
 

 يستند التوجيه للتعليم والتكوين العاليين على المعايير األربعة االتية:

المعدل الموزون المحسوو    وو المعودل )البكالوريا عليها في امتحان  والنتائج المحصلالشعبة  

 في بعض الحاالت( والشروط اإلضافيةالعام للبكالوريا، حسب ميدان وو شعبة التسجيل، 

 حامل البكالوريا من طرفالرغبات المعبر عنها  

 والتكوين العاليينعا  مؤسسات التعليم يقدرات است 

 الدوائر الجغرافية 

هو المعدل ما بين المعدل العام المحصل عليه في شوهاة  البكالوريوا وعةموة  

 الماة  او المواة "األساسية"

 يوضح الجدول اسفله كيفيات حسا  المعدل الموزون حسب مياةين او شعب التكوين:

  سليسان تخصصات

رماست تخصصات  

BAC 2022 

 ليــــل إعالمـــــيد



  

 كالتالي: موزعةفروعها وربعة اقسام تتكون الكلية من 

علوم : يلتحق به تلقائيا كل طالب بالسنة األولى قسم التعليم األساسي

 اسةمية

 الشريعة:قسم 

 ماستر   سانسيل

 الشريعة والقانون   القانون الشريعة و

 الفقه المقارن و اصوله   واألصولالفقه 

 حقوق اإلنسان و األقليات   

 المعامةت المالية المعاصر    

 و وصوله الفقه المالكي  

 :فسم وصول الدين

 ماستر   سانسيل

 التفسير وعلوم القرآن   مقارنة األةيان العقيد  و

 الحديث وعلومه   والسنة الكتا 

 العقيد  اإلسةمية    الثقافة اإلسةمية والدعو  

 الدعو  واالعةم   

 :اإلسةميةقسم اللغة و الحضار   

    

 ثقافة امازيغيةلغة و ميدان- العربي االة اللغة وميدان  :تتضمن ميدانين

 :االة  العربيقسم اللغة و

 ماستر   سانسيل

 نقد حديث ومعاصر   نقد وةراسات وةبية

 لسانيات تطبيقية   لسانيات تطبيقية

  ومعاصر وة  عربي حديث   لسانيات عامة

    وة  عربي
 

   وة  جزائري

 مازيغيةوثقافة ميدان لغة و األمازيغية:لثقافة قسم اللغة و ا

 ماستر   سانسيل

 لسانيات ومازغية    األمازيغية ةاللساني

 لثقافة األمازغيةاونثروبولوجيا التراث و    

  

 والعلوم السياسيةميدان الحقوق  تتضمن

 قسم الحقوق:

 ماستر   سانسيل

 القانون االةاري   قانون خاص

 قانون البيئة و التنمية المستدامة   قانون عام

 قانون األعمال   

 القانون العقاري   

 قانون جنائي و علوم جنائية     

 قسم العلوم السياسية:

 ماستر   سانسيل

 تنظيم سياسي و اةاري    وإةاري تنظيم سياسي 

 عةقات ةولية    عةقات ةولية

  :تتكون من ثةثة اقسام : 

قسم التعليم األساسي في علوم الماة : يلتحق به تلقائيا كل طالب 

 بالسنة األولى موجه الى علوم الماة 

 الكيمياء:  قسم

 كيمياء ماستر   كيمياء سانسيل

 كيمياء المياه   كيمياء تحليلية

 كيمياء المواة   كيمياء المواة

 كيمياء عضوية   كيمياء عضوية

 كيمياء فيزيائية   الكيمياء الفيزيائية

 قسم الفيزياء:

 فيزياء ماستر   فيزياء سانسيل

 طاقوية ةيناميك السوائل و  فيزياء المواة

 فيزياء تطبيقية   فيزياء األشعة

 فيزياء المواة   فيزياء طاقوية

 فيزياء اإلشعاعات   فيزياء نظرية

 
 فيزياء طاقوية والطاقات المتجدة   

 فيزياء نظرية  

  

 خمسة اقسام: تتكون من

  وعلوم التسييرم التعليم األساسي في العلوم االقتصاةية والتجارية قس

 قسم العلوم التجارية:

 تجار  ماستر   تجار  سانسيل

 تسويق الخدمات   تسويق

 :قسم علوم التسيير

 تسيير ماستر   تسيير سانسيل

 إةار  الموارة البشرية    إةار  الموارة البشرية

 الميزانيةإةار     إةار  مالية

 تسيير عمومي   

 :قسم العلوم المالية و المحاسبة

 ماستر   سانسيل

 محاسبة وتدقيق   محاسبة ومراجعة

    محاسبة وجباية

    مالية المؤسسة

 قسم العلوم االقتصاةية:

 اقتصاة ماستر   ليسانس اقتصاة

 اقتصاة صناعي   اقتصاة وتسيير المؤسسات

 اقتصاة نقدي وبنكي   اقتصاة نقدي وبنكي

   

 تتكون الكلية من خمسة وقسام موزعة كالتالي:

 قسم الفلسفة:

 ماستر   سانسيل

 تطبيقيةفلسفة    فلسفة عامة

 
  ومعاصر  فلسفة غربية حديثة   

 قسم علم االجتماع و الديموغرافيا:

 ماستر   سانسيل

 علم اجتماع التنظيم والعمل    علم السكان 

   اجتماع الحضريعلم    علم االجتماع

 والجريمةعلم اجتماع االنحراف    

 التخطيط السكاني والتنمية    

 و األرطوفونيا:قسم علم النفس والتربية 

 ماستر   سانسيل

 اضطرابات اللغة و التواصل   ورطوفونيا

 علم النفس الصحة   علم النفس العياةي

 علم النفس المدرسي
  

علم النفس العمل والتنظيم وتسيير الموارة 

 البشرية

 علم النفس العياةي   والتنظيمعلم النفس العمل 

 علم النفس المدرسي   وتوجيهإرشاة 

   علم النفس االنحراف والجريمة   

 علم النفس المرور   

 والتعليم المكيفالتربية الخاصة    

 إرشاة وتوجيه     

 قسم التاريخ و اآلثار:
 ماستر   سانسيل

 اآلثار القديمة   علم اآلثار

 تاريخ الثور  الجزائرية   التاريخ العام

 
 تاريخ الغر  االسةمي في العصر الوسيط  

 
 تاريخ الوطن العربي المعاصر  

 قسم علوم االعةم و االتصال و علم المكتبات:

 ماستر   سانسيل

 والمكتبات إةار  المؤسسات الوثائقية   والتوثيقتكنولوجيا المعلومات 

 االتصال وعةقات عامة   إعةم

 السمعي البصري   

 وااللكترونيةالصحافة المطبوعة    

يتضمن ميدان الهندسة   

 المعمارية، العمران ومهن المدن 

 ماستر   سانسيل

 هندسة معمارية    هندسة معمارية

   مهن المدينة

   هندسة حضرية

 :  

 يتكون من ثةثة اقسامّ:

يدرس فيه النظام الكةسيكي للحصول على شهاة  طبيب  قسم البيطر :

مع امكانية الحصول على الماستر بعد تكوين تكميلي للمسجلين في  بيطري

 السنة الخامسة

 قسم تكنولوجيا التغذية: 

 ماستر   سانسيل

 األغذيةالتغذية وعلوم    تكنولوجيا االغذية ومراقبة النوعية

 ومن غذائي و ضمان الجوة    

 قسم العلوم الفةحية:

 ماستر   سانسيل

 الفةحية-التهيئة المائية   بيئة والمحيط

 اإلنتاج الحيواني   علم الغابات

 اإلنتاج النباتي   إنتاج حيواني

 حماية النباتات    حماية النباتات

 علم التربة   زراعة وبيئة

 العلوم الغابية   إنتاج نباتي

    تربة ومياه

 ماستر   سانسيل

 التاريخ اإلسةمي   تاريخ و الحضار  اإلسةمية

 اللغة العربية والدراسات القرآنية   قرآنيةلغة عربية و ةراسات 



 


