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250تعداد األساتذة أقل من   
 

4 



مؤسسة 107، شبكة جامعية قوامها  2015في سنة   
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 جامعة التكوين المتواصل+ الجامعات 

 المدارس الوطنية العليا 

   المدارس التحضيرية

   المدارس العليا لألساتذة

 المراكز الجامعية

 الملحقات الجامعية
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 طالب1.500.000أكثر من 

 إناث%  60
 منه

 بتعداد

مؤسسة 107، شبكة جامعية قوامها  2015في سنة   

 

 

 

أستاذ 54000وأكثر من   
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 2015إلى سنة  2009إحصائيات الطلبة المسجلين بالمؤسسات الجامعية من سنة 
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 2015إلى سنة  2009إحصائيات الطلبة المسجلين بالمؤسسات الجامعية من سنة 

 تطور التعدادات في الماستر
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 2015إلى سنة  2009إحصائيات الطلبة المسجلين بالمؤسسات الجامعية من سنة 

 تطور التعدادات في الدكتوراه
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 أنماط المؤسسات الجامعية

 األمانة العامة

 والمصالح المشتركة

 رئاسة الجامعة

 الكليات

 األقسام

 نيابة رئاسة الجامعة المكلفة بما بعد التدرج 

 

 بالبيداغوجيانيابة رئاسة الجامعة المكلفة        

                        والشهادات

 

نيابة رئاسة الجامعة المكلفة بالعالقات الخارجية 

 

نيابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتخطيط 

 المعنوية بالشخصية تتمتع ومهني وثقافي علمي طابع ذات عمومية مؤسسة :الجامعة

 . المالية وباالستقاللية

 ومعاهد كليات الجامعة، رئاسة ،( علمي ومجلس إدارة مجلس )  هيآت من الجامعة تتشكل

 .مشتركة وتقنية إدارية مصالح تتضمن كما .األحيان بعض في وملحقات
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 أنماط المؤسسات الجامعية

 المعنوية بالشخصية تتمتع ومهني وثقافي علمي طابع ذات عمومية مؤسسة :الجامعي المركز

 . المالية وباالستقاللية

 من يتكّون .إستشارية بهيآت مزّود أنه كما مدير ويديره إداري مجلس الجامعي المركز يسير

 .مشتركة تقنية مصالح على بدورها تحتوي أقساما  ّتضم معاهد

 المديرية

 المعاهد

 األقسام

 نائب المدير المكلف بما بعد التدرج 

 

  والشهادات بالبيداغوجيانائب المدير المكلف 

 

 نائب المدير المكلف بالعالقات الخارجية 

 

نائب المدير المكلف بالتخطيط 

 األمانة العامة

 والمصالح المشتركة
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 أنماط المؤسسات الجامعية

 تتمتع ومهني وثقافي علمي طابع ذات عمومية مؤسسة : الجامعة خارج المدرسة

 . المالية وباالستقاللية المعنوية بالشخصية

 ومدير عام، وأمين مساعدون، ومدراء مدير ويديرها إداري بمجلس المدرسة تسير

 .والعلمية البيداغوجية النشاطات لتقييم بهيآت أيضا مزّودة مكتبة،

 المديرية

 األقسام

 نائب المدير المكلف بما بعد التدرج 

 

  والشهادات بالبيداغوجيانائب المدير المكلف 

 

 نائب المدير المكلف بالعالقات الخارجية 

 

نائب المدير المكلف بالتخطيط 

 األمانة العامة

 والمصالح المشتركة
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دم  لإصالح   
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 حركية تحّدي مواجهة في العالم، بلدان كل غرار على نفسها الجزائر وجدت 

 .د م ل نظام اختيار خالل من الجامعي، التكوين نظام عولمة

 .? التحّدي هذا إزاء تقديمها الواجب األجوبة هي ما

 .? المعولمة الحركية هذه عن معزل في البقاء أو النظام هذا بتبني إّما

 ممارسات وإدخال للتعليم، المعّمق التجديد في د م ل نظام اختيار مبّرر يكمن

 .الدولي الفضاء على والتفتح للفرص، األمثل واالستغالل جديدة،

 

 

 

 رهانان أساسيان: م د لإصالح 
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1- وضع نظام التعليم العالي وفق المعايير الدولية 
 

اإلجابة بفاعلية لمتطلبات المجتمع في مجال جودة التكوين 

 الخربجيناالستجابة النشغال تشغيلية 

 المؤسسات حوكمةإرساء 

 وضع نظام لضمان الجودة 

 

 

 رهانان أساسيان: م د لإصالح 
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2- إيجاد تناغم مابين الجامعة والمحيط االجتماعي واالقتصادي 

 

،تنافسية الخريجين في سوق الشغل إن على المستوى الوطني أو الدولي 

،التكييف المستمر للتكوينات مع متطلبات المحيط االجتماعي واالقتصادي 

تشجيع وتنويع التعاون الوطني والدولي. 

 

 

 

 

 

 (تكملة )  دم  لإصالح 
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 دم  لإصالح 

 التعليم تمهين

 :اإلجراء•
  تحضير الجامعة إلدراج البعد المهني ضمن برامجها التعليمية، بالشراكة مع

 .المؤسسة
 

 :األهداف•

  مؤسسة، –التقارب جامعة 

 الشهادات، تثمين 

 الخريجين تشغيلية. 
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  2004ليسانس في سبتمبر ، 

 

2007في سبتمبر  ماستر ، 

 

 2009دكتوراه في سبتمبر . 

 دم  لإرساء نظام 
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ل م دنظام   
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 (  03)نظام  ل م د هو نظام للتكوين العالي، مبني على هيكلية للدراسات في ثالثة 

 (.ليسانس، وماستر، ودكتوراه ) أطوار 

 مفاهيم قاعدية

 :تُهيكل محتويات التكوين حسب  

 .الميادين، والفروع، والتخصصات  

 تُكتسب وتُحّول« و ت » التعليم سداسي، منظم في وحدات تعليمية 

 .هو المّدة الزمنية للتعليم: السداسي

يتضمن كل سداسي عدد محّدد من األسابيع المكّرسة للتعليم والتقييمات 

 .أسبوعا للسداسي 14المقّدرة، يبلغ متوسط هذه األسابيع، 
20 
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 مفاهيم قاعدية

 البيداغوجية الخصائص مجمل العرض هذا يوضح شروط، دفتر وفق المقّدم :التكوين عرض

 :خاصة بصفة توضح .تشكله الذي التكوين لوحدات

 التكوين، أهداف 

 للمواد بالنسبة المعامالت وحسب ) األرصدة وحسب التعليمية للوحدات السداسي التنظيم 

 ،( تعليمية وحدة كل منها تتشكل التي

 البيداغوجية، والطرق ومحتوياتها، بينها، فيما التعليمية الوحدات تمفصل 

 التعليم، حسب للتكوين الساعي الحجم 

 البيداغوجي، التأطير 

،المعابر 

 التقييم كيفيات... 

 طبيعة ذات تكوينات إلى الماستر أو الليسانس مستوى في سواء التكوين عرض ينقسم 

  طرف من المستهدفة ( التقنية أو األكاديمية ) الكفاءات أهداف حسب وهذا مهنية، أو أكاديمية

 .التكوين
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 مفاهيم قاعدية

22 

 يمكن التعليم، خصوصية داخله يحدد تكوين، لميدان تجزئة هو :الفرع

 .التخصصات متعدد أو التخصص أحادي يكون أن للفرع

 والكفاءات التكوين مسار يوضح معين، لفرع تجزئة هو : التخصص

 .الطالب قبل من اكتسابها الواجب

هو محور أو مجال للتكوين العالي بمعناه الشمولي، يتفرع : الميدان 

 .  إلى فروع وكل فرع إلى تخصصات
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 مفاهيم قاعدية

 دروس، ) التعليم أنماط كل وفق ضمانها يتم مواد عدة أو مادة من تتشكل : التعليم وحدة  

 تكوين عرض كل يتضمن .( شخصي غمل مذكرة، تربصات، موجهة، أعمال ملتقيات، محاضرات،

 .منسجمة بيداغوجية بطريقة متّسقة الوحدات من أنماط أربع

  

23 

 .واكتسابه  الطلبةتمثل التعليم الواجب اتباعه من كل ( :   و ت أ) الوحدات التعليمية األساسية  

   .تسمح للطالب باكتساب االستقاللية في العمل(  و ت م) وحدات التعليم المنهجية 

 ...تسمح بالتعمق، والتوجيه، والمعابر، والتمهين ،  ( :  و ت إ) وحدات التعليم االستكشافية  

 ...اللغة، االعالم اآللي ،: تعليم موّجه لتزويد الطلبة بوسائل( : ف  و ت أ) وحدات التعليم األفقية  
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 مفاهيم قاعدية

24 24 

 سداسي خالل التعليمية الوحدات وزن أو ثقل فإن التكوين، أهداف حسب

 : اآلتية المحددات عامة بصفة يتبع أن يجب معين،

 السداسي أرصدة من % 60 :األساسية التعليم وحدة

 السداسي أرصدة من % 30 : المنهجية التعليم وحدة

 :واألفقية االستكشافية التعليم وحدة

   السداسي أرصدة من % 10  

المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    



 مفاهيم قاعدية

لبلوغ ( محاضرات، تربصات، مذكرة، عمل شخصي)يمثل الرصيد حجم العمل المطلوب  : الرصيد

   .بأرصدة تُقاس الوحدة التعليمية والمواد المشكلة لها. الطالب أهداف الوحدة التعليمية أو المادة

على ساعات التعليم الممنوحة  يشتملساعة في السداسي،  25 و 20يُساوي الرصيد حجم ساعي ما بين  

 إلى ساعات العمل الشخصي للطالب باالضافةللطالب عبر مختلف أشكال التعليم، 

  .رصيدا 30يتضمن كل سداسي   

 :كل شهادة تناسب اكتساب

 º 180 ،رصيدا بالنسبة لليسانس 

 º 120  للماستررصيدا بالنسبة، 

 º  سداسيات من الدراسة والبحث 6يتم الحصول على الدكتوراه بعد. 

 .أرصدتها على النهائي الحصول تعني مادة، أو تعليمية وحد على الحصول أن معناه :تكتسب األرصدة 

 إلى انتقل إذا منها، االستفادة يمكنه أرصدة، يملك الذي الطالب أن معناه  : للتحويل قابلة األرصدة 

           .(المستقبل التكوين فريق طرف من تقبل أن شريطة ) آخر تكوين مسار
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 مفهوم الرصيد

26 

 ?ما هو الفرق الموجود بين الرصيد والمعامل

 
 يُعّد كل من الرصيد والمعامل مفهومين مختلفين

 ال ينبغي الخلط بينهما  
 

oتعليمية وحدة ضمن الملقّنة المعارف في للتحكم للطالب الضروري العمل حجم على يدلّ  :الرصيد. 

o            ( شخصي عمل + حضوري ) عمل ساعة 25 إلى 20 من الواحد الرصيد يُقّدر. 
o         

oللوحدة المشّكلة الوحدات لباقي بالنسبة معينة تعليمية وحدة ضمن المادة أهمية ويزن يقيس : المعامل 

o             التعليمية. 
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 ?مسارات أكاديمية أو مهنية 

27 

 تشكل التي التعليمية للوحدات منسجمة توليفة التكوين مسارات تعتبر

 مؤسسة في أو الدراسة، فيها تزاول التي المؤسسة داخل تكوينيا طورا

 .الحركية مبدأ بموجب أخرى

 .التكوين عرض في ويُقدم التكوين، فرقة طرف من التكوين مسار يُعّرف

 .تدرجية بصفة التكويني مشروعه يُعدّ  بأن للطالب يسمح بشكل يُنظم إنه

 منهما لكل الغاية المهني،في والمسار األكاديمي المسار بين الفرق يكمن

 .(وتقني ، تطبيقي بعد ذو أو وبحثي أكاديمي بعد ذو تكوين)
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 التنظيم العام لليسانس

28 

مرحلة لالستيعاب والتكيف مع الحياة الجامعية واكتشاف مختلف عروض 

 التكوين

 1السداسي  2السداسي 

مرحلة  التعمق، وترسيخ المعارف والتوجيه التدريجي نحو التخصص 

 المختار

حسب % (  20) والخصوصي %(  80) تشكل نسبة التعليم المشترك 

 التخصص المختار

 3السداسي  4السداسي 

تسمح باكتساب معارف ومؤهالت في التخصص  التسمرحلة التخصص، 

 المختار
 حسب التخصص المختار% (  20) والخصوصي % (  80) تشكل نسبة التعليم المشترك 

 حسب التخصص المختار% (  20) والخصوصي % (  80) تشكل نسبة التعليم المشترك 

 5السداسي  6السداسي 

 (.اللجنة الوطنية للتأهيل : المصدر: ) مراحل(  03) بصفة عامة، يتضمن التكوين لنيل شهادة الليسانس ثالثة 
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 للماسترالتنظيم العام  

29 

 (.اللجنة الوطنية للتأهيل : المصدر( : )  02) مرحلتين  الماستربصفة عامة، يتضمن التكوين لنيل شهادة 

إلى تعميق  باالضافةأو تخصصات لنفس الميدان، /وتعليم مشترك لعدة فروع 

 المعارف، والتوجيه المتدرج

 .1السداسي  2السداسي 

 3 السداسي. 4السداسي  تخصص التكوين، مع مدخل للبحث  وتحرير مذكرة
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 التنظيم العام للدكتوراه

 :مراحل (  03) بصفة عامة، ينظم مسار التكوين لنيل شهادة الدكتوراه، ثالث 
 

مرحلة االستيعاب والتكيف مع البحث، تتضمن محاضرات، ورشات 

 .ووحدات متخصصة

2السداسي    السداسي 1 

.مرحلة تعميق البحث المطلوب 4السداسي   3السداسي    

5السداسي   6السداسي  مرحلة االنتهاء من البحث وتثمين نتائج البحث لطالب الدكتوراه  
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 االلتحاق بالجامعة
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 االلتحاق بالجامعة

 البكالوريانظام معلوماتي لتوجيه حاملي شهادة 

 
يخضع التوجيه نحو التعليم والتكوين العاليين إلى ترتيب يستند إلى ثالث معايير: 

  البكالورياالرغبة المعبّر عنها من طرف حامل شهادة، 

 والمعدل العام، البكالورياشعبة 

قدرات االستقبال لدى المؤسسة. 

 
 

 البكالوريامنشور وزاري لتوجيه حاملي شهادة. 

 

التسجيل األولي، التوجيه، وتأكيد الفرع المختار عبر الخط. 

 
 

التسجيل النهائي على مستوى المؤسسة. 
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المنشور المتعلق 
بالتسجيل  األولى 

 الشبكة الوطنية للمؤسسات  والتوجيه

 الجامعية

 التكوينات المضمونة في

 مختلف المؤسسات الجامعية

التي تسمح البكالورياشعب   

 بااللتحاق بمختلف التكوينات

 شروط االلتحاق

 إجراء التسجيل األولي

 والتوجيه

 بالجامعة عبر عّدة مراحل البكالورياحاملي شهادة  إلتحاق  

33 

المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    



 التكوينات المضمونة

  بكالوريا

دم  لفروع   

 شعب ذات

 تسجيل وطني

 معاهد التكنولوجيا

 أقسام تحضيرية
 مدارس وطنية

 عليا

 المدارس الوطنية

 العليا

 علوم طبية

 وعلوم بيطرية
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 سداسيات( 06)طور الليسانس في ست •
 2005 -2004منذ سنة 

 2007تخرجت الدفعة األولى سنة   

 

 سداسيات( 04)في أربع  الماسترطور •
 2008 - 2007منذ سنة 

 2009تخرجت الدفعة األولى سنة   

 

 سداسيات( 06)طور الدكتوراه في ست •
 2010 - 2009منذ سنة 

 2012تخرجت الدفعة األولى سنة 

 

 دم  لفروع 
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 فرع تكوين 77ميدان و 13
 

 (فرعا  24) علوم وتكنولوجيا 

 (فرعان ) علوم المادة 

 (فرعان ) رياضيات وإعالم آلي 

 (فروع  04) علوم الطبيعة والحياة 

 (فروع  04) علوم األرض والكون 

 (فروع  04) علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية 

 (فرعان ) حقوق وعلوم سياسية 

 (فروع  08) آداب ولغات أجنبية 

 (فرعا  14) علوم إنسانية واجتماعية 

 (فروع  05) علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 

 (فرعان ) فنون 

 (فروع  03) لغة وأدب عربي 

 (فروع  03)  أمازيغيةلغة وثقافة 

 

 دم  لفروع 
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 تطوير أقطاب االمتياز
 

 إستراتيجية لبروز نظام تكوين عالي المستوى
 

فروع جامعية ذات تسجيل وطني 
 

فتح معاهد للتكنولوجيا 

ذو مسار مدمج لليسانس ماستر 
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 ذات تسجيل وطني على مستوى الجامعات وماسترليسانس 

 

 خاص وتأطير بيداغوحيةشروط 

 

وسائل مادية معتبرة 

 

تكوين في القمة وفي ميادين ذات قدرة تشغيلية كبيرة 

 

قطاعات اجتماعية واقتصادية منخرطة بقوة 

 

 فروع ذات تسجيل وطني
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 فروع ذات تسجيل وطني
 

 علم المكتبات

 هندسة مدنية

 طيران

 اتصاالت سلكية والسلكية

 علم الغابات

بيوطبيةهندسة   مناجم 

 إلكترونيك

 إعالم آلي

 رياضيات

 هندسة الطرائق

 محروقات

 فالحة

 بيوتكنولوجيا

 علم اآلثار

علوم وتقنيات النشاطات 

 البدنية والرياضية
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 معاهد التكنولوجيا

ليسانس مهنية 

 

40 % تكوين في الوسط الصناعي%  60 وتكوين أكاديمي 

 

تكوين في القمة في مختلف الميادين 

 

 تحويل، إنتاج ) وقطاعات إنتاجية ... ( الخدمات، التجارة) تغطية احتياجات قطاعات الخدمات

 ...(الحاجيات

 

شبكة وطنية لمعاهد التكنولوجيا وتعاون دولي مع معاهد التكنولوجيا األوروبية 
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 أول معهد تكنولوجي مفتوح بجامعة ورقلة

 2014 سبتمبر

   »نظافة، أمن وبيئة «ليسانس مهنية في 

   » تسيير الموارد البشرية «ليسانس مهنية في 

  »محاسبة ومالية «ليسانس مهنية في 
 

41 

المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    



 معهدين للتكنولوجيا

2016 - 2015في السنة الجامعية   

 جامعة أم البواقي –معهد التكنولوجيا  
 

   »قياسات فيزيائية «ليسانس مهنية في  

  » تسيير الموارد البشرية «ليسانس مهنية في  

   »محاسبة ومالية «ليسانس مهنية في  
 

 جامعة البويرة –معهد التكنولوجيا  
 

   »هندسة الطرائق «ليسانس مهنية في  

   »تشكيلالهندسة  « ليسانس مهنية في

  » ريالهندسة   «ليسانس مهنية في 
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 أربعة معاهد للتكنولوجيا 

 2017 -2016مزمع فتحها في السنة الجامعية 

 جامعة تلمسان –معهد التكنولوجيا  

  »هندسة مدنية «ليسانس مهنية في  

   »االلبانصناعات   « ليسانس مهنية في 
 

 1 جامعة وهران –معهد التكنولوجيا  

  »بصريات «ليسانس مهنية في  
 

 1جامعة البليدة  –معهد التكنولوجيا 

   »الزراعة الغذائية «ليسانس مهنية في  
 

 1جامعة قسنطينة  –معهد التكنولوجيا 

  »هندسة ميكانيكية «ليسانس مهنية في  
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 شبكة معاهد التكنولوجيا

 بجامعة تلمسان تم 

 2017 - 2016مشروع 

 1بجامعة وهران  تم 

 2017 - 2016مشروع 

  1بجامعة البليدة تم 

 2017 - 2016مشروع 

 ورقلةبجامعة  تم 

2014 - 2015 

 قسنطينةبجامعة  تم 

 2017 - 2016مشروع 

 البويرةبجامعة  تم 

2015 - 2016 

 بجامعة أم البواقي تم 

2015 - 2016 
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 ذو مسار مدمج لليسانس ماستر

 في ميادين خاصة وماسترمسار مدمج ليسانس 
 

 شركاء أساسيين( 03)ثالثة: 

oالجامعة 

oمخابر البحث العلمي 

oقطاع اجتماعي واقتصادي منخرط بقوة 
 

ميادين رائدة: 
 

o (  سكيكدةجامعة ) بيتروكيميائيةهندسة 

o ( جامعة المدية )هندسة الطرائق الصيدالنية 

o ( 1جامعة قسنطينة )صناعة ميكانيكية 

o ( 1جامعة البليدة)دفع الطائرة 

o (جامعة برج بوعريريج )صناعات إلكترونية 

o (1جامعة سطيف )هندسة المبلورات 
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 في التعاون الدولي ماستر
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 جامعة الوحدة اإلفريقية

 معهد علوم المياه  والطاقة

 الدفعة األولى للمسجلين

2014 - 2015 
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 شريك جزائري

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي-

 جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان -

 شريك إفريقي

جامعة الوحدة اإلفريقية للعلوم األساسية والتكنولوجيا  واإليداع بجامعة جومو كينيا  معهد-

 .للزراعة والتكنولوجيا، جوجا، كينيا

معهد جامعة الوحدة اإلفريقية للحياة وعلوم األرض وطذا الصحة والزراعة بجامعة إبادان، -

 .نيجيريا

، رسوا،،  2معهد جامعة الوحدة اإلفريقية للحكامة والعلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة ياوندي -

 .بالكاميرون

بجامعة تلمسان ، ( بما في ذلك التغير المناخي ) معهد جامعة الوحدة اإلفريقية للمياه والطاقة -

 .الجزائر

 تعاون ألماني

 الوكالة األلمانية للتنمية-

 البنك االلماني للتنمية -

 الديوان األلمااني للتبادل الجامعي -
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 برنامجين للدراسات العليا ذا مستوى عالمي

 ماستر في علوم المياه  -      

 ماستر في علوم الطاقة -

 

مهندسين ومحللين سياسيين قادرين على مواجهة تحديات التنمية : المهارات المستهدفة

 األكثر إلحاح في القارة اإلفريقية

 

 ، رواد المستقبل في ميدان خبرتهم: قابلية تشغيل المتحرجين 

 ملتزمين إليجاد حلول إفريقية لتطوير و تنمية إفريقيا،           

 متابعة برنامج دكتوراه، 

 باحثين في المؤسسات العمومية والخاصة، 

 مستشارين، 

إداريين وخبراء عموميين في ميادين كتسيير الموارد المائية المدمجة و  

 .  التطهير والصحة، المياه للزراعة، وخدمات النقل أو الطاقة المتجددة
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 المدارس الوطنية العليا
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 أقسام تحضيرية

 أقسام تحضيرية لاللتحاق بالمدارس الوطنية العليا( 06)ستة 

 

أقسام تحضيرية في العلوم والتكنولوجيا 

أقسام تحضيرية في العلوم االقتصادية، التسيير والعلوم التجارية 

أقسام تحضيرية في علوم الطبيعة والحياة 

قسمين تحضيريين في الرياضيات واإلعالم اآللي 

قسم تحضيري في الهندسة المعمارية والتعمير 

 البيوتكنولوجياقسم تحضيري في 

قسم تحضيري في علوم البحر وتهيئة اإلقليم 
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 مدارس وطنية عليا

 مدرسة وطنية عليا 20

 صحافة

 إدارة أعمال علوم سياسية

المدرسة العليا (  02) تجارة 

للتجارة ومدرسة الدراسات العليا 

 التجارية

إحصائيات واقتصاد 

 فالحة تطبيقي

 علوم البحر

 بيطرة

 بيوتكنولوجيا

 ري
  إعالم آلي

 مدرستين 02

 écoles) 

 تكنولوجيا

 أشغال عمومية

   مدارس متعددة التقنيات

  مدارس 03 
 معادن وتعدين

 هندسة معمارية
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 مدارس عليا لألساتذة

 تكوينات لفائدة وزارة التربية الوطنية

 

تكوين أساتذة الطور االبتدائي 

 

تكوين أساتذة الطور المتوسط  

 

تكوين أساتذة الطور الثانوي 

 

11 مدرسة عليا لألساتذة 

 ورقلة،  األغواط، بشار، بوسعادة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، القبة، بوزريعة (  

 ( مستغانموهران،     
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 مدارس عليا لألساتذة

 التكوينات المضمونة

 

لغة عربية، فرنسية، إنجليزية 

 

تاريخ وجغرافيا 

 

علوم دقيقة 

 

علوم طبيعية 

 

فلسفة 

 

موسيقى 
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 تكوينات في العلوم الطبية والعلوم البيطرية

 
 التدرحتكوينات في 

 (سنوات  07) دكتور في الطب 

 (سنوات  06) دكتور في طب األسنان 

 (سنوات  06) دكتور في الصيدلة 
 

 (سنوات  05) طبيب بيطري 

 

 ،03) الدراسات الطبية الخاصة في العلوم الطبية  ديبلومتكوين ما بعد التدرج 

 (سنوات  05إلى 

 

 04إلى  02) تكوينات ما بعد التدرج، ماجستير ودكتوراه بالنسبة للعلوم البيطرية 

 (سنوات 
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 الدكتوراه

 

 يتم االلتحاق بطور الدكتوراه ل م د عن طريق

 .مسابقة مفتوحة لحاملي شهادة ماستر

 

 

  تّم  وضع  نموذج  لتنظيم  المسابقة من  قبل

 (. 2015منشور ) الوصاية 
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 :التكوين في الدكتوراه ومناقشة األطروحة

 :تّم تحسين نوعية التكوين في الدكتوراه عن طريق 

  ،وضع ميثاق األطروحة 

 تنظيم التكوين في الدكتوراه  من خالل  مدارس  الدكتوراه  حسب  الفروع

 ،(لبرنامج دعم السياسة القطاعية للتعليم العالي والبحث العلمي  4النتيجة ) 

 لمتابعة طلبة الدكتوراه، وابوضع برمجية 

من الميزانية المخصصة للتربصات في الخارج %  50: رفع الميزانية

 موجهة لطلبة الدكتوراه،

وضع نصوص تنظيمية لإلشراف المشترك على األطروحة 

 

 الدكتوراه
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 البحث التكويني
 

 (CNEPRU)مشاريع اللجنة الوطنية لتقييم وبرمجة البحث الجامعي 

،وضع تنظيم جديد لمشاريع اللجنة الوطنية لتقييم وبرمجة البحث الجامعي 

 إشراك طلبة الدكتوراه في مشاريع البحث الوطنية لتقييم وبرمجة البحث

 الجامعي،

6000 ،مشروع قيد االنجاز 

 مشاريع اللجنة المشتركة للتقييم واالستشراف(CMEP) 

برنامج  Hubert Curien PHC- Tassili ( سنوات 03مدة ) يشمل فرق

 مشروع قيد االنجاز  87: فرنسية –بحث مشتركة جزائرية 

 الدكتوراه

58 

المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    



 

 

 

 ما بعد التدرج في العلوم الطبية

59 

 الخاصة الطبية الدراسات شهادة في تخصص 65
 50 الطب، في تخصصا 

 08 الصيدلة، في تخصصات 

 07 األسنان طب في تخصصات. 
 

 

 : sur- spécialité التخصصات فوق ما عدد إحداث
 ...التلطيف عالجات البحث، منهجية ،بيداغوجيا الشيخوخة، أمراض

 

 اإلقامة، لمسابقة جديدة تنظيمية إجراءات وضع
 

 

 الرعاية، شروط إحداث
 

 

 .للمقيمين جديدة دفاتر إعداد

المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    



 شهادات التعليم العالي
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 بكالوريا

 ليسانس

 (سنوات  03(

سنوات 03+  بكالوريا  

 ليسانس

 (سنوات  03(

 دكتوراه

( سنوات 03 ) 

 ماستر

( سنتين 02 ) 

 ليسانس

 (سنوات  03(

 ماستر

( سنتين 02 ) 

 سنوات 05+  بكالوريا

سنوات 08+  بكالوريا  

 دم  لشهادات نظام 
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 بكالوريا

 مهندس

 طبيب بيطري

 مهندس في الفالحة

 المدارس الوطنية العليا
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 بكالوريا

 أستاذ المدرسة االبتدائية

 أستاذ التعليم المتوسط

 أستاذ التعليم الثانوي

 المدارس العليا لألساتذة
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 كليات الطب

 بكالوريا

 دكتور في الطب

 دكتور في طب األسنان

 دكتور في الصيدلة

 دبلوم الدراسات الطبية المتخصصة

 الطبية في العلوم دبلوم الدراسات
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 الماجستير

 طالب في الماجستير 4000أقل من 
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 علوم الدكتوراه

طالب دكتوراه 40000  
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 دكتوراه

 ماستر

 ليسانس

 ليسانس

شهادة الدراسات       

 العليا

 مهندس

 شهادات المدارس العليا

 لألساتذة       

شهادات العلوم الطبية  

 والعلوم البيطرية 

شهادة الدراسات 

 الجامعية التطبيقية

 ل م د –نظام كالسيكي : معابر
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Procédure d’Equivalence 

 معادلة الشهادات

68 

 www. mesrs. dz))إجراء يتم عبر الموقع 

 :اإلجراء التنظيمي 

 ،قرارات وزارية 

 تعاون، إتفاقيات 

 ثنائية، إتفاقيات 

 متعددة األطراف إتفاقيات... 

 شهادات التعليم العالي

 األجنبية

 شهادات التعليم العالي

 شــــــــــهـــادة مــــــــــــعـــادلـــــــة الجزائرية

 اإلجراء الخاص بالمعادالت
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 تشغيلية الخريجين
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مؤشر دال على: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشغيلية الخريجين

 جودة،

 فعالية،

 مقروئية،

 .موائمة

 التكوين مع االحتياجات االجتماعية واالقتصادية والمحيط
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تشغيلية خريجي التكوينات 

 لاألكاديمية والمهنية بالنسبة 

 ميدان تكوين 13

لغة وأدب 

 عربي

 فنون

لغة وثقافة 

 أمازيغية

علوم وتقنيات 

النشاطات البدنية 

 والرياضية

آداب ولغات 

 أجنبية

حقوق وعلوم 

 سياسية

علوم األرض 

 والكون

رياضيات وإعالم 

 آلي

 علوم المادة

 علوم وتكنولوجيا

علوم الطبيعة 

 والحياة

علوم اقتصادية، 

تسيير وعلوم 

 تجارية

علوم إنسانية 

 واجتماعية
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 24قطاعات تشغيل خريجي 

 علوم وتكنولوجيا:فرعا لميدان 

                                               
 طيران

 هندسة معمارية                             

 عمران                                                       

 آلية                                                      

 كهروميكانيكي                                                         

 إلكترونيك                                                                  

 تقني إلكترو                                                                  

 بيوطبيةهندسة                                                                   

 هندسة مدنية                                                                         

 هندسة التكييف                                                                          

 هندسة الطرائق                                                                            

 هندسة صناعية                                                                               

 هندسة بحرية                                                                              

 هندسة ميكانيكية                                                                            

 منجميةهندسة                                                                               

 ري                                                                                          

 محروقات                                                                              

 نظافة وأمن صناعي                                                            

 بيتروكيميائيةصناعات                                                  

 هندسة النقل                                                     

 تعدين                                                                   

 بصريات وميكانيكا الدقة                               

                               سلكية والسلكية إتصاالت                                                               
 أشغال عمومية                                          
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قطاعات تشغيل خريجي فرعي 

علوم المادة: ميدان   

 فيزياء
 

 كيمياء
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قطاعات تشغيل خريجي فرعي 

رياضيات وإعالم آلي: ميدان   

 رياضيات
 

 إعالم آلي
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قطاعات تشغيل خريجي الفروع 

علوم الطبيعة :األربعة لميدان 

 والحياة

 فالحيةعلوم         
 

 علوم بيولوجية     
 

 علوم التمريض    
 

 بحرية وقارية هيدروبيولوجيا        
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قطاعات تشغيل خريجي الفروع 

علوم األرض  : األربعة لميدان

 والكون 

 

                            

        جيوفيزياء                                       

                                          

 

 جيولوجيا                                       
 

 جغرافيا وتهيئة اإلقليم                                 
 

 تسيير التقنيات الحضرية                  
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قطاعات تشغيل خريجي الفروع 

علوم : األربعة لميدان

 اقتصادية،تسيير وعلوم تجارية

 

 علوم اقتصادية  
 

 

 علوم التسيير
 

 

 علوم تجارية  
 

 

 علوم مالية ومحاسبة         
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قطاعات تشغيل خريجي فرعي 

 حقوق وعلوم سياسية: ميدان

 حقوق 
 
 

 علوم سياسية        

78 

المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    



 13قطاعات تشغيل خريجي 

 :فرعا لميادين

 لغة وأدب عربي

 أمازيغيةلغة وثقافة    

 آداب ولغات أجنبية  

               

 لغة وأدب عربي                              
 دراسات لغوية                                       

 أدبية دراسا                       

 دراسات نقدية                            

 

 أمازيغيةلغة وثقافة                                               
 لسانيات وتعليمية                                                       

 لغة وأدب                                                          

 لغة وحضارة                                                    

 

 آداب ولغات أجنبية                                        

 لغة ألمانية                                              

 لغة إنجليزية                              

 لغة إسبانية                      

 لغة فرنسية                  

 لغة إيطالية             

 لغة روسية        

 لغة تركية     
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 14قطاعات تشغيل خريجي 

 :فرعا لميدان

 علوم إنسانية واجتماعية

                                                  

 

 علم اآلثار  –علوم إنسانية                                                         

 علم المكتبات –علوم إنسانية                                                                    

 تاريخ -علوم إنسانية                                                                                         

 علوم االعالم واالتصال –علوم إنسانية                                                                                                         
 

 أنتربولوجيا -علوم اجتماعية                                                                                                           

 علم االجتماع –علوم اجتماعية                                                                                                                 

 علم النفس –علوم اجتماعية                                                                                                                     

 أرطفونيا -علوم اجتماعية                                                                                                                      

 فلسفة -علوم اجتماعية                                                                                                                       

 علوم التربية –علوم اجتماعية                                                                                                         

 علوم السكان –علوم اجتماعية                                                                                                 
 

 أصول الدين –علوم إسالمية                                                                                     

 شريعة -علوم إسالمية                                                                               

 لغة عربية وحضارة إسالمية –علوم إسالمية                                    
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قطاعات تشغيل خريجي  

 :الفروع الخمسة لميدان

علوم وتقنيات النشاطات البدنية 

 والرياضية

 

 نشاطات بدنية ورياضية تربوية     
 

 تدريب رياضي                    
 

 نشاط بدني ورياضي مكيف
 

 إدارة وتسيير رياضي  
 

 إعالم واتصال رياضي                    
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قطاعات تشغيل خريجي فرعي 

فنون: ميدان  

 
 فنون العرض                                  

 

 

 فنون بصرية                                 
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 المساعدة على االندماج المهني للخريجين األجهزة
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 :أداة ترتكز عليها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من أجل  -

 بالشراكة مع الجامعات والمدارس الوطنية العليا المقاوالتيالطلبة وتهيئتهم للفعل  تحسيس -

 مشاريع أفطارالمرافقة األولية للطلبة والباحثين حاملي  -

 

 . 2007سنة  قسنطينة، بجامعة للمقاوالتيةأُحدث أول بيت  -

 

 تّم تعميم مفهوم بيت للمقاوالتية على مستوى الجامعات والمدارس الوطنية العليا عبر كافة:  2014سنة  -

 .التراب الوطني                   

 واألجهزة المساعدة للمشاريع المبتكرة، من أجل إحداث نسيج إقليمي يساعد المقاوالتيةمعابر ما بين بيوت  -

 :ويرافق وثيرة التنمية المحلية    
تكنولوجية ، حضائر 

محاضن ، 

 خاليا تثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي. 

 

 المقاوالتيةبيت 
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 جامعة -مكاتب االتصال مؤسسة 

 :الُمحاور المفّضل مع العالم االجتماعي واالقتصادي
 

 

 

 المهام: 

 بدأ وديمومة الشراكة مع القطاعات االقتصادية، -    

 التفكير وبناء بصفة جماعية عمليات ملموسة لتنفيذها، بغرض تنمية هذه الشراكة -     

 جامعة/ مؤسسة         
 

 األهداف: 
 تكوين إطارات شباب ومهندسين، يُشغلون بسرعة داخل المؤسسات ، - 

 استهداف اندماج مهني سريع ، - 

 ضمن فروع المهندس ، المقاوالتيتنمية باستمرار الفكر  - 

 ، الموضوعاتيةهيكلة الشبكات : دعم وتنمية عمليات البحث عن طريق الشراكة - 

 .أو الباحثين الشباب والعالم االجتماعي واالقتصادي / وهيكلة العالقات ما بين الطلبة  - 
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 دفيدسنبالتعاون ما بين الجامعات ومعهد وليام  1 قسنطينةأحدث هذا المركز بجامعة 

 :، من مهامه (أ .م.و) بجامعة ميشيغان 
 

 ومواجهة عالم الشغل من خالل  تشغيليتهمتزويد الطلبة بالعناصر الضرورية لتطوير

 االستعداد لذلك،
 

 تطبيقية، باعتبارها مرحلة لما قبل  تربصاتمرافقة الطلبة خالل مسعاهم للحصول على

 االندماج في الحياة المهنية ،   
 

 إعطاء الطلبة لمحة عامة عن سوق الشغل ومتطلباته، بغرض تسهيل ولوجهم لدي

 الموظفين المحتملين ،
 

 لتوظيفها مستقبال، الهدف منها تلقين ثقافة العمل التطوعي لدى  جمعويةنسج عالقات

المجتمع الطالبي، كونه وسيلة ممتازة لتوسيع اآلفاق المهنية للطلبة واكتساب الكفاءات 

 .المهّمة والضرورية في سوق الشغل، باإلضافة إلى المساهمة في القضايا الّسامية

 

 مركز المسارات 
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 :المهام 

،جمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة باإلدماج المهني لخريجي الجامعة 

،إعداد دراسات وبحوث ميدانية تتعلق باإلدماج المهني لخريجي الجامعة 

 ومخططات العمليات،  اإلستراتيجيةاقتراح عناصر معلومات ناجعة لتدعيم
 بغية الوصول لمواءمة أفضل بين التكوين والشغل،

،نشر ثقافة الشغل 

 تحليل ونشر اإلحصائيات بغية االستجابة لكل الطلبات اإلحصائية الداخلية
 والخارجية المتعلقة بالطلبة، واألساتذة، والتكوينات،

التفكير في عناصر لسياسة اتصال مع علم المؤسسة. 

 

 مرصد إدماج خريجي جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين
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 الوصاية التربوية      
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 الوصاية التربوية على المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني

 المدرسة العليا لإلشارة -

 المدرسة العليا للدرك الوطني -                                                 

المعهد العالي لدراسات األمن الوطني   -    

 الحّواماتمدرسة متخصصة في  -                    

 المدرسة العليا لتقنيات الطيران -

 المدرسة العليا للعتاد -

 المدرسة العليا لإلدارة العسكرية -

 المدرسة العليا للدفاع الجوي عن اإلقليم -

بتمنتفوستالمدرسة العليا البحرية  -  

 المدرسة العليا للطيران -  

 المدرسة التحضيرية لدراسات مهندس -

 المدرسة الوطنية للصحة العسكرية -  

 المدرسة العسكرية المتعددة التقيات -  

  بشرشالاألكاديمية العسكرية  -                      
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 الوصاية التربوية على المؤسسات التابعة لوزارة النقل

 معهد رصد مياه األمطار للتكوين والبحث -

 المدرسة الوطنية العليا البحرية -      

 المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية -
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الوصاية التربوية على المؤسسات التابعة لوزارة العمل والتشغيل 

 والضمان االجتماعي

 المدرسة العليا للضمان االجتماعي -
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 الوصاية التربوية على المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة

 المعهد الوطني العالي للموسيقى -

 المدرسة العليا للفنون الجميلة -

المعهد العالي لمهن الفنون والعرض والسمعي -

 البصري

 المدرسة الوطنية لحفظ وترميم الممتلكات الثقافية -
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الوصاية التربوية على المؤسسات التابعة لوزارة الشباب 

 والرياضة

 ابراهيمدالي  -المدرسة العليا في علوم وتكنولوجيا الرياضة
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الوصاية التربوية على المؤسسات التابعة لوزارة البريد 

 وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال

 المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال -

 المعهد الوطني لالتصاالت وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال -              
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الوصاية التربوية على المؤسسات التابعة لوزارة التهيئة 

 العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية 

 المدرسة الوطنية العليا للسياحة -
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 تكوين خاص بطلب من وزارة الشؤون الدينية واألوقاف

ليسانس مهنية في اإلمامة بجامعة الجزائر  2016 – 2015فتح بعنوان السنة الجامعية 

 بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية واألوقاف 1
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 التعاون الوطني والدولي
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 التعاون الوطني والدولي

 برنامج المنح

 أساتذة

  طلبة الدكتوراه

oتحسين المستوى بالخارج ترصات 

 

oبرنامج المنح إلنهاء األطروحة 

 

o إراسموسمنح 

 

o بروفاسمنح 

 

oالشبكة المشتركة للمدارس 
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 التعاون الوطني والدولي

oمنح التعاون 

 

oعطل علمية 

 

o برنامج دعم السياسة القطاعية للتعليم العالي والبحث

 العلمي

 

oبرنامج معاهد التكنولوجيا 
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 معهد األمم المتحدة للتنمية المستدامة  2016تّم فتح بالجزائر سنة 

والدوليالتعاون الوطني   
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 :مهام جامعة األمم المتحدة 

 

  القيام بأبحاث حول الجزائر وإفريقيا في مجال التنمية

 المستدامة والبيئة،

 

 المساهمة في التنمية السياسية الحكومية في الجزائر

 .وإفريقيا، السيما ما تعلق بالتغيرات المناخية
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 الوطنية الهيآت

 العلمية واألكاديمية
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 الوطنية العلمية واألكاديمية الهيآت
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 األكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا: 

 

  ،مؤسسة وطنية ذات طابع علمي وتكنولوجي ، مستقلة ودائمة 

 ،تتمتع بالشخصية المعنوية وباستقاللية مالية 

  من مهامها ترقية العلوم والتكنولوجيا ودعم تأثيرها في

 .المجتمع
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الوطنية العلمية واألكاديمية الهيآت  

 

 اللجنة الوطنية لتقييم المؤسسات ذات الطابع العلمي والثقافي
 :والمهني ومؤسسات التعليم العالي األخرى

 ،هيئة استشارية، توضع لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي 

  تتكفل بتقييم السير اإلداري، والبيداغوجي، والعلمي
 .للمؤسسات

 

 المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي  . 
 استشارية توضع لدى الوزير المكلف بالتعليم العاليهيأة 

 يتكفل بتقييم االستراتيجيات والوسائل الواجب تسخيرها في إطار
 .السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
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 الوطنية العلمية واألكاديمية الهيآت

 

 بهيآتها الجهوية ( يترأسها السيد الوزير ) الندوة الوطنية للجامعات: 

 . 2 قسنطينةلجامعات الشرق، مقرها جامعة  جهويةندوة 

 . 1لجامعات الوسط، مقرها جامعة البليدة  جهويةندوة 

   .  1جامعة وهران  لجامعات الغرب، مقرها جهويةندوة 
 

 (.للتقييم  جهويةمزودة بلجنة  جهويةكل ندوة ) 
 

 المهام: 

،تطوير آفاق التعليم العالي 

،تطوير الخريطة الوطنية للتكوينات 

 تطوير الجهد الوطني في مجال البحث الجامعي… 
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 الوطنية العلمية واألكاديمية الهيآت

 

 ممثلي القطاعات خارج %  50أساتذة و %  50تتشكل من ) اللجنة الوطنية للتأهيل

 (.التعليم العالي والبحث العلمي 

 التعليم مؤسسات تأهيل ملفات بخصوص وتوصيات آراء تصدر القرار، التخاذ مشتركة قطاعية هيئة تعتبر : المهام 

 النجاعة مجاالت في سيما ال والدكتوراه، والماستر الليسانس شهادات لنيل تكوينات لضمان العالي                

 االجتماعي القطاع مع بالتوافق العلمي والبحث العالي التعليم لوزارة العامة بالسياسة صلة ذات والتشغيلية                

 .واالقتصادي                
 

 الوطنية للميدان البيداغوجيةاللجان. 

 :هيئة للتشاور بين الجامعات، تتكفل: المهام     
،إعداد نماذج التكوين 

بالسهر على تطابق محتويات التكوين 

باقتراح محتويات التعليم القاعدي والمرجعيات لميادين وفروع التكوين... 
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 التكوين المتواصل
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 جامعة التكوين المتواصل

 :مهامها األساسية

 
،السماح لكل مواطن تتوفر فيه الشروط المطلوبة، بااللتحاق بتكوين عال 

،بتطوير التكوين المتواصل عبر العالقة مع المؤسسات والقطاعات المستعملة 

،بتنظيم دورات للتحسين والرسكلة لفائدة وبطلب من القطاعات المستعملة 

،بتنفيذ كل منهج أو طريقة تبدو مالئمة، ال سيما التعليم عن بعد واالتصال السمعي بصري 

،أرضية ناجعة للتعليم عن بعد 

تكوينات مؤهلة في ميادين تخصصها. 
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 جامعة التكوين المتواصل
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 جامعة التكوين المتواصل
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 هياكل الّدعم
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 :يتكفل ديوان المطبوعات الجامعية 

 

 ،... (كتب، مجالت، إلخ) والتعليمية  البيداغوجيةبإصدار وطبع ونشر كل الوسائط  •    

 

 بتطوير وتوسيع شبكة التوزيع ،•      

   

 بالمساهمة في تثمين نتائج البحث من خالل ترقية نشر أعمال البحث للمخابر، ووحدات ومراكز البحث الوطنية•      

 

   

 ديوان المطبوعات الجامعية
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 الديوان الوطني للخدمات الجامعية

  :يتكفل الديوان الوطني للخدمات الجامعية 

 

سرير، 550000 بإقامة  390:  بااليواء 

 

أكثر من مليون وجبة يوميا،:  باالطعام 

 

 تسعيرة رمزية،: بالنقل 

 

 من الطلبة المسجلين بمنحة،%  90يستفيد أكثر من : بالمنح 

 

،بالنشاطات العلمية، والثقافية، والرياضية 

 

بالحماية الصحية. 
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 دم  لنصوص تنظيمية تتعلق بنظام 

114 

المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    



 نصوص تنظيمية

 أبريل  4الموافق  1419ذي الحجة عام  18المؤّرخ في  05-99القانون رقم
 المتضّمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعّدل والمتّمم 1999سنة 

 يحدد القواعد المشتركة للتنظيم والتسيير 2011نوفمبر  03المؤرخ في  711قرار رقم ،
 للدراسات الجامعية لنيل شهادتي الليسانس والماستر البيداغوجيين

 يتضّمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه في 2011نوفمبر  03المؤرخ في  712القرار رقم ،
 طوري الدراسات لنيل شهادتي الليسانس والماستر 

 يتضمن تحديد الخصائص المتعلقة  2012ديسمبر  09المؤرخ في  452قرار رقم ،
 .بكشف النقاط في طوري الدراسات لنيل شهادة الليسانس وشهادة الماستر

 يتضمن تحديد الخصائص المتعلقة  2012ديسمبر  09المؤرخ في  451قرار رقم ،
 .بشهادة النجاح المؤقتة في طوري التكوين لنيل شهادة الليسانس وشهادة الماستر

 يحدد كيغيات إعداد ومناقشة مذكرة  2014جوان  09المؤرخ في  362قرار رقم،
 الماستر
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 نصوص تنظيمية

 يتضمن إحداث المجالس  2014جوان  11المؤرخ في  371قرار رقم ،

 التأديبية في مؤسسات التعليم العالي ويحدد تشكيلها وسيرها

 الميدانية وفي  بالتربصات، يتعلق  2015فيفري  24المؤرخ في  81قرار رقم

 الوسط المهني، المعدل

 يتضمن كيفية ترتيب الطلبة2011نوفمبر  03المؤرخ في  714قرار رقم ،. 

 يتضمن تحديد الخصائص 2012ديسمبر  09المؤرخ في  453قرار رقم ،

 المتعلقة بالوثيقة الوصفية المرفقة لشهادة الليسانس وشهادة الماستر

 يتعلق بتنظيم التكوين في الطور  2012يوليو  19المؤرخ في  191قرار رقم ،

 .الثالث، المعدل

 تعلق بتنظيم وكيفيات التقييم ي،  2015نوفمبر  04المؤرخ في  1137قرار رقم

 .والتدرج في طور التكوين لنيل شهادة الدراسات الطبية الخاصة
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 مدونة الفروع والتخصصات

 الليسانس
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 مدونة الفروع والتخصصات

 علوم وتكنولوجيا: لميدان 

 

   

 الفروع التخصصات

طاقوية ميكانيك  
 هندسة ميكانيكية

 بناء ميكانيكي
  المناجم إستغالل

 منجميةهندسة 
 تثمين الموارد المعدنية

 ري ري

 محروقات محروقات

 نظافة وأمن صناعي نظافة وأمن صناعي

 بتروكيميائيةصناعات  بتروكيميائيةصناعات 

 هندسة النقل هندسة النقل

 تعدين تعدين

 وفوطونياتبصريات 
 الدقة وميكانيكبصريات 

الدقة ميكانيك  

 سلكية والسلكية إتصاالت سلكية والسلكية إتصاالت

 أشغال عمومية أشغال عمومية

 الفروع التخصصات

 علم الطيران علم الطيران

 هندسة معمارية هندسة معمارية

 عمران عمران

 آلية آلية

 كهروميكانيك كهروميكانيك

 إلكترونيك إلكترونيك

 كهروتقني كهروتقني

 بيوطبيةهندسة  بيوطبيةهندسة 

 هندسة التكييف هندسة التكييف

 هندسة الطرائق هندسة الطرائق

صناعية هتدسة هندسة صناعية  
 بحرية وهيدروديناميكدفع 

 هندسة بحرية
 118 بناء وهندسة الهياكل البحرية
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 مدونة الفروع والتخصصات

 علوم المادة: لميدان 

 

   

 الفروع التخصصات

 كيمياء أساسية

 كيمياء

 كيمياء عضوية

 كيمياء ال عضوية

 كيمياء تحليلية

 كيمياء المواد

 كيمياء صيدالنية

 كيمياء فيزياء

 الفروع التخصصات

 فيزياء أساسية

 فيزياء

 فيزياء المواد

 فيزياء اإلشعاعات

طاقويةفيزياء   

 فيزياء نظرية

 فيزياء تطبيقية
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 مدونة الفروع والتخصصات

 رياضيات وإعالم آلي: لميدان 

 

   

 الفروع التخصصات

 رياضيات رياضيات

 أنظمة اإلعالم اآللي

 إعالم آلي

 هندسة منظومة اإلعالم والبرمجية
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 مدونة الفروع والتخصصات

 علوم الطبيعة والحياة: لميدان 

 

   

Filières spécialités 

 غذاء،تغذية وأمراض

 علوم بيولوجية

 كيمياء حيوية
 بيولوجيا الكائنات

حيوانية فيزيولوجيا  
النبات فيزيولوجيا  

 بيوتكنولوجيا
 بيئة ومحيط
 علم الوراثة

 ميكروبيولوجيا
 علم التسمم

المناعةوعلم   
 علم الطفيليات
 بيولوجيا خلوية

 علوم التمريض علوم التمريض

 الفروع التخصصات

 بيوتكنولوجيا

 فالحيةعلوم 

 علم الغابات

 إنتاج حيواني

 إنتاج نباتي

 حماية النباتات

 تربة ومياه

تكنولوجيا الصناعة الغذائية 

 ومراقبة النوعية

 إيكولوجيا زراعية

 آالت زراعية

ريفي إقتصاد  

 بيولوجيا ومحيط األوساط المائية

 بحرية وقارية هيدروبيولوجيا
 الحوضياتتربية المائيات وتربية 

 علم الصيد

تهيئة وحماية المناطق الساحلية 

 والقارية
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 مدونة الفروع والتخصصات

 علوم األرض والكون: لميدان 

 

   

 الفروع التخصصات

 جيولوجيا أساسية
 جيولوجيا

 جيولوجيا تطبيقية

 تسيير المخاطر،بيئة وأمن مدني

 جغرافيا وتهيئة اإلقليم

وجيوماتيكطوبوغرافيا   

 تهيئة اإلقليم

 جيومرفولوجيا

 هندسة حضرية
 تسيير التقنيات الحضرية

 تسيير المدن

 جيوفيزياء جيوفيزياء
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 مدونة الفروع والتخصصات

 علوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية: لميدان 

 

   

 الفروع التخصصات

 كمي إقتصاد

 علوم اقتصادية

 واستشراف إقتصاديتحليل 

 نقدي وبنكي إقتصاد

 التنمية إقتصاد

 دولي إقتصاد

 إسالمي إقتصاد

 وتسيير المؤسسات إلقتصاد

 مالية المؤسسة

 علوم مالية ومحاسبة

 محاسبة وتدقيق

 محاسبة ومالية

 محاسبة وجباية

 مالية البنوك والتأمينات

 الفروع التخصصات

 تسويق

 علوم تجارية

 تسويق الخدمات

 تجارة دولية وإمداد

 إدارة أعمال دولية

 تجارة دولية

 إدارة أعمال

 علوم التسيير

 تسيير الموارد البشرية

 تسيير الميزانية
 تسيير عمومي

 تسيير األوقاف وصناديق الزكاة

 تسيير فندقي وسياحي
 مقاوالتية

 إدارة أعمال مالية
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 مدونة الفروع والتخصصات

 حقوق وعلوم سياسية: لميدان 

 

   

 الفروع التخصصات

  قانون خاص
 حقوق

 قانون عام

  عالقات دولية

 علوم سياسية

 تنظيم سياسي وإداري

 دراسات إقليمية

 دراسات سياسية مقارنة
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 مدونة الفروع والتخصصات

 آداب ولغات أجنبية: لميدان 

 

   
 الفروع التخصصات

 لغة ألمانية لغة ألمانية

 لغة إنجليزية لغة إنجليزية

 لغة إسبانية لغة إسبانية

 لغة فرنسية لغة فرنسية

 لغة إيطالية لغة إيطالية

 لغة روسية لغة روسية

 لغة تركية لغة تركية
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 مدونة الفروع والتخصصات

 علوم إنسانية واجتماعية: لميدان 

 

   

 الفروع التخصصات

 أنتربولوجيا -علوم اجتماعية  عامة أنتربولوجيا

 علم االجتماع –علوم اجتماعية  علم االجتماع

 العياديعلم النفس 
 علم النفس العمل والتنظيم علم النفس –علوم اجتماعية 

 علم النفس المدرسي

 أرطفونيا -علوم اجتماعية  أرطفونيا

علوم السكان –علوم اجتماعية  علوم السكان  

 إرشاد وتوجيه
 تربية خاصة وتعليم مكيف علوم التربية –علوم اجتماعية 

البيداغوجيعلم النفس   

 فلسفة -علوم اجتماعية  فلسفة عامة

 الفروع التخصصات

 علم اآلثار –علوم إنسانية  آثار  

 علوم أرشيفية  

 تكنولوجيا اإلعالم واالتصال   علم المكتبات –علوم إنسانية 

 علم المكتبات وإعالم  

 تاريخ -علوم إنسانية  تاريخ عام  

علوم االعالم  –علوم إنسانية  علوم اإلعالم  

 علوم االتصال   واالتصال

 كتابة السنة  
 عقيدة ومقارنة األديان   أصول الدين –علوم إسالمية 

 دعوة وثقافة إسالمية  

 فقه وأصول  
 شريعة -علوم إسالمية 

 شريعة وقانون  

 لغة عربية ودراسات قرآنية  
لغة عربية وحضارة  –علوم إسالمية 

 إسالمية
 تاريخ وحضارة إسالمية  
 126 آثار وفنون إسالمية  
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 مدونة الفروع والتخصصات

 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية: لميدان 

 

   
 الفروع التخصصات

 نشاط بدني ورياضي تربوي تربية وحركية

 تدريب رياضي تدريب رياضي تنافسي

 نشاط بدني ورياضي مكيف نشاط بدني ورياضي وإعاقة

تسيير المنشآت الرياضة والموارد 

 البشرية
 إدارة وتسيير الرياضة

 إعالم واتصال رياضي إعالم واتصال رياضي تربوي
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 مدونة الفروع والتخصصات

 فنون: لميدان 

 

   
 الفروع التخصصات

 فنون بصرية فنون تشكيلية

 سنيماتوغرافيةدراسات 

 دراسات موسيقية فنون العرض

 فنون درامية
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 مدونة الفروع والتخصصات 

 لغة وأدب عربي: لميدان 

 

   

 الفروع التخصصات

 لسانيات تطبيقية
 دراسات لسانية

 لسانيات عامة

 أدب جزائري

 أدب مقارن وعالمي دراسات أدبية

 أدب عربي

 نقد ودراسات أدبية
 دراسات نقدية

 نقد ومناهج
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 مدونة الفروع والتخصصات

 أمازيغيةلغة وثقافة : لميدان

 

 الفروع التخصصات   

 لسانيات وتعليمية أمازيغيةلسانيات 

 لغة وأدب أدب

التراث أنتربولوجيا  لغة وحضارة 
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