواعد العامة المطبقة في مجال 38 الصفحة لىإ 30من الصفحة ) 02يبين الملحق 

 الفروع ذات التسجيل الوطني.التوجيه في والتسجيل األولي 
 

 ،الفرع ذو التسجيل الوطنيرمز   :  1العمود 

 ،التسجيل الوطني والفرع ذ عنوان  :  2العمود 

 ،عنوان التخصصات : 3العمود 

  ،مؤسسة التكوين التي تضمن الفرع ذو التسجيل الوطني  :  4العمود 

 ،الفروع ذات التسجيل الوطني فرع من الدوائر الجغرافية التابعة لكل  :  5العمود 

 ،الفروع ذات التسجيل الوطنيبشعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية التي تخول االلتحاق   :  6العمود 

 قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية للتسجيل األولي في الفروع ذات التسجيل الوطني.  :  7العمود 
 

 

لي والتوجيه في األقسام التحضيرية 4.1  التسجيل األو 
 

 متابعة دراستهم، يجب على حاملي شهادة البكالوريا الراغبين في 2016 - 2015للدخول الجامعي بالنسبة 

 :بإحدى المدارس الوطنية العليا

 ،أن يقوموا بالتسجيل األولي بقسم تحضيري 

 ألقسام التحضيرية،ل من بين المترشحين أن يتم انتقاؤهم 

 العليا بعد سنتين من الدراسات التحضيرية.  الوطنية في المسابقة الوطنية لاللتحاق بالمدارس نجحواأن ي 
 

ه حامل شهادة البكالوريا إلى القسم التحضيري الذي اختاره وهذا نهاية عملية التوجيه، يمكن توجي عند –

  .لاالستقبا قدراتحسب 
 

ة في قسم سدراال من بعد سنتين عليافي المسابقة الوطنية لاللتحاق بمدرسة وطنية  ناجحينيتم توجيه الطلبة ال

 بناء على ثالث معايير: تحضيري،

 المحصل عليه في المسابقة، المعدل -1

 ،الرغبات المعبر عنها من قبل الطالب -2

 .المدارس الوطنية العليا لدى ستيعاباالقدرات  -3
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من ( أنواع 06ستة )أنواع من األقسام التحضيرية المختلفة والتي توفر إمكانية االلتحاق بـ (06ستة )هناك 

 .العلياالمدارس الوطنية 

 

 رس الوطنية العليا التالية:اتسمح بااللتحاق بالمد :تكنولوجياالوعلوم الاألقسام التحضيرية في  -أ

 ،العاصمة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر -

 ،المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران -

 ،بقسنطينة المدرسة الوطنية العليا المتعددة التقنيات -

 ،بالجزائر العاصمة المدرسة الوطنية العليا لألشغال العمومية -

 ،بالبليدة المدرسة الوطنية العليا للري -

 .عنابةب والمعادنالمدرسة الوطنية العليا للمناجم  -

 

رس الوطنية اتسمح بااللتحاق بالمد :تجاريةالعلوم التسيير ووال، ةقتصادياالعلوم الاألقسام التحضيرية في  -ب

 العليا التالية:

 .بالقليعة التجاريةمدرسة الدراسات العليا  -

 .بالقليعة المدرسة العليا للتجارة -

 .بالقليعة المدرسة الوطنية العليا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي -

 

 للفالحة بالحراشبالمدرسة الوطنية العليا  تسمح بااللتحاق  األقسام التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة: -ج

 

 :ليتين التاليتينابالمدرستين الوطنيتين الع تسمح بااللتحاق اآللي:األقسام التحضيرية في اإلعالم  -د

 .بالجزائر المدرسة الوطنية العليا لإلعالم اآللي -

 .بسيدي بلعباس المدرسة العليا لإلعالم اآللي -

 

المعمارية لمتعددة العلوم للهندسة ا ةتسمح بااللتحاق بالمدرس في الهندسة المعمارية: األقسام التحضيرية -ه

 .بالجزائر والعمران

 

 ليتين التاليتين:ابالمدرستين الوطنيتين العتسمح بااللتحاق  :"الخاصة" األقسام التحضيرية المدمجة -و

 .بالجزائر الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحلالمدرسة  -

 بقسنطينة. المدرسة الوطنية العليا للبيوتكنولوجيا -
 

 

( من خالل أعمدته، القواعد العامة المطبقة في مجال 43إلى الصفحة  39الصفحة  )من 03يبين الملحق 

 التسجيل األولي والتوجيه في األقسام التحضيرية. 
 

  ،رمز القسم التحضيري : 1العمود 

 ،القسم التحضيري : 2العمود 

 ،ةالتحضيريم اقسألاأنواع لكل  نوع من  رس الوطنية العليا التابعةاالمد : 3العمود 

  ،األقسام التحضيريةقسم من الدوائر الجغرافية التابعة لكل  : 4العمود 

  ،األقسام التحضيريةب االلتحاق التي تخولشعب البكالوريا المرتبة حسب األولوية  : 5العمود 

 قواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية للتسجيل األولي في األقسام التحضيرية. : 6العمود 
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لي والتوجيه في  5.1   معاهد التكنولوجياالتسجيل األو 
 

حد أب متابعة دراستهم، يجب على حاملي شهادة البكالوريا الراغبين في 2016 - 2015لسنة الجامعية اعنوان ب

 معاهد التكنولوجيا:

 ،معاهد التكنولوجيا حسب اختيارهم بأحدأن يقوموا بالتسجيل األولي  -

 .يمعهد التكنولوجللفريق البيداغوجي البعد إجراء مقابلة شفوية مع أن يتم انتقاؤهم  -
 

الليسانس المهنية  في تكويناتللتعتبر معاهد التكنولوجيا فضاءات جامعية مخصصة داخل الجامعة، مكرسة 

تجعلهم  كفيلة بأنكفاءات أكاديمية ومهنية  إكتسابإمكانية  خريجيهامع احتياجات سوق الشغل كما تمنح ل مطابقة

 في الميدان.بسرعة عمليين 

  :في أهداف معاهد التكنولوجياتتمثل 

 ،تثمين شهادة الليسانس وجعلها أكثر وضوحا ومقروئية لدى المؤسسات -

 والتنسيق مع المؤسسات، بالتشاور مصممةليسانس في الفروع تكوين مهنية  بناء -

 ،جينيلخرا تشغيلابلية قتحسين  قصدلمهنيين في التكوين، ا بإشراكبيداغوجية جديدة  اتتطوير ممارس -

راكة مكرسة لالبتكار وتبادل أرضيات تكنولوجية كفضاءات ش تستند علىمؤسسات  -جهات جامعات اوإحداث  -

 .كفاءاتال

 (.خدمات، تجارة..)إن التكوينات المقترحة من طرف معاهد التكنولوجيا، مدعوة لتغطية احتياجات القطاع الثالث

 .(تحويل، إنتاج المواد )والقطاع الثاني 
 

( من خالل أعمدته، القواعد العامة المطبقة في مجال 45إلى الصفحة  44الصفحة  )من 04يبين الملحق 

 . معاهد التكنولوجياالتسجيل األولي والتوجيه في 
 

 ،بمعاهد التكنولوجيا المضمونفرع التكوين  وأالميدان رمز  : 1العمود 

  ،التكوين نيدامي : 2العمود 

 ،ع التكوينوفر :3العمود 

 ،ليسانس مهنية :4العمود 

 ات،التي تضمن التكوين المؤسسات :5العمود 

  ،مؤسسات التكوينلالتابعة  الواليات :6العمود 

 ،مرتبة حسب األولوية التي تخّول االلتحاق بفروع التكوين ،شعب البكالوريا : 7العمود 

 .الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية للتسجيل األّوليقواعد  : 8العمود 
 

 

لي والتوجيه في  6.1   الوطنية العليا والمعاهد المدارسالتسجيل األو 
 

( من خالل أعمدته، القواعد العامة المطبقة في مجال 48إلى الصفحة  45من الصفحة ) 05يبين الملحق 

 .الوطنية العليا والمعاهد المدارسالتسجيل األولي والتوجيه في 
 

 ،رمز فروع التكوين : 1العمود 

 ،عنوان فروع التكوين  : 2العمود 

  ،فرع التكوينلوطنية العليا أو المعهد اللذان يضمنان ا ةالمدرس : 3العمود 

 ،المعاهد وأالوطنية العليا  المدارسمن  مدرسةالدوائر الجغرافية التابعة لكل  : 4العمود 

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

 .الوطنية العليا والمعاهد في المدارسقواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية للتسجيل األّولي  : 6العمود 
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لي والتوجيه في المدارس 7.1  العليا لألساتذة التسجيل األو 
 

( من خالل أعمدته، القواعد العامة المطبقة في مجال 55إلى الصفحة  49من الصفحة ) 06يبين الملحق 

 .لألساتذةالعليا  التسجيل األولي والتوجيه في المدارس
 

 ،رمز فروع التكوين : 1العمود 

 ،عنوان فروع التكوين  : 2العمود 

 ،التي تضمن فرع التكوينالوطنية العليا لألساتذة  ةالمدرس : 3العمود 

 ،العليا لألساتذة المدارسالدوائر الجغرافية التابعة لكل مدرسة من  : 4العمود 

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

 ،العليا لألساتذة المدارسقواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية للتسجيل األّولي في  : 6العمود 
 

 

لي والتوجيه في  8.1  يةفروع العلوم الطبية  والبيطرالتسجيل األو 

 

( من خالل أعمدته، القواعد العامة المطبقة في مجال 58الصفحة  إلى 55 الصفحةمن ) 07يبين الملحق 

 .يةالعلوم الطبية والبيطرفروع التسجيل األولي والتوجيه في 
 

 ،فروع التكوينز رم : 1العمود 

 ، التكوينعنوان فروع  : 2العمود 

  ،التكوين فرعمؤسسات التعليم والتكوين العاليين التي تضمن  : 3العمود 

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

  ،التكوين بفروعالتي تخّول االلتحاق المرتبة حسب األولوية شعب البكالوريا  : 5العمود 

كيفية المشاركة في الترتيب قصد وقواعد الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية للتسجيل األّولي  : 6العمود 

 .التكوين فروعالتسجيل األّولي في 
 

 ( رموز الواليات.59الصفحة ) 08يبين الملحق 
 

 ( شبكة المؤسسات الجامعية.60 الصفحة) 09يبين الملحق 

 

 

لي والتوجيهكيفيات التسجيل   -2  األو 
 

لي 1 -2  التسجيل األو 

 

مع  لهذا الغرض نياالنترنت المخصص موقعيعبر  المتوفرةبطاقة الرغبات  ملءينبغي لحامل شهادة البكالوريا، 

 .06إلى  02 من حقفي الماللمحددة حترام القواعد العامة اامراعاة 

ميادين التكوين ، ( المسموح بها10في حدود االختيارات العشرة )و التنازليلترتيب لوفقا  كما يجب عليه أن يُسجل في بطاقة رغباته

العلوم فروع  و/أوالمدارس  و/أوالفروع ذات التسجيل الوطني  و/أواألقسام التحضيرية  ودكتوراه و/ أ –ماستر  –لنظام الليسانس 

 .هايرغب التسجيل في تيال يةالطبية والبيطر
 

 لهذا الغرض. نياالنترنت المخصص ي، عبر موقعحصريا  على الخط للتذكير، يجب أن ترسل بطاقة الرغبات، 
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األولي عبر الخط  هتم تسجيليُ لم يعتبر التسجيل األولي إجباريا لكافة حاملي شهادة البكالوريا. كل طالب لم يقم و

 اختاره. الذيفرع التسجيل في الفي اآلجال المحددة يفقد كل إمكانية 

كل حامل شهادة البكالوريا اختار فرعا يخضع الختبار ولم يحضر يوم االختبار، يفقد كل إمكانية التسجيل في 

 .اختاره فرع آخر
 

 

 المعالجة اآللية 2-2
 

تتكفل المعالجة الوطنية اآللية بمجمل بطاقات الرغبات لحاملي شهادة البكالوريا الجدد التي تّم ملؤها وإرسالها عبر 

بين المعايير الثالث للتسجيل األولي والتوجيه، أن تؤدي إلى تلبية  الربطالخط. ومن شأن هذه المعالجة، القائمة على 

 .شهادة البكالوريا الجددكل واحد من حاملي   إحدى الرغبات العشر المعبّر عنها من طرف
 

 وقترح على حامل شهادة البكالوريا المعني توجيها نحيو العشرتلبية أي اختيار من االختيارات  أما في حالة عدم

 . تكوين فرع وميدان تكوين أ
 

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

م ينبغي ث، سيتعرف حامل شهادة البكالوريا على نتيجة توجيهه ومن ينالموقع ينومن خالل اطالعه على أحد هذ

إليداع ملف تسجيله وتسديد رسوم التسجيل واستالم وثائق تأكيد تسجيله  تقدم إلى المؤسسة التي وجه إليهاالعليه 

 الدروس.اإلداري واإلطالع على برمجة 
 

 

 الدوائر الجغرافية للتسجيل -3
 

كما هي التكوين فروع ويمكن تغيير الدوائر الجغرافية لتسجيل حاملي شهادة البكالوريا الجدد بالنسبة لميادين 

م العالي مؤسسات التعلي ونحالبكالوريا الجدد  شهادة توجيه أنجع لحاملي لضمان ،المالحق المناسبةفي  ددةمح

 إيواء كافية.و تأطيرو استيعاب تقدرا  رالتي توف
 

لضمان توجيه أنجع لحاملي شهادة البكالوريا الجدد، يتم توجيههم نحو مؤسسات التعليم العالي للدوائر الجغرافية 

 إما حسب الوالية أو حسب الدائرة.

 وفي كل الحاالت تبقى شروط التسجيل هي نفسها للفرع المعني بمؤسسة التوجيه.
 

المعاهد وبعض الفروع و الوطني والمدارس الوطنية العليافروع ذات التسجيل والفروع العلوم الطبية، لبالنسبة 

حامل شهادة البكالوريا إلى جميع مؤسسات التعليم العالي عبر التراب الوطني حسب ، يمكن توجيه "الحساسة "

 .االستقبال المتوفرة اتقدر
 

 

 الطعون -4
 

لحامل شهادة البكالوريا الجديد يمكن  ،في حالة عدم تلبية أّي رغبة من الرغبات العشر المعبر عنها في بطاقة الرغبات 

( إختيارات 03)ثالث  تضمنملء عبر الخط بطاقة الرغبات ت يهفي هذه الحالة، يجب عل .الخط حصريا   عبرطعن م يقدت

 . 06إلى  02حددة في المالحق من لمقواعد العامة االمع مراعاة احترام  للفروع وفق ترتيب تنازلي
 

وقدرات االستقبال  2016 -2015يتم معالجة الطعن المقدم، طبقا للشروط البيداغوجية المطلوبة بعنوان السنة الجامعية 

 لدى مؤسسات التعليم العالي.
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 التوجيه إعادة -5

 

بالقبول بعد  واختبار كفاءة أ مسابقة أو في عدم قبول حامل شهادة البكالوريا الموجه لفرع مشروط بالنجاح في ةفي حال

الشروط  مع مراعاة احترامالمعبر عنها في بطاقة رغباته،  إحدى الرغبات وة، يعاد توجيهه نحمقابلة شفوية أمام لجن

في هذه  وقدرات االستقبال لدى مؤسسات التعليم العالي. 2016 -2015السنة الجامعية  نالمطلوبة بعنواالبيداغوجية 

  .في إطار الندوات الجهوية تتكفل المؤسسة التي ُوّجه إليها أول مرة بالعملية الخاصة بإعادة التوجيه ،الحالة

 

مقابلة شفوية أمام  أو الختبار كفاءة خاضعةالفروع الفي  هتوجيه حامل شهادة البكالوريا في حالة عدم قبول بإعادة وللسماح

 ساعة على األكثر قبل 72 غضوناالختبارات المختلفة في  نتيجةب إعالم المعنية، ينبغي على المؤسسات المعنية لجن

 . التسجيالت النهائيةانتهاء 

 

 

لية -6  والتسجيالت النهائية : والطعون رزنامة التسجيالت األو 

 

 فترة التسجيالت األّولية: ددحت  -

 2015جويلية  13 إلى 06 من
 

  :ةاألّولي التفترة تأكيد التسجي ددحت -

 2015جويلية  17 إلى 14 من
 

 الطعون على الخط:وفترة التوجيهات  ددحت -

 2015جويلية  30 إلى 28من 
 

  :بالنسبة للفروع المعنية  لجنة، أمامالمقابالت الشفوية والكفاءات  اتاختبار إجراء المسابقات وفترة  ددحت -

 2015 أوت 02 إلى جويلية 28من 
 

 فترة التسجيالت النهائية: ددحت -

 2015 أوت 06 جويلية إلى 29من 

 

عليه، فإن رؤساء و .2016 - 2015بعنوان السنة الجامعية  2015 أوت 06بتاريخ تختتم التسجيالت نهائيا 

ئم النهائية للطلبة الجدد القواعبر الخط ،  والمؤسسات الجامعية ملزمون بإرسال عبر وسائط إلكترونية أ

 .2015أوت  09اه ل أقصأج، في البحث العلميوة التعليم العالي ن نهائيا في مؤسساتهم إلى وزارالمسجلي

 

 

 حاالت خاصة .7 

 

 " ممتازشهادة البكالوريا بتقدير "حاملو  1.7
 

( 03بطاقة الرغبات عبر الخط على أن يسجل فيها ثالث اختيارات ) بملء "ممتاز  "يقوم حامل شهادة البكالوريا بتقدير 

 ا.المعبّر عنه من االختيارات ا واحدااختيار له يلبى :مع احترام الشروط المتعلقة بشعبة البكالوريا ،المقترحة ضمن الفروع
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 شهادة البكالوريا بتقدير "جي د جدا"  وحامل2 .7
 

 ةعلى أن يسجل فيها خمس ،بملء بطاقة الرغبات عبر الخط "جي د جدا"يقوم حامل شهادة البكالوريا بتقدير 

اختيارا واحدا  له يلبى :اختيارات  ضمن الفروع المقترحة، مع احترام الشروط المتعلقة بشعبة البكالوريا (05)

 من االختيارات المعبّر عنها.
 

 2015في سنة  شهادة أجنبية وحامل3 .7
 

إحدى فروع العلوم ب لاللتحاقيخضعون  ،الجزائرية معادلة لشهادة البكالورياال، 2015في سنة  حاملي شهادة أجنبيةإن 

لمعدل األدنى ا باإلضافة إلى، فروع التكوين ذات التسجيل الوطنيو، المدارس الوطنية العلياواألقسام التحضيرية، و ،الطبية

 حدد من خالل منشور تكميلي. تس شروط التحاق إضافية الفروع، إلىالمطلوب لاللتحاق بهذه 

المطبقة على  ة للتسجيلالبيداغوجيشروط الاألخرى إلى نفس  التكوين فروعب ويخضع االلتحاق بميادين أ

 الجزائريين الحاصلين على شهادة البكالوريا.

 

 2015شهادة البكالوريا الجزائرية المحصل عليها قبل سنة  وحامل 4.7

 سجلوالم يسبق لهم أن  ين، والذ2015يُسمح لحاملي شهادة البكالوريا الجزائرية المحصل عليها قبل سنة 

، لدى مؤسسة التعليم والتكوين العاليين التابعة 2016 - 2015بالجامعة، بتقديم طلب تسجيل للسنة الجامعية 

الميدان المحدّدة في التنظيم  وأ يا لاللتحاق بالفرعلدائرتهم الجغرافية، حسب الشروط البيداغوجية والعالمة الدّن

 البيداغوجية المتاحة. المقاعدالمعمول به سنة الحصول على شهادة البكالوريا وفي حدود 
 

الخدمات الجامعية، كل فيما يخصه، تسخير كل  دراءمؤسسات التعليم والتكوين العاليين وم مدراءكل يُطلب من 

 الجدد شهادة البكالورياحملة إعالمية واسعة النطاق اتجاه حاملي التدابير الضرورية للقيام باإلمكانيات واتّخاذ كل 

المعلومات المتعلقة بأطوار التكوين العالي والشهادات المتّوجة لها،  كذاووأوليائهم، حول محتوى هذا المنشور 

 باإلضافة إلى شروط االستفادة من الخدمات الجامعية.
 

  قصوى للتطبيق الصارم ألحكام هذا المنشور.إنني أولي أهمية 

 

 البحث العلميووزير التعليم العالي 
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  المالحق فهرس
 

 الصفحات التكوين فروعوميادين  الجداول

 10 في نظام ل م د ليسانسفي ال والشروط البيداغوجية للتسجيلالتكوين  نقاط:  01الملحق رقم 

I 12 علوم وتكنولوجيا 

II 14 علوم الماد ة 

III  15 إعالم آليورياضيات 

IV  16 الحياةوعلوم الطبيعة 

V  17 الكونوعلوم األرض 

VI 18 علوم تجاريةوتسيير وال ،علوم اقتصادية 

VII 19 حقوق وعلوم سياسية 

VIII  21 لغات أجنبيةوآداب 

IX  24 اجتماعيةوعلوم إنسانية 

X  27 الرياضيةوتقنيات النشاطات البد نية وعلوم 

XI  27 فنون 

XII  28 أدب عربيولغة 

XIII  29 لغة وثقافة أمازيغية 

 30 وطنيالتسجيل ال ذاتفروع  وأميادين  :02 الملحق 

I  31 علوم وتكنولوجيا 

II  34 علوم المادة 

III  35 رياضيات وإعالم آلي 

IV  36 علوم الطبيعة والحياة 

V  37 علوم األرض والكون 

VI 37 علوم إنسانية واجتماعية 

VII 38 بد نية والرياضية ال علوم وتقنيات النشاطات 

VIII 38 )نظام كالسيكي( علوم الطبيعة والحياة 

 39 أقسام تحضيرية  : 03الملحق 

 44  معاهد التكنولوجيا : 04الملحق 

 46 والمعاهدالوطنية العليا  : المدارس 05الملحق 

 49 لألساتذةرس العليا ا: المد 06لملحق 

 56  في العلوم الطبية والبيطرية فروع التكوين العالي :07 الملحق رقم 

 59 رموز الواليات :08 الملحق رقم 

 60 شبكة المؤسسات الجامعية :09 الملحق رقم 
 

 

 والفروع:مالحظة: ترميز الميادين 

  D12, D11, D01      مثال: رقمين،+  D الميدان:تحديد  -

 01 ,082 ,2093أرقام:ة ثالثبترميز  :الفرعتحديد  -
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 01الملحق رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقاط التكوين

 والشروط البيداغوجية للتسجيل

 ليسانسفي ال

 في نظام ل م د 
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 تكوينـالوفروع ميادين 
 

 التكوينوفروع ميادين  زوالرم

D01 تكنولوجياعلوم و 

 تكنولوجيا    011

 هندسة معمارية    012

D02 علوم الماد ة 

D03  إعالم آليورياضيات 

D04  الحياةوعلوم الطبيعة 

D05  الكونوعلوم األرض 

 جيولوجيا    051

 حضريةالتقنيات ال تسيير    052

 اإلقليمجغرافيا وتهيئة     053

D06 علوم تجاريةوتسيير وال ،علوم اقتصادية 

 علوم تجاريةوتسيير  ،علوم اقتصادية    061

 - اإلسالميةلعلوم لعبد القادر  األميرجامعة  -علوم تجاريةوتسيير  ،علوم اقتصادية    062

D07 علوم سياسيةو حقوق 

 حقوق   071

 علوم سياسية   072

D08  لغات أجنبيةوآداب 

 لغة ألمانية   081

 لغة إنجليزية   082

 لغة إسبانية   083

 لغة فرنسية    084

 يطاليةإلغة    085

 لغة روسية   086

 لغة تركية   087

D09  اجتماعيةوعلوم إنسانية 

 علوم إنسانية   091

 3جامعة قسنطينة  – 3جامعة الجزائر  (واالتصالعالم ) علوم اإل علوم إنسانية   092

 - اإلسالميةلعلوم لعبد القادر  األميرجامعة  -علوم إنسانية   093

 اجتماعيةعلوم    094

 علوم إسالمية   095

 - اإلسالميةلعلوم لعبد القادر  األميرجامعة  -علوم إسالمية    096

D10  الرياضيةوتقنيات النشاطات البدنية وعلوم 

D11 فنون 

 الجلفة جامعة -فنون    111

   تلمسانجامعة  –فنون    112

 3 قسنطينة جامعة  -فنون    113

  سعيدةجامعة  - فنون   114

 سيدي بلعباسجامعة  - فنون   115

 مستغانمجامعة  - فنون   116

 معسكرجامعة  -فنون    117

  1 وهران جامعة  -فنون   118

D12  أدب عربيولغة 

 أدب عربيولغة    121

 - اإلسالميةلعلوم لعبد القادر  األميرجامعة  -أدب عربيولغة    122

D13 لغة وثقافة أمازيغية 

 جامعة بجاية - لغة وثقافة أمازيغية   131

  البويرةجامعة  –لغة وثقافة أمازيغية  132

 وزوتيزي  جامعة - لغة وثقافة أمازيغية  133

 باتنة جامعة -لغة وثقافة أمازيغية   134
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I .علوم وتكنولوجيا:  تكوين ميدانD01 

 

 مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
لمؤسسات  الواليات التابعة

 التكوين

شعب البكالوريا 

 األولوياتو

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 

 اإلضافية للتسجيل األولي

 

011 

 

 تكنولوجيا 

 

 

 جامعة األغواط  -

 جامعة بجاية  -

  1 جامعة البليدة -

 جامعة البويرة -

 جامعة تيزي وزو -

 جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين -

 جامعة الجلفة -

 جامعة المدية  -

 جامعة بومرداس -

 خميس مليانةجامعة  -

 غردايةجامعة  -

 المركز الجامعي تمنراست -

 

 جامعة أم البواقي -

 جامعة باتنة -

 جامعة بسكرة -

 جامعة  تبسة -

 جامعة جيجل -

  1جامعة سطيف -

 جامعة سكيكدة -

 جامعة عنابة  -

 جامعة قالمة -

 1جامعة قسنطينة  -

 3جامعة قسنطينة  -

 جامعة  مسيلة-

 جامعة ورقلة -

 برج بوعريريججامعة  -

 جامعة الوادي -

 خنشلةجامعة -

 أهراسسوق جامعة  -

 المركز الجامعي ميلة -

 

 جامعة أدرار -

 جامعة الشلف  -

 جامعة بشار --

 (ملحقة مغنية )+  جامعة تلمسان -

  جامعة تيارت -

 جامعة سعيدة -

 جامعة سيدي بلعباس -

 جامعة مستغانم -

 جامعة معسكر -

 1جامعة وهران   -

 جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران 

 المركز الجامعي البيض -

 المركز الجامعي تيسمسيلت-

 المركز الجامعي النعامة -

 المركز الجامعي عين تيموشنت-

 المركز الجامعي غليزان-

 

 

03،47* 

06 

09،16*،42،44* 

10،16*،26 

15 

16* 

17 

26 

16*،35 

44* 

47* 

11 

 

04 

05 

07 

12 

18،21* 

19،43* 

21* 

23،36 

24،21* 

25 

43* 

28 

30،33،47* 

34 

39 

40 

41 

43* 

 

01 

02،44* 

08،37 

13،46* 

14 

20،32* 

22 

27 

29،48* 

31،46* 

31،48* 

32* 

38 

45 

46* 

48* 

 

 : 01األولوية 

 رياضيات -

 تقني رياضي -

 

 :02األولوية

 علوم تجريبية -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا

 
حيث يكون مجاورة. أخرى إلى جامعات تابعة لواليات  48و 47، 46 44، 32،43، 21، 16يمكن توجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد للواليات )*( 

 .لةباألدنى لاللتحاق هو نفس معدل الجامعات المستقالمعدل 
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I .علوم وتكنولوجيا:  تكوين ميدانD01 )تابع(   

 

 مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
لمؤسسات  الواليات التابعة

 التكوين
 شعب البكالوريا 

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 

 اإلضافية للتسجيل األولي

 

012 

 

 هندسة معمارية 

 

 

 جامعة األغواط- 

 1 جامعة البليدة- 

 جامعة تيزي وزو- 

  1جامعة الجزائر  -

 

 جامعة أم البواقي -

 جامعة باتنة- 

 جامعة بسكرة -

 جامعة تبسة  -

 1جامعة سطيف - 

 جامعة عنابة -

 جامعة قالمة   -

 

 جامعة  بشار- 

 جامعة  تلمسان- 

 جامعة  مستغانم- 

 جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران -

  

 

03،17،47 

09،11،16،26،42،44 

06،10،15،35 

16 

 

04،40 

05،25 

07،30،33،39 

12 

18،19،28،34،43 

21،23،36 

24،41 

 

01،08،32،37،45 

13،46 

02،27،48 

14،20،22،29،31،38 

 

 رياضيات -

 تقني رياضي- 

 علوم تجريبية-

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا

 

 إضافية:شروط 

للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون المعدل 

 البكالورياالعام المحصل عليه في امتحان 

 13/20يفوق ويساوي أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

II . علوم المادةتكوين ميدان  :D02 

 

 مؤسسات التكوين التكوين ميدان الرمز
لمؤسسات  الواليات التابعة 

 التكوين
  شعب البكالوريا

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 

 اإلضافية للتسجيل األولي

 

D02 

 

 علوم الماد ة

 

 

 جامعة األغواط  -

 جامعة بجاية  -

 1 جامعة البليدة -

 جامعة البويرة -

 جامعة تيزي وزو -

  1جامعة الجزائر  -

 جامعة الجلفة -

 جامعة المدية  -

 جامعة بومرداس -

 خميس مليانةجامعة  -

 المركز الجامعي  تمنراست -

 

 البواقيجامعة أم  --

 جامعة باتنة -

 جامعة بسكرة -

 جامعة تبسة -

 جامعة جيجل -

 1جامعة سطيف  -

 جامعة سكيكدة -

 جامعة عنابة  -

 جامعة قالمة -

 1جامعة قسنطينة  

 مسيلةالجامعة  -

 جامعة ورقلة -

 جامعة برج بوعريريج -

 جامعة الطارف -

 جامعة الوادي -

 جامعة خنشلة -

 سوق أهراسجامعة  -

 

 جامعة أدرار -

 جامعة الشلف  -

 جامعة بشار -

 جامعة تلمسان -

 (ملحقة سوقر)+  جامعة تيارت -

 جامعة سعيدة -

 جامعة سيدي بلعباس -

 جامعة مستغانم -

 جامعة معسكر -

 1جامعة وهران  -

 جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران -

 المركز الجامعي تسمسيلت -

 المركز الجامعي عين تيموشنت -

 المركز الجامعي غليزان -

 

 

03،47* 

06 

09،16*،42،44* 

10،16*،26 

15 

16* 

17 

26 

16* ،35 

44* 

11 

 

04 

05 

07 

12 

18،21* 

19 

21* 

23،36* 

24،21* 

25،43 

28 

30،33،47* 

34 

36* 

39 

40 

41 

 

01 

02،44* 

08،37 

13،*46 

14 

20،32 ،45 

22 

27 

29 

31،*46 

31 

38 

46* 

48 

 

 رياضيات -

 علوم تجريبية -

 تقني رياضي -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا

 

 
حيث يكون المعدل مجاورة. أخرى إلى جامعات تابعة لواليات  47و46  ،44، 36، 21، 16يمكن توجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد للواليات )*( 

 .المستقبلةاألدنى لاللتحاق هو نفس معدل الجامعات 
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III  . رياضيات وإعالم آلي : تكوين ميدانD03 

 

 مؤسسات التكوين التكوين ميدان الرمز
لمؤسسات  الواليات التابعة 

 التكوين

شعب البكالوريا 

 األولوياتو

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 

 اإلضافية للتسجيل األولي

 

D03 

 

 

وإعالم رياضيات 

 آلي

 

 

 جامعة األغواط  -

 جامعة بجاية  -

 1 جامعة البليدة -

 جامعة البويرة -

 جامعة تيزي وزو -

  1جامعة الجزائر  -

 جامعة الجلفة -

 جامعة المدية  -

 جامعة بومرداس -

 خميس مليانةجامعة  -

 غردايةجامعة  -

 المركز الجامعي تمنراست -

 

 جامعة أم البواقي -

 جامعة باتنة -

 جامعة بسكرة -

 جامعة تبسة -

 جامعة جيجل -

 1جامعة سطيف  -

 جامعة سكيكدة -

 جامعة عنابة  -

 جامعة قالمة -

 مسيلةالجامعة -

 جامعة ورقلة -

 برج بوعريريججامعة  -

 الطارف جامعة  -

 الواديجامعة  -

  خنشلةجامعة  -

 سوق أهراسجامعة  -

 المركز الجامعي ميلة -

 

 جامعة أدرار -

 جامعة الشلف  -

 جامعة بشار -

 جامعة تلمسان -

 جامعة تيارت -

 جامعة سعيدة -

 جامعة سيدي بلعباس -

 جامعة مستغانم -

 جامعة معسكر -

 1وهران  جامعة -

 جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران -

 المركز الجامعي تندوف -

 المركز الجامعي النعامة -

 المركز الجامعي عين تيموشنت -

 الجامعي غليزان المركز -

 

 

03،47* 

06 

09،16*،42،44* 

10،26 

15 

16* 

17 

26 

16*،33،35 

44* 

47* 

11 

 

04،25 

05 

07 

12 

18،21* 

19 

21* 

23،36 

24،21* 

28 

30،47* 

34 

36 

39 

40 

41 

43 

 

01 

02،44* 

08 

13،*46 

14،38 

20،32 

22 

27 

29 

31،*46 

31 

37 

45 

46* 

48 

 

 : 01األولوية 

 رياضيات -

 

 

 :02األولوية 

 تقني رياضي -

 علوم تجريبية -

 02و 01األولوية 

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا 

 

 02األولوية 

 : إضافيةشروط 

 تكون عالمة  أنيجب ، للمشاركة في الترتيب

حصل عليه في امتحان تالم  الرياضيات

 12/20تفوق  تساوي أوالبكالوريا 

 
األدنى حيث يكون المعدل  مجاورة. أخرىإلى جامعات تابعة لواليات  47و 46، 44، 21، 16يمكن توجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد للواليات )*( 

 .لاللتحاق هو نفس معدل الجامعات المستقبلة
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IV .  الحياةوالطبيعة  علومتكوين ميدان : D04   

 

 مؤسسات التكوين التكوين ميدان الرمز
لمؤسسات  الواليات التابعة

 التكوين

شعب البكالوريا 

 األولوياتو

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 

 اإلضافية للتسجيل األولي

 

D04 

 

علوم الطبيعة 

 الحياةو

 

 

  جامعة األغواط -

 جامعة بجاية  -

 1جامعة البليدة  -

 جامعة البويرة -

 جامعة تيزي وزو -

  1جامعة الجزائر  -

 جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين -

 جامعة الجلفة -

 جامعة المدية -

 جامعة بومرداس  -

 غردايةجامعة  -

 خميس مليانةجامعة  -

 المركز الجامعي تمنراست -

 

 جامعة أم البواقي -

 جامعة باتنة -

 جامعة بسكرة -

 جامعة تبسة -

 جامعة جيجل -

 1جامعة سطيف  -

 جامعة سكيكدة  -

 جامعة عنابة  -

 جامعة قالمة -

 1جامعة قسنطينة   -

 جامعة المسيلة -

 جامعة ورقلة  -

 جبوعريريبرج جامعة  -

 الطارفجامعة  -

 يجامعة الواد -

 خنشلةجامعة  -

 سوق أهراسجامعة  -

 المركز الجامعي ميلة -

 

 جامعة ادرار -

 جامعة الشلف -

 جامعة بشار -

 جامعة تلمسان -

 (ملحقة قصر الشاللة)+  جامعة تيارت -

 جامعة سعيدة -

 جامعة سيدي بلعباس -

 جامعة مستغانم -

 جامعة معسكر -

 1جامعة وهران  -

 جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران -

 المركز الجامعي البيض -

 المركز الجامعي تيسمسيلت -

 المركز الجامعي النعامة -

 المركز الجامعي عين تيموشنت -

 المركز الجامعي غليزان -

 

 

03،47* 

06  

09،42،44* 

10،26 

15 

16 

16 

17 

26 

33،35 

47* 

44* 

11 

 

04 

05 

07 

12 

18،21* 

19 

21* 

23،36* 

24،21* 

25 

28 

30،47* 

34 

36* 

39 

40 

41 

43 

 

01 

02،44* 

08،37 

13،46* 

14 

20،32* 

22 

27 

29،48* 

31،46* 

31،48* 

32* 

38 

45 

46* 

48* 

 

 : 01األولوية  -

 علوم تجريبية -

 رياضيات -

 

 :02األولوية -

 تقني رياضي -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام  

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا

 
حيث يكون مجاورة. أخرى إلى جامعات تابعة لواليات  48و 47، 46، 44، 36 ،32 ،21يمكن توجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد للواليات )*( 

 .األدنى لاللتحاق هو نفس معدل الجامعات المستقبلةالمعدل 
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V . الكون واألرض  علومتكوين ميدان:D05 
 

 مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
لمؤسسات  الواليات التابعة

 التكوين
   شعب البكالوريا

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 

 األولياإلضافية للتسجيل 
 

051 
 

 جيولوجيا

 

 

 جامعة تيزي وزو -

 جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين  -

 جامعة خميس مليانة -

 المركز الجامعي  تمنراست -
 

 جامعة أم البواقي -

 جامعة باتنة  -

 جامعة تبسة -

 جامعة جيجل -

 1جامعة سطيف  -

 جامعة عنابة -

 جامعة قالمة -

 1جامعة قسنطينة  -

 جامعة ورقلة  -
 

 جامعة الشلف -

 جامعة تلمسان -

 (ملحقة قصر الشاللة)+  جامعة تيارت -

 جامعة سيدي بلعباس -

 جامعة معسكر -

  2 جامعة وهران -

 المركز الجامعي تندوف -

 

 

35،15 

47،33،16* 

03،09،17،26،42،44* 

11 
 

04 

39،28،07،05 

41،40،12 

18،21*،43 

34،19،10،06 

23،36 

24،21* 

21*،25 

30،47* 
 

02،44 

46،45،13 

38،14 

22 

48،29 

20،22،27،31،32 

37،08،01 

 

 علوم تجريبية -

 رياضيات -

 تقني رياضي -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام  

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا

 

052 
 

تسيير التقنيات 

 الحضرية

 

 جامعة أم البواقي -

 

 

 جامعة بسكرة -

 

 3 جامعة قسنطينة -

 
 

 مسيلةالجامعة  -

 

 

04،05،12،18،19،21،23،24،

36،40،41،43 

 

07،30،33،38،39،45،47 

 

02،03،09،11،15،16،25،26،

35،42،46،48 
 

01،06،08،10،13،14،17،20،

22،27،28،29،31،32،34،37،

44 

 
 

053 
 

 جغرافيا وتهيئة

 اإلقليم

 

 جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين  -

 

 الجلفةجامعة  -
 

 جامعة أم البواقي -

 جامعة باتنة  -

 جامعة تبسة -

 1جامعة سطيف  -

 جامعة عنابة -

 1جامعة قسنطينة  -
 

  2 جامعة وهران -

 

 

06،09،10،11،15،16،33،35،

42 

03،17،26،44،47 
 

04 

05،30،28،07،39 

12،40،41 

19 

23،36 

18،21،24،25،34،43 
 

01،02،08،13،14،20،22،27،

29،31،32،37،38،45،46،48 

 

 
األدنى لاللتحاق حيث يكون المعدل مجاورة. أخرى إلى جامعات تابعة لواليات  47و 44، 21يمكن توجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد للواليات )*( 

 .هو نفس معدل الجامعات المستقبلة
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VI . علوم تجاريةوتسيير وال علوم اقتصادية،تكوين ميدان:D06 
 

 مؤسسات التكوين التكوين ميدان الرمز
الواليات التابعة لمؤسسات 

 التكوين

شعب البكالوريا 

 األولوياتو

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 

 اإلضافية للتسجيل األولي

 

061 

 

 

علوم اقتصادية، 

تسيير وعلوم 

 تجارية 

 

 

 (فلوآملحقة )+  جامعة األغواط -

 جامعة بجاية  -

 2جامعة البليدة  -

 جامعة البويرة -

 جامعة تيزي وزو -

  3جامعة الجزائر  -

 جامعة الجلفة  -

 جامعة المدية -

 جامعة بومرداس - 

 جامعة خميس مليانة -

 غردايةجامعة  -

 المركز الجامعي تمنراست -

 إليزيالمركز الجامعي  -

 المركز الجامعي تيبازة -

 

 البواقيجامعة أم  -

 (ملحقة بريكة)+  جامعة باتنة -

 جامعة بسكرة -

 جامعة  تبسة -

 جامعة جيجل -

 1 جامعة سطيف -

 جامعة سكيكدة-

 جامعة عنابة   -

 جامعة قالمة -

 2 جامعة قسنطينة -

 جامعة المسيلة -

 جامعة ورقلة -

 جامعة برج بوعريريج-

 جامعة الطارف -

 جامعة الوادي -

 خنشلةجامعة  -

 سوق أهراسجامعة  -

 المركز الجامعي ميلة -

 

 جامعة أدرار -

 جامعة الشلف -

 جامعة بشار -

 (ملحقة مغنية )+  جامعة تلمسان -

 (ملحقة قصر الشاللة)+  جامعة تيارت -

 جامعة سعيدة -

 جامعة سيدي بالعباس -

 جامعة مستغانم  -

 جامعة معسكر -

 2جامعة وهران  -

 المركز الجامعي البيض -

 المركز الجامعي تندوف -

 المركز الجامعي تسمسيلت -

 المركز الجامعي عين تيموشنت -

 غليزانالمركز الجامعي  -

 

 

03،47* 

06 

09،16،44* 

10،26 

15 

16 

17 

26 

35 

44* 

47* 

11 

33 

16،42 

 

04 

05 

07 

12 

18،*21 

19 

21* 

23،36 

*21،24 

25،43 

28 

30،47* 

34 

36 

39 

40 

41 

43 

 

01 

02،44* 

08 

13،46* 

14 

20،32،*45 

22 

27 

29 

31،46* 

32* 

37 

38 

46* 

48 

 

 : 01األولوية 

 اقتصادوتسيير  -

 

 :02األولوية 

 رياضيات 

 تقني رياضي -

 علوم تجريبية -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا  

 

062 

 

 

علوم اقتصادية، 

تسيير وعلوم 

 تجارية 

 

 

  اإلسالميةلعلوم ل عبد القادر األميرجامعة  -

 

 

25 

 

 
األدنى حيث يكون المعدل مجاورة. أخرى إلى جامعات تابعة لواليات  47و 46، 44 ،32، 21 شهادة البكالوريا الجدد للوالياتيمكن توجيه حاملي )*( 

 .لاللتحاق هو نفس معدل الجامعات المستقبلة
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VII .حقوق وعلوم سياسية :  تكوين ميدانD07 

 

 مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
الواليات التابعة لمؤسسات 

 التكوين

شعب البكالوريا 

 األولوياتو

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 

 اإلضافية للتسجيل األولي

 

071 

 

 

 حقوق

 

 

 (فلوآملحقة )+  جامعة األغواط -

 جامعة بجاية  -

 2جامعة البليدة  -

 جامعة البويرة -

 جامعة تيزي وزو -

  1جامعة الجزائر -

 جامعة الجلفة -

 جامعة المدية -

 جامعة بومرداس -

 جامعة خميس مليانة -

 جامعة غرداية -

 المركز الجامعي تمنراست -

 تيبازةالمركز الجامعي  -

 

 البواقي أمجامعة  -

 (ملحقة بريكة)+  جامعة باتنة -

 بسكرة جامعة -

 جامعة تبسة -

 جامعة جيجل -

 2جامعة سطيف  -

 جامعة سكيكدة  -

 جامعة عنابة -

 جامعة قالمة -

 1جامعة قسنطينة  -

 جامعة المسيلة -

 جامعة ورقلة -

 جامعة برج بوعريريج  -

 جامعة الطارف -

 جامعة الوادي -

 ختشلةجامعة  -

 سوق اهراسجامعة  -

 

 جامعة أدرار -

 جامعة الشلف -

 جامعة بشار -

 (ملحقة مغنية )+  جامعة تلمسان -

ملحقة + ملحقة سوقر)+  جامعة تيارت -

 (قصر الشاللة

 جامعة سعيدة -

 جامعة سيدي بلعباس -

 جامعة مستغانم -

 جامعة معسكر -

 2جامعة وهران  -

 المركز الجامعي البيض -

 المركز الجامعي تندوف -

 المركز الجامعي تسمسيلت -

 الجامعي النعامةالمركز  -

 المركز الجامعي عين تيموشنت -

 المركز الجامعي غليزان -

 

 

03،47* 

06 

09،16*،44* 

10،26* 

15 

16*،33 

17 

26* 

35 

44* 

47* 

11 

42،16* 

 

04 

05 

07 

12 

18،21* 

19 

21* 

23،36 

21*،24 

25،43 

28 

30،47* 

34 

36 

39 

40 

41 

 

01 

02،44* 

08 

13،46* 

14 

 

20،32* 

22 

27 

29 

31،46* 

32* 

37 

38 

45 

46* 

48 

 

 : 01األولوية 

 فلسفةوآداب  -

 لغات أجنبية -

 

 :02األولوية 

 علوم تجريبية -

 رياضيات -

 تقني رياضي -

 اقتصادوتسيير  -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا

 
حيث يكون مجاورة. أخرى إلى جامعات تابعة لواليات  47و 46، 44 ،26،32 ،21، 16يمكن توجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد للواليات )*( 

 .األدنى لاللتحاق هو نفس معدل الجامعات المستقبلةالمعدل 
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VII .حقوق وعلوم سياسية :  تكوين ميدانD07 )تابع( 

 

 مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
لمؤسسات الواليات التابعة 

 التكوين

شعب البكالوريا 

 األولوياتو

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 

 اإلضافية للتسجيل األولي

 

072 

 

 

 

 علوم سياسية 

 

 

 (فلوآملحقة )+  جامعة األغواط -

 2 جامعة البليدة -

 جامعة تيزي وزو -

 3جامعة الجزائر  -

 جامعة الجلفة -

 جامعة بومرداس -

 مليانةجامعة خميس  -

 غردايةجامعة  -

 تمنراستالمركز الجامعي  -

 

 جامعة ام البواقي -

 جامعة باتنة  -

 جامعة بسكرة -

 جامعة تبسة -

 جامعة جيجل -

 2سطيف جامعة  -

 جامعة سكيكدة  -

 جامعة عنابة -

 جامعة قالمة -

 3جامعة قسنطينة  -

 جامعة المسيلة -

 جامعة ورقلة -

 جامعة الوادي -

 خنشلةجامعة  -

 

 ادرارجامعة  -

 جامعة الشلف  -

 جامعة بشار -

 جامعة تلمسان  -

 (ملحقة سوقر)+  جامعة تيارت -

 جامعة سعيدة -

 جامعة سيدي بلعباس -

 جامعة مستغانم -

 جامعة معسكر -

  2 جامعة وهران -

 تيسمسيلتالمركز الجامعي  -

 غليزانالمركز الجامعي  -

 

 

03،47* 

09،26،33،42،44* 

06،15 

16 

17 

10،35 

44* 

47* 

11 

 

04 

05 

07 

12 

18،21* 

19 

21* 

23،36 

21*،24،41 

25،43 

28،34 

30،47* 

39 

40 

 

01 

02،44* 

08،37 

13،46 

14 

20،32،45 

22 

27 

29 

31 

38 

48 

 

 : 01األولوية 

 فلسفةوآداب  -

 لغات أجنبية -

 

 :02األولوية 

 رياضيات -

 تقني رياضي -

 علوم تجريبية-

 اقتصادوتسيير  -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا

 

 إضافية:شروط 

للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون المعدل 

 العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا

 11/20يساوي أويفوق 

 
األدنى لاللتحاق حيث يكون المعدل مجاورة. أخرى إلى جامعات تابعة لواليات  47و 44، 21يمكن توجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد للواليات )*( 

 .هو نفس معدل الجامعات المستقبلة
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VIII . لغات أجنبيةوآداب تكوين ميدان  :D08  
 

 مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
لمؤسسات  الواليات التابعة

 التكوين

شعب البكالوريا 

 األولوياتو

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 

 اإلضافية للتسجيل األولي
 

081 

 

 

 لغة ألمانية 

 

 

 2جامعة الجزائر  -

 

 

   جامعة سيدي بلعباس -

 

 

 

 2جامعة وهران  -

 

 

 

03،06،09،10،11،15،16،17،

26،33،35،42،44،47 

 

04،05،07،08،12،13،21،22،

23،24،25،28،30،34،36،39،

40،41،43 

 

01،02،14،18،19،20،27،29،

31،32،37،38،45،46،48 
 

 : 01األولوية  -

 لغات أجنبية -

 

 :02األولوية 

 فلسفةوآداب  -

 

 :03األولوية 

 رياضيات -

 تقني رياضي -

 علوم تجريبية-

 اقتصادوتسيير  -

يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

 ا المحصل عليه في امتحان البكالوري

 

082 

 

 

 لغة إنجليزية

 

 

 جامعة األغواط -

 جامعة بجاية -

 2 جامعة البليدة -

 جامعة تيزي وزو -

 2الجزائر  جامعة -

 جلفةالجامعة  -

 جامعة المدية -

 جامعة بومرداس -

 تمنراستالمركز الجامعي  -

 

 جامعة أم البواقي -

 جامعة باتنة  -

 جامعة بسكرة -

 تبسةجامعة  -

 جامعة جيجل -

 2جامعة سطيف  -

 جامعة سكيكدة -

 جامعة عنابة -

 جامعة قالمة -

 1جامعة قسنطينة  -

 جامعة المسيلة -

 جامعة ورقلة -

 جامعة برج بوعريريج -

 جامعة الطارف -

 جامعة الوادي -

 جامعة خنشلة -

 المركز الجامعي ميلة -

 

 جامعة أدرار -

 جامعة الشلف -

 جامعة بشار -

 جامعة تلمسان -

  تيارتجامعة  -

 جامعة سعيدة -

 جامعة سيدي بلعباس -

 جامعة مستغانم -

 جامعة معسكر -

 2جامعة وهران  -

 المركز الجامعي النعامة -

 المركز الجامعي عين تيموشنت -

 غليزانالمركز الجامعي  -
 

 

03،47* 

06،33 

09،42،44* 

15 

16 

17 

26 

10،35 

11 

 

04 

05 

07 

12 

18،21* 

19 

21* 

23،36* 

24،41 

25 

28 

30،47* 

34 

36* 

39 

40 

43 

 

01 

02،44* 

08،37 

13،46* 

14،38* 

20،32 

22 

27،38* 

29 

31،46* 

45 

46* 

48 

يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

 االمحصل عليه في امتحان البكالوري

 

 إضافية:شروط 

للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون عالمة 

حصل عليه في امتحان تالم اللغة اإلنجليزية

 11/20تفوق وتساوي أ البكالوريا

 

 
حيث يكون المعدل مجاورة. أخرى إلى جامعات تابعة لواليات  47و، 46 ،44 ،38، 36، 21يمكن توجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد للواليات )*( 

 .األدنى لاللتحاق هو نفس معدل الجامعات المستقبلة
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 VIII .أجنبيةلغات وآداب  تكوين ميدان : D08 )تابع( 
 

 مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
لمؤسسات  الواليات التابعة

 التكوين

شعب البكالوريا 

 األولوياتو

الشروط البيداغوجية اإلضافية وأساس الترتيب 

 للتسجيل األولي

 

083 

 

 لغة إسبانية 

 

 

 2جامعة الجزائر  -

 

 

 جامعة تلمسان -

 

 مستغانمجامعة  -

 

 2جامعة وهران  -

 

 

03،06،09،10،11،15،16،17،

26،33،35،42،44،47 

 

01،08،13،19،21،23،25،36،

46 

04،05،07،12،24،27،28،34،

39،40،41،43 

02،14،18،20،22،29،30،31،

32،37،38،45،48 

 

 : 01األولوية  -

 لغات أجنبية -

 

 :02األولوية 

 آداب وفلسفة -

 

 :03األولوية 

 رياضيات -

 تقني رياضي -

 علوم تجريبية-

 تسيير واقتصاد -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

 االمحصل عليه في امتحان البكالوري

 

084 

 

 لغة فرنسية

 

 

 جامعة األغواط -

 جامعة بجاية -

 2جامعة البليدة  -

 جامعة البويرة  -

 جامعة تيزي وزو -

 2جامعة الجزائر  -

 جامعة الجلفة -

 المديةجامعة  -

 جامعة بومرداس -

 جامعة خميس مليانة -

 جامعة غرداية -

 المركز الجامعي تمنراست -

 

 جامعة أم البواقي -

 )+ ملحقة بريكة( جامعة باتنة -

 جامعة بسكرة -

 جامعة تبسة -

 جامعة جيجل -

 2جامعة سطيف  -

 جامعة سكيكدة -

 جامعة عنابة -

 جامعة قالمة -

 1جامعة قسنطينة  -

 المسيلة جامعة -

 جامعة ورقلة -

 جامعة برج بوعريريج -

 جامعة الطارف -

 جامعة الوادي -

 جامعة خنشلة  -

 جامعة سوق أهراس -

 المركز الجامعي ميلة -

 

 جامعة أدرار -

 جامعة الشلف -

 جامعة بشار -

 جامعة تلمسان -

 جامعة تيارت -

 جامعة سعيدة -

 جامعة سيدي بلعباس -

 جامعة مستغانم -

 جامعة معسكر -

 2جامعة وهران  -

 المركز الجامعي تيسمسيلت -

 المركز الجامعي النعامة   -

 المركز الجامعي عين تيموشنت  -

 المركز الجامعي غليزان -

 

 

03،47* 

06 

09،42،44* 

10،26* 

15 

16،33 

17 

26* 

35 

44* 

47* 

11 

 

04 

05 

07 

12 

18،21* 

19 

21* 

23،36 

24 

25 

28 

30،47* 

34 

36 

39 

40 

41 

43 

 

01 

02،44* 

08،37 

13،46* 

14 

20،32 

22 

27 

29 

31،46* 

38 

45 

46* 

48 

 

يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

 االمحصل عليه في امتحان البكالوري

 

 شروط إضافية:

للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون عالمة 

حصل عليه في امتحان تالم اللغة الفرنسية

 11/20تساوي أوتفوق  البكالوريا

 
األدنى حيث يكون المعدل مجاورة. أخرى إلى جامعات تابعة لواليات  47و 46، 44 ،26، 21يمكن توجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد للواليات )*( 

 .لاللتحاق هو نفس معدل الجامعات المستقبلة
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VIII .ميدان تكوين آداب ولغات أجنبية : D08 )تابع( 
 

 مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
لمؤسسات  الواليات التابعة

 التكوين

شعب البكالوريا 

 واألولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية 

 للتسجيل األولي

 

085 

 

  يطاليةإلغة 

 

 

 2 جامعة البليدة -

 

 

 

 2جامعة الجزائر  -

 

 

 جامعة عنابة -

 

01،08،09،13،14،20،22،27،

29،31،32،37،38،42،44*،

45،46،47 

 

02،

03،06،10،11،15،16،17،26،

33،35،44*،47 

 

04،05،07،12،18،19،21،23،

24،25،28،30،34،36،39،40،

41،43 

 

 : 01األولوية  -

 لغات أجنبية -

 

 :02األولوية 

 آداب وفلسفة -

 

 :03األولوية 

 رياضيات -

 تقني رياضي -

 علوم تجريبية-

 تسيير واقتصاد -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

   االمحصل عليه في امتحان البكالوري

 

086 

 

 لغة روسية 

 

 2جامعة الجزائر  -

 

 

 

 

 2جامعة وهران  -

 

03،

04،05،06،07،09،10،11،12،

15،16،17،18،19،21،24،28،

33،34،35،36،40،41،42،43 

 

01،02،08،13،14،20،22،23،

25،26،27،29،30،31،32،37،

38،39،44،45،46،47،48 

 

087 

 

  تركيةلغة 

 

 2جامعة الجزائر  -

 

 

 

 

 

  اإلسالميةلعلوم ل عبد القادر األميرجامعة  -

 

 

01،

02،03،06،08،09،10،11،1

3،14،15،16،17،20،22،26

،27،29،31،32،33،35،37،

38،42،44،45،46،47،48 

 

04،05،07،12،18،19،21،2

3،24،25،28،30،34،36،39

،40،41،43 

 
األدنى لاللتحاق هو نفس حيث يكون المعدل مجاورة. أخرى إلى جامعات تابعة لواليات  44 يمكن توجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد للوالية)*( 

 .معدل الجامعات المستقبلة
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IX .اجتماعيةوعلوم إنسانية  تكوين ميدان: D09 

 

 مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
لمؤسسات  الواليات التابعة

 التكوين

شعب البكالوريا 

 األولوياتو

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 

 اإلضافية للتسجيل األولي

 

091 

 

 علوم إنسانية 

 

 

 (فلوآملحقة )+  جامعة األغواط -

 بجايةجامعة  -

 2 جامعة البليدة -

 جامعة البويرة -

 جامعة تيزي وزو -

 2الجزائر  جامعة -

 جامعة الجلفة  -

 جامعة المدية -

 جامعة خميس مليانة -

 جامعة غرداية -

 المركز الجامعي تمنراست -

 المركز الجامعي تيبازة -

 

 جامعة أم البواقي -

 جامعة باتنة -

 جامعة بسكرة -

 جامعة تبسة  -

 جامعة جيجل -

 2جامعة سطيف  -

 جامعة سكيكدة -

 جامعة عنابة  -

 جامعة قالمة -

 2 جامعة قسنطينة -

 جامعة المسيلة -

 جامعة ورقلة -

 جامعة الوادي -

 جامعة خنشلة  -

 جامعة سوق أهراس -

 

 جامعة أدرار -

 جامعة الشلف  -

 جامعة بشار -

 جامعة تلمسان -

 (ملحقة قصر الشاللة)+  جامعة تيارت -

 جامعة سعيدة -

 جامعة سيدي بلعباس -

 جامعة مستغانم -

 جامعة معسكر -

 1جامعة وهران  -

 المركز الجامعي البيض -

 المركز الجامعي غليزان -

 

 

03،47* 

06 

09،44* 

10،26* 

15،35 

16*،33 

17 

26* 

44* 

47* 

11 

16،*42 

 

04 

05 

07 

12 

18،21* 

19 

21* 

23،36 

24 

25،43 

28،34 

30،47* 

39 

40 

41 

 

01 

02،44* 

08،37 

13،46 

14،38 

20،32،*45 

22 

27 

29 

31 

32* 

48 

 : 01األولوية 

 آداب وفلسفة -

 لغات أجنبية -

 

 :02األولوية 

 رياضيات -

 تقني رياضي -

 علوم تجريبية-

  تسيير واقتصاد -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

 االمحصل عليه في امتحان البكالوري

 

092 

 

علوم إنسانية 

عالم )علوم اإل

 واالتصال(

 

 

 3جامعة الجزائر  -

 

 3 قسنطينةجامعة  -

 

 

16،33 

 

43،25 

 

093 

 

 

 علوم إنسانية 

 

 

  اإلسالميةلعلوم ل عبد القادر األميرجامعة  -

 

 

25 

 

 
حيث يكون المعدل مجاورة. أخرى إلى جامعات تابعة لواليات  47و ،44، 26،32، 21، 16يمكن توجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد للواليات )*( 

 .نفس معدل الجامعات المستقبلةاألدنى لاللتحاق هو 
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IX. اجتماعية:وعلوم إنسانية لتكوين ميدانD09 )تابع( 

 

 مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
لمؤسسات  الواليات التابعة

 التكوين

شعب البكالوريا 

 األولوياتو

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 

 األولياإلضافية للتسجيل 

 

094 

 

 

 علوم اجتماعية

 

 

 (فلوآملحقة )+  جامعة األغواط -

 جامعة بجاية -

 2 جامعة البليدة -

 جامعة البويرة -

 جامعة تيزي وزو -

 2جامعة الجزائر  -

 جامعة الجلفة -

 جامعة المدية -

 جامعة خميس مليانة -

 جامعة غرداية -

 المركز الجامعي تمنراست -

 تيبازةالمركز الجامعي  -
 

 جامعة أم البواقي -

 جامعة باتنة  -

 جامعة بسكرة -

 جامعة تبسة -

 جامعة جيجل -

 2جامعة سطيف  -

 جامعة سكيكدة -

 جامعة عنابة -

 جامعة قالمة -

 2جامعة قسنطينة  -

 جامعة المسيلة -

 جامعة ورقلة -

 جامعة برج بوعريرج  -

 جامعة الطارف -

 جامعة الوادي -

 جامعة خنشلة -

 جامعة سوق أهراس -
 

 جامعة أدرار -

 جامعة الشلف -

 جامعة بشار -

 جامعة تلمسان -

 (ملحقة قصر الشاللة)+  جامعة تيارت -

 جامعة سعيدة -

 جامعة سيدي بلعباس -

 جامعة مستغانم -

 جامعة معسكر -

  2 جامعة وهران -

 عين تيموشنتالمركز الجامعي  -

 المركز الجامعي غليزان -

 

 

03،47* 

06 

09،44* 

10،26* 

15،35 

16،*33 

17 

26* 

44* 

47* 

11 

16،*42 
 

04 

05 

07 

12 

18،21* 

19 

21* 

23،36* 

24 

25،43 

28 

30،47* 

34 

36* 

39 

40 

41 
 

01 

02،44* 

08،37 

13،46* 

14،38 

20،32،45 

22 

27 

29 

31،46* 

46* 

48 

 

 : 01األولوية  -

 فلسفةوآداب  -

 لغات أجنبية -

 

 :02األولوية 

 رياضيات -

 تقني رياضي -

 علوم تجريبية-

  اقتصادوتسيير  -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

 االمحصل عليه في امتحان البكالوري

 
حيث يكون مجاورة. أخرى إلى جامعات تابعة لواليات  47و 46، 44، 36 ،26، 21، 16يمكن توجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد للواليات )*( 

 .لاللتحاق هو نفس معدل الجامعات المستقبلةاألدنى المعدل 
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IX.:ميدان لتكوين علوم إنسانية واجتماعيةD09 )تابع( 

 

 مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
لمؤسسات  الواليات التابعة

 التكوين

شعب البكالوريا 

 واألولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 

 للتسجيل األولياإلضافية 

 

095 

 

 علوم إسالمية 

 

 

 جامعة األغواط -

 جامعة البويرة -

 1جامعة الجزائر -

 جامعة غرداية -

 

 جامعة باتنة -

 

 جامعة الوادي -

 مسيلةالجامعة  -

 

 جامعة أدرار -

 

 جامعة تلمسان -

 

  1 جامعة وهران -

 

 

03،17،47* 

10،26* 

09،15،16،26*،35،42 

47* 

 

04،05،06،12،18،21،23،24،

25،36،40،41،43 

30،39 

07،19،28،34 

 

01،08،11،32،33،37 

 

02،13،14،22،38،44،45،46،

48 

20،27،29،31 

 : 01األولوية  -

 آداب وفلسفة -

 لغات أجنبية -

 

 :02األولوية 

 رياضيات -

 تقني رياضي -

 علوم تجريبية-

  تسيير واقتصاد -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

 االبكالوريالمحصل عليه في امتحان 

 

096 
 

 علوم إسالمية 
 

  اإلسالميةلعلوم ل عبد القادر األميرجامعة  -
 

 كل الواليات

 
األدنى لاللتحاق هو حيث يكون المعدل مجاورة. أخرى إلى جامعات تابعة لواليات  47و 26 شهادة البكالوريا الجدد للوالياتيمكن توجيه حاملي )*( 

 .معدل الجامعات المستقبلةنفس 
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X .الرياضية وتقنيات النشاطات البد نية وعلوم  تكوين ميدان:D10  

 

 مؤسسات التكوين التكوين ميدان الرمز
الواليات التابعة لمؤسسات 

 التكوين
 شعب البكالوريا 

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 

 األولياإلضافية للتسجيل 

 

D10 

 

علوم وتقنيات 

 النشاطات البدنية

 (*الرياضية )*و

 

 

 جامعة األغواط -

 جامعة بجاية -

 جامعة البويرة -

 3جامعة الجزائر  -

 جامعة الجلفة -

 جامعة بومرداس -

 جامعة خميس مليانة -

 

 جامعة أم البواقي -

 جامعة باتنة -

 جامعة بسكرة -

 تبسةجامعة  -

 جيجلجامعة  -

 2سطيف جامعة  -

 جامعة عنابة -

 جامعة المسيلة -

 جامعة ورقلة -

 جامعة سوق أهراس -

 

 جامعة الشلف -

 جامعة مستغانم -

 التكنولوجيا وهرانوجامعة العلوم 

 البيضالمركز الجامعي  -

 المركز الجامعي تسمسيلت -

 

 

03،47* 

06 

10،15،26* 

11،16،33 

17 

15،35 

09،26*،42،44* 

 

04،25 

05،40،43 

07،39 

12 

18،21* 

19 

21*،23،24،36 

28،34 

30،47* 

41 

 

02،44* 

27،29،45،46،48 

01،08،13،20،22،31،37 

32 

14،38 

 

جميع شعب 

 البكالوريا

يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا

 
األدنى حيث يكون المعدل مجاورة. أخرى إلى جامعات تابعة لواليات  47و 44 ،26، 21 شهادة البكالوريا الجدد للوالياتيمكن توجيه حاملي )*( 

 .لاللتحاق هو نفس معدل الجامعات المستقبلة

 
 المعنية.تنظمه المؤسسة اختبار كفاءة *( يتم التسجيل النهائي بعد اجتياز *)

 

 

XI . فنون : تكوين ميدانD11 

 

 مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
التابعة لمؤسسات الواليات 

 التكوين
 شعب البكالوريا 

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 

 اإلضافية للتسجيل األولي

111 
 فنون بصرية -

 فنون العرض -
 جامعة الجلفة -

  كل الواليات
جميع شعب 

 البكالوريا

يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا

112 
 بصريةفنون  -

 فنون العرض -
 جامعة تلمسان  -

113 
 فنون بصرية -

 فنون العرض -

  3قسنطينة جامعة  -

 جامعة سعيدة - فنون العرض - 114

 جامعة سيدي بلعباس  - فنون العرض - 115

116 
 فنون بصرية -

 فنون العرض -
  جامعة مستغانم  -

  معسكرجامعة  - فنون العرض - 117

 1  جامعة وهران - فنون العرض - 118
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XII لغة  وأدب عربي : تكوين  .ميدانD12 
 

 مؤسسات التكوين التكوين ميدان الرمز
الواليات التابعة لمؤسسات 

 التكوين

شعب البكالوريا 

 األولوياتو

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 

 اإلضافية للتسجيل األولي

 

121 

 

 لغة وأدب عربي 

 

 

 (فلوآملحقة )+  جامعة األغواط -

 جامعة بجاية -

 2 جامعة البليدة -

 جامعة البويرة -

 جامعة تيزي وزو -

 2الجزائر  جامعة -

 جامعة الجلفة -

 جامعة المدية -

 جامعة بومرداس -

 جامعة خميس مليانة -

 جامعة غرداية -

 المركز الجامعي تمنراست -

 تيبازةالمركز الجامعي  -

 

 جامعة أم البواقي -

 (ملحقة بريكة)+  جامعة باتنة -

 جامعة بسكرة -

 جامعة تبسة -

 جامعة جيجل -

 2 جامعة سطيف -

 جامعة سكيكدة -

 جامعة عنابة -

 جامعة قالمة -

 1 جامعة قسنطينة -

 جامعة المسيلة -

 جامعة ورقلة -

 جامعة برج بوعريريج -

 جامعة الطارف -

 جامعة الوادي -

 جامعة خنشلة -

 جامعة سوق أهراس -

 المركز الجامعي ميلة -

 

 جامعة أدرار -

 جامعة الشلف -

 جامعة بشار -

 (ملحقة مغنية )+  جامعة تلمسان -

 (ملحقة قصر الشاللة)+  جامعة تيارت -

 جامعة سعيدة -

 جامعة سيدي بلعباس  -

 جامعة مستغانم  -

 جامعة معسكر -

 1جامعة وهران  -

 المركز الجامعي تندوف -

 المركز الجامعي تسمسيلت -

 المركز الجامعي النعامة -

 المركز الجامعي عين تموشنت -

 المركز الجامعي غليزان -

 

 

03،47* 

06 

09،44* 

10،26* 

15 

16*،33 

17 

26* 

35 

44* 

47* 

11 

16*،42 

 

04 

05 

07 

12 

18،21* 

19 

21* 

23،36* 

24 

25 

28 

30،47* 

34 

36* 

39 

40 

41 

43 

 

01 

02،44* 

08 

13،46* 

14 

20،32 

22 

27 

29 

31،46* 

37 

38 

45 

46* 

48 

 

 : 01األولوية 

 فلسفةوآداب  -

 لغات أجنبية -

 

 :02األولوية 

 رياضيات -

 تقني رياضي -

 علوم تجريبية-

 اقتصادوتسيير  -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

 البكالورياالمحصل عليه في امتحان 

 

122 

 

 لغة وأدب عربي 

 

 

  اإلسالميةلعلوم ل عبد القادر األميرجامعة  -

 

 

25 

 
حيث يكون مجاورة. أخرى إلى جامعات تابعة لواليات  47و 46، 44، 36 ،26، 21، 16يمكن توجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد للواليات )*( 

 .الجامعات المستقبلةاألدنى لاللتحاق هو نفس معدل المعدل 
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XIII  لغة وثقافة أمازيغية :  تكوين ميدانD13 

 

 مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
الواليات التابعة لمؤسسات 

 التكوين

شعب البكالوريا 

 واألولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 

 اإلضافية للتسجيل األولي

 

131 

 

لغة وثقافة 

 أمازيغية 

 

 جامعة بجاية -

 

 

06،18،19،33،34 

 :01األولوية 

 آداب وفلسفة -

 لغات أجنبية -

 

 :02األولوية 

 رياضيات -

 تقني رياضي -

 علوم تجريبية-

 تسيير واقتصاد -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا

 

132 

 

لغة وثقافة 

 أمازيغية

 

 جامعة البويرة -

 

 

01،03،10،11،14،17،26،32،

38،44،47 

 

 

133 

 

لغة وثقافة 

 أمازيغية

 

 جامعة تيزي وزو -

 

 

02،08،09،13،15،16،20،22،

27،29،31،35،37،42،45،46،

48 

 

 

134 

 

 

لغة وثقافة 

 أمازيغية

 

 جامعة باتنة

 

04،05،07،12،21،23،24،25،

28،30،36،39،40،41،43 
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 02الملحق رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فروع التكوين وأميادين 

 وطنيالتسجيل الذات 

 

 نقاط التكوين 

 والشروط البيداغوجية للتسجيل
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 وطنيالتسجيل الذات  فروع تكوينوأميادين 

 
I.  علوم وتكنولوجيا 

 

 مؤسسات التكوين التخصصات فروع التكوين الرمز
الواليات التابعة لمؤسسات 

 التكوين

شعب البكالوريا 

 واألولويات
 أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية للتسجيل األولي

F01 جامعة بجاية - ري ري 

 تسجيل وطني

 : 01األولوية 

 رياضيات -

 رياضي تقني -

 

 :02األولوية 

 علوم تجريبية -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا

 

 إضافية:شروط 

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

 12/20يفوق  يساوي أوالبكالوريا 

F02 طيران 

اتصاالت سلكية و ال سلكية  -

 فضائية

 استغالل الطيران -

 عمليات جوية -

 تركيبات -

 دفع الطائرة -

 الطيران -

 تركيب الطائرة -

  1جامعة البليدة -

F03 1جامعة البليدة - طاقات متجددة - كهروتقني  

F04  جامعة المدية - هندسة الطرائق الصيدالنية - الطرائقهندسة 

F05  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 و طاقوية

اقتصاد المحروقات: اقتصاد  -
 بترولي

 ةزلزاليجيوفيزياء: جيوفيزياء  -

 هندسة كهربائية:كهرباء صناعية -

 آلية الطرائق الصناعية: تحكم آلي -

 جامعة بومرداس -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا
 

 إضافية:شروط 

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

 14/20يفوق  يساوي أوالبكالوريا 

F06 بومرداسجامعة  -  كهندسية الكهرباء و اإللكتروني * إلكترونيك 

 
 *يتم التكوين باللغة االنجليزية

 

 

 



32 

I علوم وتكنولوجيا . 

 

 مؤسسات التكوين التخصصات فروع التكوين الرمز
الواليات التابعة لمؤسسات 

 التكوين

شعب البكالوريا 

 واألولويات
 أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية للتسجيل األولي

F07  صناعينظافة وأمن 

 التحكم في الخطر الصناعي -

 أمن داخلي للمؤسسة -

 ، أمن وصحة في العملنظافة -

 ، أمن وبيئةنظافةنوعية،  -

 هندسة البيئة والطرائق -

 جامعة باتنة  -

 تسجيل وطني

 : 01األولوية 

 رياضيات -

 رياضي تقني -

 

 :02األولوية 

 علوم تجريبية -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا

 

 إضافية:شروط 

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

 12/20يفوق  يساوي أوالبكالوريا 

F08 بسكرةجامعة  - طاقات متجددة - كهروتقني 

F09 بسكرةجامعة  - ري - ري 

F10 مناجمهندسة ال 

 جيوتقني -

 محيط منجمي -

 تثمين الموارد المعدنية -

 ياستغالل منجم -

 ةالكتروميكانيك منجمي -

 جامعة تبسة -

F11 
بصريات وميكانيك 

 الضبط

 تكنولوجيا المواد -

 ميكانيك تطبيقية -

 اتية وفوطونياتدبصريات أ -

 قياس بصري -

 علم القياس والرقابة الصناعية -

 1جامعة سطيف  -

F12  1جامعة سطيف  - هندسة المبلورات - الطرائقهندسة 

F13 صناعات بتروكيميائية 

 تكرير وبتروكيمياء -

آلية ومراقبة في الصناعات  -

 البتروكيماوية

 هندسة بيتروكيميائية -

 سكيكدةجامعة  -

F14  المناجم  هندسة 
 استغالل المناجم -

 تثمين الموارد المعدنية -
 جامعة عنابة -
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I علوم وتكنولوجيا . 

 

 مؤسسات التكوين التخصصات التكوينفروع  الرمز
الواليات التابعة لمؤسسات 

 التكوين

شعب البكالوريا 

 واألولويات
 أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية للتسجيل األولي

F15 جامعة عنابة - تعدين - تعدين 

 تسجيل وطني

 : 01األولوية 

 رياضيات -

 رياضي تقني -

 

 :02األولوية 

 تجريبيةعلوم  -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا

 

 إضافية:شروط 

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

 12/20يساوي أويفوق البكالوريا 

F16 1جامعة قسنطينة  - هندسة النقل - هندسة النقل 

F17  1 جامعة قسنطينة - صناعة ميكانيكية- ميكانيكيةهندسة  

F18  هندسة معمارية 
 هندسة معمارية -

 قيادة عملياتية للمشاريع -
 3جامعة قسنطينة  -

 رياضيات -

 رياضي تقني- 

 علوم تجريبية-

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا
 

 إضافية:شروط 

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

 13،50/20يفوق  يساوي أوالبكالوريا 

F19 3جامعة قسنطينة  - تعمير  - عمران 

F20 محروقات 

 تنقيب -

 إنتاج -

 ميكانيك الورشات البترولية -

 جامعة ورقلة -

 : 01األولوية 

 رياضيات -

 رياضي تقني -

 

 :02األولوية 

 علوم تجريبية -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا

 

 إضافية:شروط 

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

 12/20يفوق  يساوي أوالبكالوريا 

F21 بوعريريججامعة برج  - صناعات إلكترونية - إلكترونيك 

F22 هندسة بيوطبية 

 صور وإشارات بيوطبية -

 إعالم آلي بيوطبي -

 إلكترونيك بيوطبي -

 جامعة تلمسان -

F23 جامعة تلمسان - إنتاجية - هندسة صناعية 

F24 2جامعة وهران  - أمن صناعي - نظافة وأمن صناعي 

F25 2وهران جامعة  - داتيةاألصيانة في  - هندسة صناعية 

F26 2جامعة وهران  - كهروميكانيكالصيانة في  - كهروميكانيك 
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I- علوم وتكنولوجيا 

 

 مؤسسات التكوين التخصصات فروع التكوين الرمز
الواليات التابعة لمؤسسات 

 التكوين

شعب البكالوريا 

 واألولويات
 البيداغوجية اإلضافية للتسجيل األوليأساس الترتيب والشروط 

F27 هندسة بحرية 
 دفع وهيدروديناميك بحري -

 تصميم وهندسة معمارية بحرية -
 جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران -

 تسجيل وطني

 : 01األولوية 

 رياضيات -

 رياضي تقني -

 

 :02األولوية 

 علوم تجريبية -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا

 

 إضافية:شروط 

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

 12/20يفوق  يساوي أوالبكالوريا 

F28 جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران - ري - ري 

F29 جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران - تعدين - تعدين 

 

 

II-  علوم المادة 
 

 مؤسسات التكوين التخصصات التكوين فروع الرمز
الواليات التابعة لمؤسسات 

 التكوين
 أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية للتسجيل األولي شعب البكالوريا 

K01 

 فيزياء
 فيزياء أساسية -

 طاقوية -
جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري -

 بومدين
 تسجيل وطني

 رياضيات -

 علوم تجريبية -

 تقني رياضي -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا
 

 إضافية:شروط 

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

 12/20يفوق  يساوي أوالبكالوريا 
 كيمياء - كيمياء
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III-  رياضيات وإعالم آلي 
 

 مؤسسات التكوين التخصصات التكوين فروع الرمز
الواليات التابعة لمؤسسات 

 التكوين

شعب البكالوريا 

 واألولويات
 أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية للتسجيل األولي

L01 

 رياضيات 

 رياضيات -

 الجبر والتشفير -

 ت إحصاءاحتماال -

 عملياتيبحث  -
جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري -

 بومدين 

 تسجيل وطني

 : 01األولوية   -

 رياضيات -

 تقني رياضي -

 

 :02األولوية 

 علوم تجريبية -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا
 

 إضافية:شروط 

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

 13/20يفوق  يساوي أوالبكالوريا 

 إعالم آلي

 إعالم آلي -

هندسة اإلتصاالت السلكية  -

 والالسلكية والشبكات

 عالم اآللياإلة أنظمة يهندس -

 والبرمجيات

L02  رياضيات 

 هندسةجبر و -

 تحليل -

 إحصاء -احتماالت  -

 1جامعة قسنطينة  -

L03 إعالم آلي 

 هندسة البرنامج  -

 أنظمة اإلعالم -

 اآللي علوم اإلعالم -

 تكنولوجيا المعلومات -

 2 جامعة قسنطينة -
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IV-  علوم الطبيعة والحياة 
 

 مؤسسات التكوين التخصصات فروع التكوين الرمز
الواليات التابعة لمؤسسات 

 التكوين
 أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية للتسجيل األولي شعب البكالوريا 

M01   علوم فالحية 

 إنتاج حيواني -

 التربة والمياه -

 اتينبإنتاج  -

 فالحة -

 جامعة بسكرة -

 تسجيل وطني

 علوم تجريبية -

 رياضيات -

 تقني رياضي -

 على أساس المعدل العاميتم الترتيب 

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا
 

 إضافية:شروط 

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

 12/20يفوق  يساوي أوالبكالوريا 

M02   علوم فالحية 

 زراعة صحراوية -

 التربة والمياه -

 يتبانإنتاج  -

 إنتاج حيواني -

 حماية النباتات -

 جامعة ورقلة -

M03  خنشلةجامعة  - المياه والمحيط - بيولوجيةعلوم 

M04  جامعة الشلف م التغذيةوعل - بيولوجيةعلوم 

M05 جامعة تلمسان - علم الغابات - علوم فالحية 

M06   علوم فالحية 

 تحسين اإلنتاج النباتي -

 حماية المحاصيل -

 نوعية األغذيةمراقبة  -

 م وتكنولوجيا غذائيةوعل -

 ةحيواني ومنتجاتعلوم  -

 علوم التربة والبيئة -

 جامعة مستغانم -
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V-  علوم األرض والكون 
  

 مؤسسات التكوين التخصصات فروع التكوين الرمز
الواليات التابعة لمؤسسات 

 التكوين
 والشروط البيداغوجية اإلضافية للتسجيل األوليأساس الترتيب  شعب البكالوريا 

N01  تسجيل وطني جامعة عنابة - جيولوجيا ومحيط - جيولوجيا 

 رياضيات -

 علوم تجريبية -

 تقني رياضي -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا
 

 إضافية:شروط 

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

 12/20يفوق  يساوي أوالبكالوريا  

 

 

 

VI- جتماعيةاعلوم إنسانية و 

 

 مؤسسات التكوين التخصصات فروع التكوين الرمز
الواليات التابعة لمؤسسات 

 التكوين

 شعب البكالوريا

 واألولويات
 البيداغوجية اإلضافية للتسجيل األوليأساس الترتيب والشروط 

P01  علم اآلثار -علوم إنسانية 
 آثار ما قبل التاريخ -

 صيانة وترميم في علم اآلثار -
 2جامعة الجزائر  -

 تسجيل وطني

 : 01األولوية 

 آداب وفلسفة -

 لغات أجنبية -

 

 :02األولوية 

 رياضيات -

 تقني رياضي -

 علوم تجريبية-

  تسيير واقتصاد -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

 االمحصل عليه في امتحان البكالوري

 

 إضافية:شروط 

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

 12/20يفوق  يساوي أوالبكالوريا 

P02  جامعة المدية - حفظ التراث - علم اآلثار -علوم إنسانية 

P03  جامعة قالمة - آثار قديمة - علم اآلثار -إنسانية علوم 

P04 
علم  -علوم إنسانية 

 المكتبات

 تقنيات أرشيفية -

 مكتبات ومراكز المعلومات -
  2 جامعة قسنطينة -

P05  اإلمامة )ليسانس مهنية(- **شريعة  -علوم إسالمية 
  دار اإلمام المحمدية -

 (1الجزائر  جامعة)

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

 االمحصل عليه في امتحان البكالوري

 

 إضافية:شروط 

 يحب أن يكون من جنس ذكر -

 وزارة الشؤون الدينية واألوقافللشروط اإلضافية المحددة من قبل  االستجابة -

 
 

 
 ذكورلحاملي شهادة البكالوريا  مخصصةحصريا ، واألوقافوزارة الشؤون الدينية  مع بالشراكةمامة اإلفي  مهنية يسانسل **
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VII-  الرياضية وطات البدنية اتقنيات النشوعلوم 
 

 مؤسسات التكوين التخصصات التكوين فروع الرمز
الواليات التابعة لمؤسسات 

 التكوين
 األولي أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية للتسجيل شعب البكالوريا 

R01 

نشاط بدني رياضي 

 تربوي
 التربية وعلم الحركة -

 جميع شعب البكالوريا تسجيل وطني 2جامعة قسنطينة  -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام

 (*)*المحصل عليه في امتحان البكالوريا 
 

 إضافية:شروط 

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

 12/20يفوق  يساوي أوالبكالوريا  

 التدريب الرياضي التنافسي - تدريب رياضي

إدارة وتسيير 

 رياضي

تسيير المنشآت الرياضية  -

 والموارد البشرية

 

 اختبار كفاءة تنظمه المؤسسة المعنية .*( يتم التسجيل النهائي بعد اجتياز *) 

 

 

VIII- )علوم الطبيعة والحياة )نظام كالسيكي 
 

  شعب البكالوريا الواليات التابعة لمؤسسات التكوين مؤسسات التكوين فروع التكوين الرمز
أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية 

 للتسجيل األولي

S01 

تغذي والتغذية ال

 الفالحية توتكنولوجيا

 غذائيةال

  1 جامعة قسنطينة -

 تسجيل وطني

 علوم تجريبية -

 رياضيات -

 تقني رياضي -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا
 

 إضافية:شروط 

للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون المعدل العام 

يفوق  يساوي أوالمحصل عليه في امتحان البكالوريا 

12/20 

S02  1 جامعة قسنطينة - يبيطرطبيب 
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 03الملحق رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أقسام تحضيرية 

 

 نقاط التكوين 

 والشروط البيداغوجية للتسجيل
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 نقاط التكوين والشروط البيداغوجية للتسجيل األولي
 

I .ق. ت. م. ع. ت.( وتكنولوجيا علومتحضيرية في  أقسام( 

 

 الوطنية العليا المدارس قسم نحضيري الرمز
أو  الواليات التابعة

 مؤسسات التكوين

شعب البكالوريا 

 واألولويات
 الشروط البيداغوجية اإلضافيةوأساس الترتيب 

T01 .الجزائر  -ق. ت. ع. ت 

 بالجزائر المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -

 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران -

 بقسنطينةالمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  -

 المدرسة الوطنية العليا لألشغال العمومية -

 المدرسة الوطنية العليا للري- 

 عنابةبالمدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن - 

 تسجيل وطني

 : 01األولوية  -

 رياضيات -

 رياضيتقني  -

 

 : 02األولوية  -

 علوم تجريبية -

 02و 01األولوية 

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا
 

 إضافية:شروط 

 للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون المعدل العام

 :للبكالوريا 
 

 01بالنسبة لألولوية  -

 13/20يفوق  يساوي أو
 

 02 بالنسبة لالولوية  -

 14/20يفوق  يساوي أو

T02  .عنابة  -ق. ت. ع. ت 

T03 .تلمسان  -ق. ت. ع. ت 

T04 .وهران  -ق. ت. ع. ت 

T05 .المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر -ق. ت. ع. ت 

T06 .المدرسة الوطنية العليا للري -ق. ت. ع. ت 

T07 .المدرسة الوطنية العليا لألشغال العمومية -ق. ت. ع. ت 

T08 .بقسنطينة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات -ق. ت. ع. ت 

T09 .المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران -ق. ت. ع. ت 

T10 .العليا للمناجم والمعادن بعنابةالمدرسة الوطنية  -ق. ت. ع. ت 

T11 .جامعة االغواط -ق. ت. ع. ت 

T12 .1جامعة البليدة  -ق. ت. ع. ت 

T13 .جامعة قالمة -ق. ت. ع. ت 

T14 .جامعة ورقلة -ق. ت. ع. ت 
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 .IIت.ع.ا.ت.ع.ت( .)ق في العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسييرتحضيرية  أقسام 

 

 الوطنية العليا المدارس قسم نحضيري الرمز
أو  الواليات التابعة

 مؤسسات التكوين

شعب البكالوريا 

 واألولويات
 الشروط البيداغوجية اإلضافيةوأساس الترتيب 

U01  الجزائر - درارية –ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت  

 مدرسة الدراسات العليا التجارية -

 واالقتصاد التطبيقيالمدرسة الوطنية العليا لإلحصاء  -

 المدرسة العليا للتجارة - 

 تسجيل وطني

 : 01األولوية  -

 رياضيات -

 رياضيتقني  -

 تسيير واقتصاد -

 

 : 02األولوية  -

 علوم تجريبية -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا
 

 إضافية:شروط 

 يكون المعدل العامللمشاركة في الترتيب ينبغي أن 

 12/20يفوق  يساوي أوللبكالوريا 

U02  عنابة –ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت 

U03  قسنطينة –ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت 

U04  تلمسان –ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت 

U05  وهران –ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت 

U06  القليعة -المدرسة العليا للتجارة -ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت 

U07  القليعة - مدرسة الدراسات العليا التجارية -ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت 

U08 
المدرسة الوطنية العليا لإلحصاء واالقتصاد  -ق. ت.ع.ا.ت.ع.ت 

 القليعة – التطبيقي

 

 

III .ق. ت. ع.ط.ح.( في علوم الطبيعة والحياةتحضيرية  أقسام( 

 

 الوطنية العليا المدارس قسم نحضيري الرمز
أو  الواليات التابعة

 مؤسسات التكوين
 أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية شعب البكالوريا 

V01  .الجزائر  -ق. ت. ع.ط.ح 

 تسجيل وطني * فالحةالمدرسة الوطنية العليا لل- 

 علوم تجريبية -

 رياضيات -

 رياضيتقني  -

يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في 

 امتحان البكالوريا
 

 إضافية:شروط 

 للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون المعدل العام

 12/20يفوق  يساوي أوللبكالوريا 

V02  .مستغانم  -ق. ت. ع.ط.ح 

V03  .وهران -ق. ت. ع.ط.ح 

V04  .جامعة باتنة -ق. ت. ع.ط.ح 

V05  .جامعة سيدي بلعباس -ق. ت. ع.ط.ح 

V06  .فالحةالمدرسة الوطنية العليا لل -ق. ت. ع.ط.ح 

 
 * برمجت الوصاية فتح مدارس وطنية عليا أخرى. هذه المدارس ستستقبل طلبة األقسام التحضيرية في العلوم الطبيعة والحياة. 
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IV .ق. ت. ا. ا.(في اإلعالم اآللي  ةتحضيري أقسام( 

 

 الوطنية العليا رسةالمد نحضيريقسم  الرمز
أو  الواليات التابعة

 مؤسسات التكوين

شعب البكالوريا 

 واالولويات
 الشروط البيداغوجية اإلضافيةوأساس الترتيب 

PI1  .الجزائر -المدرسة الوطنية العليا لإلعالم اآللي -. آ. إق. ت 

 الجزائر -المدرسة الوطنية العليا لإلعالم اآللي- 

 سيدي بلعباس - العليا لإلعالم اآلليالمدرسة -
 تسجيل وطني

 :01األولوية 

 رياضيات -

 رياضيتقني  -

 

 :02األولوية 

 علوم تجريبية -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا
 

 إضافية:شروط 

 للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون المعدل العام

 :للبكالوريا
 

  01بالنسبة لألولوية 

 13/20ويفوق  يساوي أ
 

  02 بالنسبة لألولوية 

 14/20يفوق  يساوي أو

PI2 سيدي بلعباس - المدرسة العليا لإلعالم اآللي -. . إ. آق. ت 

 

 

V .م.(ـ)ق.ت.ه لهندسة المعماريةفي ا ةتحضيري أقسام. 
 
 

 الوطنية العليا رسةالمد قسم تحضيري  الرمز
أو  التابعةالواليات 

 مؤسسات التكوين
 أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية شعب البكالوريا 

PA1 
المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية  -.م.ـق.ت.ه

 والعمران
 تسجيل وطني للهندسة المعمارية والعمران التقنياتالمدرسة المتعددة  -

 رياضيات -

 رياضيتقني  -

 علوم تجريبية -

 

يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في 

 امتحان البكالوريا
 

 إضافية:شروط 

 للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون المعدل العام

 20/ 14يفوق يساوي أوللبكالوريا 
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VI. .(خاصةة )مدمج ةتحضيري أقسام  
 

 الوطنية العليا رسةالمد قسم تحضيري  الرمز
أو  الواليات التابعة

 مؤسسات التكوين
 أساس الترتيب والشروط البيداغوجية اإلضافية شعب البكالوريا 

PS1 
الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة  المدرسة -خ. م.ق.ت.

  الساحل
  الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل المدرسة -

 تسجيل وطني

 علوم تجريبية -

 رياضيات -

 رياضيتقني  -

يتم الترتيب على أساس المعدل العام المحصل عليه في 

 امتحان البكالوريا
 

 إضافية:شروط 

 للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون المعدل العام

 20/ 12يفوق يساوي أوللبكالوريا 

PS2 الوطنية العليا للبيوتكنولوجيا بقسنطينةالمدرسة  - الوطنية العليا للبيوتكنولوجيا بقسنطينة المدرسة -.ت.خ. ق 
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 04الملحق رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاهد التكنولوجيا 

 

 نقاط التكوين 

 والشروط البيداغوجية للتسجيل
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I .)معاهد التكنولوجيا )ليسانس مهنية 
 

 مؤسسات التكوين فروع التكوين مهنية ليسانس التكوينميدان  الرمز
الواليات التابعة لمؤسسات 

 التكوين

شعب البكالوريا 

 واألولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 

 اإلضافية للتسجيل األولي

IT1 

 علوم وتكنولوجيا
)*( 

 معهد التكنولوجيا -جامعة ورقلة  وبيئةأمن ، نظافة نظافة وأمن 

 وطنيتسجيل 

 :01األولوية 

 رياضيات -

 رياضيتقني  -

 

 :02األولوية 

 علوم تجريبية -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا

 

 شروط إضافية:

للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون المعدل 

العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا  

 12/20يفوق  يساوي أو

IT2 هندسة الطرائق 

 كيميائيةهندسة 

 معهد التكنولوجيا -البويرةجامعة 

 هندسة الصياغات

IT3 معهد التكنولوجيا -البويرةجامعة  هندسة المياه ري 

IT4 فيزياء )*( علوم الماد ة 

 ةمواد وتحليل فيزو كيميائي

 معهد التكنولوجيا -جامعة أم البواقي

 األجهزةتقنيات 

IT5 

علوم اقتصادية 

تسيير وعلوم وال

 )*( تجارية

 تسيير الموارد البشرية علوم التسيير

 معهد التكنولوجيا -جامعة ورقلة 

 

 : 01األولوية 

 تسيير واقتصاد -

 

 :02األولوية 

 رياضيات 

 تقني رياضي -

 علوم تجريبية -

 

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام

 امتحان البكالورياالمحصل عليه في 

 

 شروط إضافية:

للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون المعدل 

العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا  

 12/20يفوق  يساوي أو

 محاسبة ومالية بةعلوم مالية ومحاس

IT6 

 تسيير الموارد البشرية علوم التسيير

 معهد التكنولوجيا -جامعة أم البواقي

 محاسبة ومالية بةعلوم مالية ومحاس

 
 .المعنيمعهد التكنولوجيا نظمها ييتم التسجيل النهائي بعد إجراء مقابلة شفوية  )*(
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 05الملحق رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوطنية العليا والمعاهد المدارس

 

 نقاط التكوين 

 البيداغوجية للتسجيلوالشروط 
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 الوطنية العليا والمعاهد المدارس

 

 الرموز الوطنية العليا والمعاهد المدارس الجداول

I 

 EC1 المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا

 EC2 الجزائر - لحراشبا المدرسة الوطنية العليا للبيطرة

 EC3 باتنة معهد البيطرة

 EC4 معهد البيطرة تيارت
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.I1 والمعاهد رس الوطنية العليااالمد 

 

.I2 الشروط البيداغوجية للتسجيل األولي والتكوين  نقاط 
 

 الواليات التابعة مؤسسة التكوين فروع التكوين الرمز
شعب البكالوريا 

 األولوياتو

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 

 اإلضافية

EC1 تكنولوجيا 
المدرسة الوطنية العليا 

 -الجزائر-رويبة ب للتكنولوجيا
 تسجيل وطني

 

 : 01األولوية   

 رياضيات -

 رياضيتقني  -

 

 : 02األولوية 

 علوم تجريبية -

 

 02و 01األولوية 

 المعدل العاميتم الترتيب على أساس 

  المحصل عليه في امتحان البكالوريا
 

 إضافية:شروط 

للمشاركة في الترتيب ينبغي أن يكون 

المعدل العام المحصل عليه في امتحان 

 :البكالوريا 

 

  01بالنسبة لألولوية 

 13/20يفوق  يساوي أو

 

  02 بالنسبة لألولوية 

 14/20يفوق  يساوي أو

 

EC2 طبيب بيطري 
المدرسة الوطنية العليا  -

 -الجزائر-لحراشباللبيطرة 

 تسجيل وطني

 علوم تجريبية -

 رياضيات -

 تقني رياضي -

 

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا
 

 إضافية:شروط 

للمشاركة في الترتيب ، يجب أن يكون المعدل العام 

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا 

 13/20يفوق  يساوي أو

 

EC3 اتنةبمعهد البيطرة  - طبيب بيطري 

EC4 معهد البيطرة تيارت - طبيب بيطري 
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 06الملحق رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لألساتذةالعليا  المدارس

 

 نقاط التكوين 

 والشروط البيداغوجية للتسجيل
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I المدرسة العليا ألساتذة التعليم التقنيو. المدارس العليا لألساتذة 

 

I.1 التكوين فروع : 
 

 الفروع الرموز

 المدرسة االبتدائية في اللغة العربية أستاذ 400

 المدرسة االبتدائية في اللغة الفرنسية  أستاذ 401

 األدب العربيوأستاذ التعليم المتوسط في اللغة  402

 أستاذ التعليم المتوسط في اللغة الفرنسية 403

 أستاذ التعليم المتوسط في اللغة اإلنجليزية 404

 الجغرافياوأستاذ التعليم المتوسط في التاريخ  405

 المتوسط في الموسيقىأستاذ التعليم  406

 أستاذ التعليم المتوسط في العلوم الطبيعية 407

 أستاذ التعليم المتوسط في العلوم الدقيقة 408

 األدب العربيوأستاذ التعليم الثانوي في اللغة   409

 أستاذ التعليم الثانوي في اللغة الفرنسية 410

 أستاذ التعليم الثانوي في اللغة اإلنجليزية 411

 الجغرافياوأستاذ التعليم الثانوي في التاريخ  412

 أستاذ التعليم الثانوي في الفلسفة  413

 أستاذ التعليم الثانوي في الموسيقى 414

 أستاذ التعليم الثانوي في العلوم الطبيعية 415

 أستاذ التعليم الثانوي في العلوم الدقيقة 416
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. II2 الشروط البيداغوجية للتسجيل األولي والتكوين  نقاط 
 

 مؤسسات التكوين فروع التكوين الرموز
الواليات التابعة لمؤسسات 

 التكوين

شعب البكالوريا 

 األولوياتو

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 

 اإلضافية للتسجيل األولي
 

400 
 

 لغة عربية )*(

المدرسة  أستاذ -

 االبتدائية

 

  األغواطب المدرسة العليا لألساتذة -

 

المدرسة العليا لألساتذة  -

 ببوزريعة

 

 المسيلةبالمدرسة العليا لألساتذة  -

 

 المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة -

 

 

 ورقلةبالمدرسة العليا لألساتذة  -

 

 بشاربالمدرسة العليا لألساتذة  -

 

 بمستغانمالمدرسة العليا لألساتذة  -

 

 وهرانبالمدرسة العليا لألساتذة  -

 

 

03،17،26 

 

09،10،15،16،35،42،44 

 

 

28،34 

 

04،05،06،12،18،19،21،23،

24،25،36،40،41،43 

 

07،11،30،33،39،47 

 

01،08،37،45 

 

02،14،27،29،38،48 

 

13،20،22،31،32،46 

 

 :01األولوية 

 علوم تجريبية -

 رياضيات -

 

 

 :02ألولويةا

 آداب وفلسفة -

 لغات أجنبية -

 تقني رياضي -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا
 

 12/20أو يفوق يساوي  يجب أن يكون 

 

اختيار الفرع مشروط بالحصول على عالمة 

في امتحان اللغة  10/20أو تساوي  أكبر

 للفرع المختاراألساسية بالنسبة 

 

401 
 

 )*(فرنسية  لغة

أستاذ المدرسة  -

 االبتدائية

 

  األغواطب المدرسة العليا لألساتذة -

 

المدرسة العليا لألساتذة  -

 ببوزريعة

 

  سطيفب المدرسة العليا لألساتذة -

 

 المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة -

 

 

 المسيلةبالمدرسة العليا لألساتذة  -

 

 بشاربالمدرسة العليا لألساتذة  -

 

 بمستغانمالمدرسة العليا لألساتذة  -

 

 ورقلةبالمدرسة العليا لألساتذة  -

 

 بوهرانالمدرسة العليا لألساتذة  -

 

 

03،17،47 

 

09،10،15،16،26،35،42،44 

 

 

06،18،19 

 

04،05،12،21،23،24،25،36، 

40،41،43 

 

28،34 

 

01،08،37،45 

 

02،14،27،29،38،48 

 

07،11،30،33،39 

 

13،20،22،31،32،46 

 

 :01األولوية 

 آداب وفلسفة -

  لغات أجنبية -

 

 :02ألولويةا

 علوم تجريبية -

 رياضيات -

 تقني رياضي -

 

402 
 

 لغة وأدب عربي )*(

  متوسطالأستاذ التعليم  -

 

المدرسة العليا لألساتذة  -

 ببوزريعة

 

 

  سطيفب المدرسة العليا لألساتذة -

 

 المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة -

 

 

 بشاربالمدرسة العليا لألساتذة  -

 

 ورقلةبالمدرسة العليا لألساتذة  -

 

 

02،03،09،10،13،14،15،16،

17،20،22،26،27،29،31،32،

35،38،42،44،46،47،48 

 

06،18،19 

 

04،05،12،21،23،24،25،28،

34،36،40،41،43 

 

01،08،37،45 

 

07،11،30،33،39 

 

 :01األولوية 

 فلسفةوآداب  -

 لغات أجنبية -

 

 :02ألولويةا

 علوم تجريبية -

 رياضيات -

 تقني رياضي -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا
 

 12/20أو يفوق يساوي  يجب أن يكون 

 

اختيار الفرع مشروط بالحصول على عالمة 

امتحان اللغة في  10/20أو تساوي  أكبر

 األساسية بالنسبة للفرع المختار

 

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

 مؤسسات التكوين فروع التكوين الرموز
الواليات التابعة لمؤسسات 

 التكوين

شعب البكالوريا 

 األولوياتو

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 

 اإلضافية للتسجيل األولي
 

403 
 

 )*(فرنسية  لغة

  متوسطالأستاذ التعليم  -

 

 األغواطالمدرسة العليا لألساتذة ب -

 

المدرسة العليا لألساتذة  -

 ببوزريعة

 

  سطيفب لألساتذةالمدرسة العليا  -

 

 المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة -

 

 

 ورقلةبالمدرسة العليا لألساتذة  -

 

 بشاربالمدرسة العليا لألساتذة  -

 

 بمستغانمالمدرسة العليا لألساتذة  -

 

 

03،17،26 

 

09،10،15،16،35،42،44 

 

 

06،18،19 

 

04،05،12،21،23،24،25،28،

34،36،40،41،43 

 

07،11،30،33،39،47 

 

01،08،37،45 

 

02،13،14،20،22،27،29،31،

32،38،46،48 

 :01األولوية  

 آداب وفلسفة -

 لغات أجنبية -

 

 :02ألولويةا

 علوم تجريبية -

 رياضيات -

 تقني رياضي -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا
 

 12/20 أو يفوق يساوي يجب أن يكون 

 

الفرع مشروط بالحصول على عالمة  اختيار 

في امتحان اللغة  10/20 أو تفوق تساوي

 األساسية بالنسبة للفرع المختار

 

404 
 

 *نجليزية إلغة 

  متوسطالأستاذ التعليم  -

 

 

المدرسة العليا لألساتذة  -

 ببوزريعة

 

 

 

  سطيفب المدرسة العليا لألساتذة -

 

 المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة -

 

 

 ورقلةبالمدرسة العليا لألساتذة  -

 

 

01،02،03،09،10،13،14،15،

16،17،20،22،26،27،29،31،

32،35،37،38،42،44،45،46،

48 

 

06،18،19،28،34 

 

04،05،08،12،21،23،24،25،

36،40،41،43 

 

07،11،30،33،39،47 

 
 

405 
 

 ا )*(جغرافيوتاريخ 

  متوسطالأستاذ التعليم  -

 

لألساتذة المدرسة العليا  -

 ببوزريعة

 

 

 

  سطيفب المدرسة العليا لألساتذة -

 

 المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة -

 

01،02،03،09،10،13،14،15،

16،17،20،22،26،27،29،31،

32،35،37،38،42،44،45،46،

47،48 

 

06،18،19 

 

04،05،07،08،11،12،21،23،

24،25،28،30،33،34،36،39،

40،41،43 

 

406 

 

 )*(موسيقى

 متوسطالأستاذ التعليم  -

 

بةالمدرسة العليا لألساتذة بالق -  تسجيل وطني 
جميع شعب 

 البكالوريا

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا

 

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

 

 مؤسسات التكوين فروع التكوين الرموز
الواليات التابعة لمؤسسات 

 التكوين

شعب البكالوريا 

 واألولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 

 اإلضافية للتسجيل األولي

 

407 
 

 علوم طبيعية )*(

 متوسط الأستاذ التعليم  -

 

 األغواطالمدرسة العليا لألساتذة ب -

 

 المدرسة العليا لألساتذة بالقبة -

 

 

 

المدرسة العليا ألساتذة التعليم  -

 سكيكدة التقني ب

 

 المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة -

 

 

 ورقلةبالمدرسة العليا لألساتذة  -

 

 

03،17،26،28،32 

 

01،02،06،08،09،10،13،14،

15،16،20،22،27،29،31،35،

37،38،42،44،45،46،48 

 

12،18،21،23،24،36،41 

 

 

04،05،19،25،34،40،43 

 

07،11،30،33،39،47 

 

 علوم تجريبية -

 رياضيات -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا

 12/20 يساوي أو يفوقيكون  يجب أن
 

 إضافية:شروط 

يكون المعدل  أنللمشاركة في الترتيب يجب 

ة يعلوم الطبيعالالحسابي ما بين عالمتي 

 2/(رياضيات +ةيطبيععلوم )الرياضيات و

 12/20 يساوي أو يفوق

 

 

408 

 

 )*(علوم دقيقة 

  متوسطالأستاذ التعليم  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األغواطالمدرسة العليا لألساتذة ب -
 

 بالقبةالمدرسة العليا لألساتذة  -
 

المدرسة العليا ألساتذة التعليم  -

 سكيكدة التقني ب
 

 المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة -
 

 المسيلةبالمدرسة العليا لألساتذة  -
 

 ورقلةبالمدرسة العليا لألساتذة  -
 

 بشاربالمدرسة العليا لألساتذة  -
 

 بوهرانالمدرسة العليا لألساتذة  -

 

 

03،17،26 
 

06،09،10،15،16،35،42،44 
 

12،18،21،23،24،36،41 

 
 

04،05،19،25،40،43 
 

28،34 
 

07،11،30،33،39،47 
 

01،08،37،45 
 

02،13،14،20،22،27،29،31،

32،38،46،48 

 

 : 01األولوية 

 رياضيات  -

 تقني رياضي -

 

 : 02األولوية 

 علوم تجريبية -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

 البكالورياالمحصل عليه في امتحان 

 12/20 يساوي أو يفوقيجب أن يكون 
 

 إضافية:شروط 

للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون المعدل 

الحسابي ما بين عالمتي الرياضيات 

 2/( +الفيزياءلرياضيات)اوالفيزياء

 12/20 يساوي أو يفوق

 

409 
 

 )*(ربيعلغة وأدب 

 أستاذ التعليم الثانوي -

 

 

 المدرسة العليا لألساتذة -

 ببوزريعة

 
 

  سطيفب المدرسة العليا لألساتذة -
 

 المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة -

 
 

 ورقلةبالمدرسة العليا لألساتذة  -
 

 بشاربالمدرسة العليا لألساتذة  -

 

02،03،09،10،13،14،15،16،

17،20،22،26،27،29،31،32،

35،38،42،44،46،48 
 

06،18،19 
 

04،05،12،21،23،24،25،28،

34،36،40،41،43 
 

07،11،30،33،39،47 
 

01،08،37،45 

 

 :01األولوية 

 آداب وفلسفة -

 لغات أجنبية -

 

 :02األولوية

 علوم تجريبية -

 رياضيات -

 تقني رياضي -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا

 12/20يجب أن يكون أكبر أو يساوي 

 

 اختيار الفرع مشروط بالحصول 

في   10/20 يساوي أو يفوقعلى عالمة 

 البكالوريا  بالنسبة للفرع المختار

 
 .ساتذة المعنيةيتم التسجيل النهائي بعد إجراء  مقابلة شفوية تنظمها المدرسة العليا لأل )*(

 

 

 

 

 

 

 



54 

. II2  البيداغوجية للتسجيل األوليأماكن التكوين والشروط  

 

 مؤسسات التكوين فروع التكوين الرموز
الواليات التابعة لمؤسسات 

 التكوين

شعب البكالوريا 

 واألولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 

 اإلضافية للتسجيل األولي

 

410 
 

 )*(فرنسية  لغة

 أستاذ التعليم الثانوي -

 

 

 األغواطالمدرسة العليا لألساتذة ب -
 

 بشاربالمدرسة العليا لألساتذة  -
 

المدرسة العليا لألساتذة  -

 ببوزريعة
 

  سطيفب المدرسة العليا لألساتذة -
 

 المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة -

 
 

 المسيلةبالمدرسة العليا لألساتذة  -
 

 بمستغانمالمدرسة العليا لألساتذة  -
 

 ورقلةبالمدرسة العليا لألساتذة  -
 

 بوهرانالمدرسة العليا لألساتذة  -

 

 

03،17،26 
 

01،08،37،45 
 

09،10،15،16،35،42،44 

 
 

06،18،19 
 

04،05،12،21،23،24،25،36،

40،41،43 
 

28،34 
 

02،14،27،29،38،48 
 

07،11،30،33،39،47 
 

13،20،22،31،32،46 

 

 :01األولوية 

 آداب وفلسفة -

 لغات أجنبية -

 

 :02األولوية

 تجريبيةعلوم  -

 رياضيات -

 تقني رياضي -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا

 12/20يجب أن يكون أكبر أو يساوي 

 

 اختيار الفرع مشروط بالحصول

في   10/20 فوقت تساوي أوعلى عالمة 

 البكالوريا  بالنسبة للفرع المختار

 

411 
 

 )*(لغة إنجليزية 

 أستاذ التعليم الثانوي  -

 

 

 األغواطالمدرسة العليا لألساتذة ب -

 

المدرسة العليا لألساتذة  -

 ببوزريعة

 

  سطيفب المدرسة العليا لألساتذة -

 

 المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة -

 
 

 ورقلةبالمدرسة العليا لألساتذة  -
 

 بوهرانالمدرسة العليا لألساتذة  -

 

 

 

03،17،26،47 

 

09،10،15،16،35،42،44 

 

 

06،18،19،28،34 

 

04،05،12،21،23،24،25،36،

40،41،43 

 

07،11،30،33،39 
 

01،02،08،13،14،20،22،27،

29،31،32،37،38،45،46،48 

 
 

412 
 

-)*(وجغرافيا  تاريخ  

 ستاذ التعليم الثانويأ

 

 

المدرسة العليا لألساتذة  -

 ببوزريعة

 

 

 

  سطيفب المدرسة العليا لألساتذة -

 

 المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة -

 

 

 

 

01،02،03،09،10،11،13،14،

15،16،17،20،22،26،27،29،

31،32،35،37،38،42،44،45،

46،47،48 

 

06،18،19 

 

04،05،07،08،12،21،23،24،

25،28،30،33،34،36،39،40،

41،43 

 

 :01األولوية 

 آداب وفلسفة -

 لغات أجنبية -

 

 :02األولوية

 تجريبيةعلوم  -

 رياضيات -

 تقني رياضي -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا

 12/20يجب أن يكون أكبر أو يساوي 

 

 اختيار الفرع مشروط بالحصول 

في   10/20 تساوي أوتفوق على عالمة

 البكالوريا  بالنسبة للفرع المختار

 

413 
 

  )*( فلسفة

 التعليم الثانويأستاذ  -

  

 

المدرسة العليا لألساتذة  -

 ببوزريعة

 

 

 

 المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة -

 

 

 

02،03،09،10،11،13،14،15،

16،17،20،22،26،27،29،32،

35،37،38،42،44،45،46،47،

48 

 

01،04،05،06،07،08،12،18،

19،21،23،24،25،28،30،31،

33،34،36،39،40،41،43 

 

 

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

 

 مؤسسات التكوين فروع التكوين الرموز
الواليات التابعة لمؤسسات 

 التكوين

شعب البكالوريا 

 واألولويات

أساس الترتيب والشروط البيداغوجية 

 اإلضافية للتسجيل األولي

 

414 
 

 )*(موسيقى 

 -أستاذ التعليم الثانوي -

 

 المدرسة العليا لألساتذة بالقبة- 
 

 تسجيل وطني
 

جميع شعب 

 البكالوريا

 

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا
 

415 
 

 )*(علوم طبيعية 

 أستاذ التعليم الثانوي- 

 

 

 

 

 

 

 األغواطالمدرسة العليا لألساتذة ب -

 

 المدرسة العليا لألساتذة بالقبة -

 

 

 

المدرسة العليا ألساتذة التعليم  -

 سكيكدة التقني ب

 

 المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة -

 

 

 ورقلةبالمدرسة العليا لألساتذة  -

 

03،17،26،28،32،47 

 

01،02،06،08،09،10،13،14،

15،16،20،22،27،29،31،35،

37،38،42،44،45،46،48 

 

12،18،21،23،24،36،41 

 

 

43،40،34،25،19،05،04  

 

07،11،30،33،39 

 

 علوم تجريبية -

 رياضيات -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا

 12/20 أو يساوي يجب أن يكون أكبر
 

 إضافية:شروط 

للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون المعدل 

الحسابي ما بين عالمتي العلوم الطبيعية 

 2/(رياضيات +علوم طبيعية)والرياضيات 

 12/20 يكون يساوي أو يفوق

 

 

416 
 

 )*(دقيقة  علوم

 أستاذ التعليم الثانوي - 

 

 األغواطالمدرسة العليا لألساتذة ب -

 

 العليا لألساتذة بالقبةالمدرسة  -

 

المدرسة العليا ألساتذة التعليم  -

 سكيكدة التقني ب

 

 المدرسة العليا لألساتذة بقسنطينة -

 

 المسيلةبالمدرسة العليا لألساتذة  -

 

 ورقلةبالمدرسة العليا لألساتذة  -

 

 بشاربالمدرسة العليا لألساتذة  -

 

 بمستغانمالمدرسة العليا لألساتذة  -

 

 بوهرانالمدرسة العليا لألساتذة  -

 

 

03،17،26،47 

 

06،09،10،15،16،35،42،44 

 

12،18،21،23،24،36،41 

 

 

04،05،19،25،40،43 

 

28،34 

 

07،11،30،33،39 

 

01،08،37،45 

 

02،14،27،29،38،48 

 

13،20،22،31،32،46 

 

 : 01األولوية 

 رياضيات  -

 تقني رياضي -

 

 : 02األولوية 

 علوم تجريبية -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام 

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا

 12/20 أو يساوي يجب أن يكون أكبر

 

 إضافية:شروط 

للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون المعدل 

الحسابي ما بين عالمتي الرياضيات 

 2/( +فيزياءرياضيات)والفيزياء

 12/20 يساوي أو يفوقيكون 

 

 

 المعنية.لألساتذة  سجيل النهائي بعد إجراء مقابلة شفوية تنظمها المدرسة العليا الت يتم )*(
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 07الملحق رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فروع التكوين العالي

 يةفي العلوم الطبية والبيطر

 

 نقاط التكوين

 والشروط البيداغوجية للتسجيل
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 1. Iالتكوين فروع 

 

 الفروع الرمز

 طبالدكتور في  700

 دكتور في الصيدلة 701

 األسنان دكتور في طب 702

 يبيطرطبيب  703
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2. I الشروط البيداغوجية للتسجيل األولي والتكوين  نقاط 

 

 التكوينمؤسسات  فروع التكوين الرموز
الواليات التابعة لمؤسسات 

 التكوين
 شعب البكالوريا 

الشروط البيداغوجية وأساس الترتيب 

 اإلضافية للتسجيل األولي

 

700 
 

 *()طب الدكتور في  -
 

 جامعة األغواط -

 جامعة بجاية -

 1 جامعة البليدة -

 جامعة تيزي وزو -

 1جامعة الجزائر -

 

 جامعة باتنة -

 1جامعة سطيف  -

 جامعة عنابة -

 3 جامعة قسنطينة -

 جامعة ورقلة -

 

 جامعة بشار -

 جامعة تلمسان -

 جامعة سيدي بلعباس -

 جامعة مستغانم -

 1جامعة وهران  -

 

 

03،17،47 

06 

09،26،42،44 

10،15،35 

11،16 

 

04،05،12،40 

19،28،34 

21،23،24،36،41 

18،25،43 

07،30،33،39 

 

01،08،32،37 

13،45،46 

14،20،22،29 

27 

02،31،38،48 

 

 علوم تجريبية  -

 رياضيات -

 تقني رياضي -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام

 المحصل عليه في إمتحان البكالوريا
 

 إضافية:شروط 

للمشاركة في الترتيب ، يجب أن يكون 

المعدل العام المحصل عليه في إمتحان 

 14/20 يساوي أو يفوقالبكالوريا 

 

701 
 

 *() دكتور في الصيدلة -
 

 1 البليدةجامعة  -

 تيزي وزو جامعة -

 1جامعة الجزائر -

 

 جامعة باتنة -

 1جامعة سطيف  -

 جامعة عنابة  -

 3 جامعة قسنطينة -

 

 جامعة تلمسان -

 جامعة سيدي بلعباس -

 1جامعة وهران  -

 

 

03،09،17،26،42،44 

10،15،35 

11،16،33،47 

 

05،07،30،39،40 

06،19،28،34،43 

21،23،24،36،41 

04،12،18،25 

 

01،08،13،45،46 

14،20،22،29،32 

02،27،31،37،38،48 

 

 

702 

 

 *() ألسنانا دكتور في طب -

 

 1 البليدةجامعة  -

 تيزي وزوجامعة  -

 1جامعة الجزائر -

 

 1جامعة سطيف  -

 جامعة عنابة -

 

 3جامعة قسنطينة  -

 

 جامعة تلمسان -

 جامعة سيدي بلعباس -

 1جامعة وهران  -

 

 

03،09،17،26،42،44 

10،15،35 

11،16،33،47 

 

05،06،07،19،28،34  

23،24،30،36،39،40،

41 

04،12،18،21،25،43 

 

01،08،13،45،46 

14،20،22،29،32 

02،27،31،37،38،48 

 

 

703 

 

 يبيطرطبيب 

 

 1 جامعة البليدة -

 

 

 

 

 

 الطارفجامعة  -

 

 

 

 سوق أهراسجامعة - 

 

 

 

01،02،03،06،08،09،

10،11،13،14،15،16،

17،20،22،26،27،29،

31،32،33،35،37،38،

42،44،45،46،47،48 

 

05،07،18،19،21،23،

25،28،30،34،36،39،

43 

 

04،12،24،40،41 

 

 

 علوم تجريبية  -

 رياضيات -

 تقني رياضي -

 يتم الترتيب على أساس المعدل العام

 المحصل عليه في امتحان البكالوريا

 

 يمكن تغيير بعض الدوائر الجغرافية.  الجدد لضمان توزيع أنجع لحاملي شهادة البكالوريا)*( 
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  08الملحق رقم 
 

 رموز الواليات 
 

 

 منطقة الشرق  منطقة الوسط  منطقة الغرب

        

 الرمز الوالية  الرمز الوالية  الرمز الوالية

 04 أم البواقي  03  األغواط  01  أدرار

 05 باتنة  06  بجاية  02  الشلف

 07 بسكرة  09  البليدة  08  بشار

 12  تبسة  10  البويرة  13  تلمسان

 18  جيجل  11  تمنراست  14  تيارت

 19  سطيف  15  تيزي وزو  20  سعيدة

 21  سكيكدة  16  الجزائر  22  سيدي بلعباس

 23  عنابة  17  الجلفة  27  مستغانم

 24  قالمة  26  المدية  29  معسكر

 25 قسنطينة  33  إليزي  31  وهران

 28  المسيلة  35  بومرداس  32  البيض

 30  ورقلة  42  تيبازة  37  تندوف

 34  برج بوعريريج  44  عين الدفلى  38  تسمسيلت

 36  الطارف  47  غرداية  45  النعامة

 39  الوادي     46  عين تموشنت

 40  خنشلة     48  غليزان

 41  سوق أهراس      

 43  ميلة      
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 09الملحق رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شبكة المؤسسات الجامعية
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 )و( حسب الواليةالتعليم العالي  مؤسساتقائمة 
 

 جامعة التكوين المتواصل+  جامعة 48
 

 جامعة أدرار -1و

 الشلفجامعة  -2و

  األغواطجامعة  -3و

 أم البواقيجامعة  -و4

 باتنةجامعة  -5و

 بجايةجامعة  -6و

 بسكرةجامعة  -7و

 بشارجامعة  -8و

 1 البليدةجامعة  -9و

 2ة جامعة البليد -9و

 البويرةجامعة  -10و

  تبسةجامعة  -12و

 تلمسانجامعة  -13و

  تيارتجامعة  -14و

 تيزي وزوجامعة  -15و

 1لجزائر اجامعة  -16و

 2لجزائر اجامعة  -16و

 3لجزائر اجامعة  -16و

 جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري. بومدين -16و

  الجلفةجامعة  -17و

 جيجلجامعة  -18و

 1سطيف  جامعة -19و

 2سطيف  جامعة -19و

 سعيدةجامعة  -20و

 سكيكدة جامعة -21و

  جامعة سيدي بلعباس -22و

  عنابة  جامعة -23و

 قالمةجامعة  -24و

 1 قسنطينةجامعة  -25و

 2 جامعة قسنطينة -25و

 3 جامعة قسنطينة -25و

 جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية -25و

 المديةجامعة  -26و

 مستغانمجامعة  -27و

 مسيلةالجامعة  -28و

 معسكرجامعة  -29و

 ورقلةجامعة  -30و

 1وهران  جامعة -31و

 2وهران  جامعة -31و

 العلوم والتكنولوجيا وهران جامعة -31و

 برج بوعريريججامعة  -34و

 بومرداسجامعة  -35و

 الطارفجامعة  -36و

 الواديجامعة  -39و

 خنشلةجامعة  -40و

 أهراسسوق جامعة  -41و

 خميس مليانةجامعة  -44و

 غردايةجامعة  -47و

 )جميع الواليات( + جامعة التكوين المتواصل

 

 ةجامعي كزامر 10

  تمنراستالمركز الجامعي  -11و

 المركز الجامعي البيض -32و

 المركز الجامعي إليزي -33و

  تندوفالمركز الجامعي  -37و

  سمسيلتيتالمركز الجامعي  -38و
 

  تيبازةالمركز الجامعي  -42و

 ميلةالمركز الجامعي  -43و

 النعامةالمركز الجامعي  -45و

 عين تيموشنتالمركز الجامعي  -46و

 غليزانالمركز الجامعي  -48و
 

  ة خارج الجامعةمدرس 43

 تحضيرية أقسام 12

   تلمسانب قسم تحضيري في العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية  -13و

  الجزائرب قسم تحضيري في العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية -16و

 عنابةب االقتصادية والتسيير والعلوم التجاريةقسم تحضيري في العلوم  -23و

 قسنطينةب قسم تحضيري في العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية -25و

 وهرانب قسم تحضيري في العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية -31و

  تلمسانب وتكنولوجياعلوم في قسم تحضيري   -13و

  الجزائرب وتكنولوجياعلوم في قسم تحضيري  -16و

 عنابةب وتكنولوجياعلوم في قسم تحضيري  -23و

 وهرانب وتكنولوجياعلوم في قسم تحضيري  -31و

 الجزائرب في علوم الطبيعة والحياةقسم تحضيري  -16و

 مستغانمب في علوم الطبيعة والحياةقسم تحضيري  -27و

 وهرانب في علوم الطبيعة والحياةقسم تحضيري  -31و
 

  لألساتذة يالعمدارس  11
  باألغواطالمدرسة العليا لألساتذة  -03و

  بشاربالمدرسة العليا لألساتذة  -08و

  ببوزريعةالمدرسة العليا لألساتذة  -16و

 بالقبةالمدرسة العليا لألساتذة  -16و

 سطيفبالمدرسة العليا لألساتذة  -19و

  سكيكدةألساتذة التعليم التقني بالمدرسة العليا  -21و

 بقسنطينة لألساتذةالمدرسة العليا  -25و

 مستغانمالمدرسة العليا لألساتذة  -27و

 المسيلةبالمدرسة العليا لألساتذة  -28و

 ورقلةبالمدرسة العليا لألساتذة  -30و

وهرانبالمدرسة العليا لألساتذة  -31و

 عليا وطنية ارسمد 20

 المدرسة الوطنية العليا للري -09و

 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر -16و

  للفالحة المدرسة الوطنية العليا -16و

 بالجزائر المدرسة الوطنية العليا لإلعالم اآللي -16و

 للصحافة وعلوم اإلعالم المدرسة الوطنية العليا -16و

 المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل -16و

 للعلوم السياسية المدرسة الوطنية العليا -16و

 المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا -16و

 مدرسة الوطنية العليا لألشغال العموميةال -16و

 المدرسة الوطنية العليا للبيطرة -16و

 المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران -16و

 سيدي بلعباسب المدرسة العليا لإلعالم اآللي -22و

 المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن -23و

 التقنيات بقسنطينةمتعددة الوطنية المدرسة ال -25و

 عليا في البيوتكنولوجيا بقسنطينةالوطنية المدرسة ال -25و

 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران -31و

 مدرسة الدراسات العليا التجارية -42و

 للمناجمنت المدرسة الوطنية العليا -42و

 المدرسة الوطنية العليا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي -42و

 المدرسة العليا للتجارة -42و

 تملحقا 05

 )جامعة األغواط ( فلوآملحقة  -03و

  (جامعة باتنة ) ملحقة بريكة -05و

 ملحقة مغنية )جامعة تلمسان( -13و

 (ملحقة سوقر )جامعة تيارت -14و

)جامعة تيارت ملحقة قصر الشاللة -14و

 


