
 الجمهىريــــــت الجسائريـــــــــت الذيمقراطيــــــت الشعبيــــــت

 وزارة التعلـيـم العبلـي و الـبحث العلمـي

 جبمعـت عبـبش لغـرور خنشلــت

 

 

نيابة مديرية الجامعة لمتكوين العالي في الطورين األول و الثاني و التكوين المتواصل 
 و الشهادات و التكوين العالي في التدرج

 

 

 

 

 

 



في إطار المعابر  الثانية)سنة الماسترعدد المناصب البيداغوجية و شروط االلتحاق بتكوينات 
سنوات (  المؤهمة بعنوان جامعة  5بكالوريا + .لمواصمة الدراسة بالنسبة لحاممي شهادات جامعية 

9191-9102خنشمة لمسنة الجامعية   

 الميذان  الفرع التخصص عذد المقبعذ المخصصت 
 

30 

 ماستر : رياضيات تطبيقية 
Master : Mathématiques appliquées   

 رياضيات

Mathématiques 
 رياضيات وإعالم ألي

Maths & informatique 

 
 

30 

: هندسة برمجية و األنظمة الموزعةماستر  

Master : Génie logiciel et systèmes 
distribués 

 

 إعالم ألي
Informatique 

 

30 

 ماستر: أمن و تكنولوجيات الواب
Master : Sécurité et technologie Web  

 
 

 

30 

 ماستر: كيمياء تحليلية
Master : Chimie analytique 

 
 

 كيمياء
Chimie 

المادة علوم  
Sciences de la matière 

 

30 

 ماستر: كيمياء المواد
Master : Chimie des matériaux 

 
 

30 

 ماستر: فيزياء المواد
Master : physique des matériaux 

 
 

 فيزياء
Physique 



 
 

30 

 ماستر: أنظمة االتصاالت
Master : Systèmes des 
télécommunications  

سلكيةاتصاالت سلكية وال   
Télécommunications 

 العلوم و التكنولوجيا
Sciences et technologies 

 

30 

ميكانيكي إنشاءماستر:   

Master : construction mécanique 
 

 هندسة ميكانيكية
 

Génie mécanique  
 
 
 

30 

 ماستر هندسة المواد
Master : génie des matériaux 

 

30 

صناعي ألي وإعالمماستر: آلية   
Master : Automatique et informatique 

industrielle 

 آلية
Automatique 

 
 
 

30 

 ماستر: طرقات و منشات فنية
Master : Voies et ouvrages d’arts 

 أشغال عمومية
Travaux publics 

 
 

30 

 ماستر: تحكم كهربائي

Commandes électriques 
 كهروتقني

Electrotechnique  

 
 

30 

هياكلماستر:   

Master : Structures 
 
 
 

 هندسة مدنية
Génie civil 



 
 
 

30 

  

 ماستر: هندسة الطرائق للبيئة
Master : Génie des procédés de 

l’environnement 

  علوم و هندسة البيئة
Sciences et génie de 
l’environnement 

30 

 

 ماستر: حماية األنظمة البيئية
Master : Protection des écosystèmes 

 بيئة و محيط
Ecologie et environnement 

 
 

30 
 
 

 ماستر : علم البيئة األساسي و التطبيقي

Master : Ecologie fondamentale et  
 

 

 

 

 

 

 



إطار المعابر عدد المناصب البيداغوجية و شروط االلتحاق بتكوينات الميسانس )سنة الثالثة في 
(  المؤهمة بعنوان جامعة  سنوات 3الوريا + بكلمواصمة الدراسة بالنسبة لحاممي شهادات جامعية 

9191-9102خنشمة لمسنة الجامعية   

 الميذان  الفرع التخصص عذد المقبعذ المخصصت حسب الفئبث
 ليسانس: نظم معلوماتية 

Licence : Systèmes informatiques  
 إعالم ألي

Informatique 
 رياضيات وإعالم ألي

Maths & informatique  : 30عدد المقاعد اإلجمالي المخصص   
لحاملي ش د ج ت في: بالّتكوين بااللتحاق سمحي   

 اإلعالم اآللي
 

30عدد المقاعد اإلجمالي المخصص :   

 
 ليسانس:هندسة نظم المعلومات و البرمجيات

Ingénierie du système d’information et du 
logiciel 

لحاملي ش د ج ت في: بالّتكوين بااللتحاق سمحي  
 اإلعالم اآللي

 
30 عدد المقاعد اإلجمالي المخصص :  

 
 ليسانس: الكيمياء األساسية

Licence : Chimie fondamentale 
 كيمياء

Chimie 
 علوم المادة

Sciences de la matière 

لحاملي ش د ج ت في: بالّتكوين بااللتحاق سمحي  
 كيمياء عامة

 كيمياء أساسية
30عدد المقاعد اإلجمالي المخصص :  

 
 ليسانس : الكيمياء التحليلية

Licence : Chimie analytique 

لحاملي ش د ج ت في: بالّتكوين بااللتحاق سمحي  
 كيمياء تحليلية
 كيمياء أساسية
 كيمياء المحيط



30عدد المقاعد اإلجمالي المخصص :   

  
 

اتصاالت سلكية وال سلكية ليسانس:  
Licence : Télécommunications 

 اتصاالت سلكية وال سلكية
Télécommunications 

 العلوم و التكنولوجيا
Sciences et technologies 

لحاملي ش د ج ت في: بالّتكوين بااللتحاق سمحي  
 االتصاالت 
 االلكترونيك

 
30 عدد المقاعد اإلجمالي المخصص :  

 
 ليسانس: إنشاء ميكانيكي

Licence : Construction mécanique 
 هندسة ميكانيكية

Génie mécanique 

لحاملي ش د ج ت في: بالّتكوين بااللتحاق سمحي  
بناء   -صيانة صناعية  -علم المواد 
-الصنع الميكانيكي  -ميكانيكي   

الكتروميكانيك    -ميكانيكية الطاقة   
 تعدين 

30عدد المقاعد اإلجمالي المخصص :   

 
 ليسانس:هندسة المواد

Licence : Génie des matériaux 

لحاملي ش د ج ت في: بالّتكوين بااللتحاق سمحي  
بناء   -صيانة صناعية  -علم المواد 
-الصنع الميكانيكي  -ميكانيكي   

الكتروميكانيك    -ميكانيكية الطاقة   
 تعدين 

30عدد المقاعد اإلجمالي المخصص :   

 
 ليسانس: آلية

Licence : Automatique 
 آلية

Automatique 

لحاملي ش د ج ت في: بالّتكوين بااللتحاق سمحي  
 آليات 
 مراقبة

 الكتروتقني
 الكترونيك

30عدد المقاعد اإلجمالي المخصص :    
 

 ليسانس : أشغال عمومية
Licence Travaux publics 

 أشغال عمومية
 
 
 

Travaux publics 

لحاملي ش د ج ت في: بالّتكوين بااللتحاق سمحي  
 األشغال العمومية,

 الهندسة المدنية
30عدد المقاعد اإلجمالي المخصص :   

 
 ليسانس : كهروتقني

Licence : Electrotechnique  
 كهروتقني

Electrotechnique  



لحاملي ش د ج ت في: بالّتكوين بااللتحاق سمحي  
 آليات 

 الكتروميكانيك
 الكتروتقني
 الكترونيك

30عدد المقاعد اإلجمالي المخصص :   

  
 

 ليسانس : هندسة مدنية
Licence Génie civil 

 هندسة مدنية
Génie civil 

لحاملي ش د ج ت في: بالّتكوين بااللتحاق سمحي  
 األشغال العمومية,

 الهندسة المدنية
30عدد المقاعد اإلجمالي المخصص :   

 
 ليسانس: تسويق

Licence : Marketing 
 علوم تجارية

Sciences commerciales 
علوم اقتصادية و التسيير و علوم 

 تجارية
Sciences économiques, de 
gestion et commerciales 

بالّتكوين لحاملي ش د ج ت في: بااللتحاق يسمح  
علوم التسيير العلوم االقتصادية العلوم المالية  

30 عدد المقاعد اإلجمالي المخصص :  

 
 ليسانس: إدارة أعمال

Licence : Management 
 علوم التسيير

Sciences de gestion 

بالّتكوين لحاملي ش د ج ت في: بااللتحاق يسمح  
علوم التسيير االقتصادية العلوم الماليةالعلوم   

30عدد المقاعد اإلجمالي المخصص :   

 
 ليسانس : اقتصاد دولي

Licence : économie internationale 
 علوم اقتصادية

Sciences économiques 

بالّتكوين لحاملي ش د ج ت في: بااللتحاق يسمح  
علوم التسيير العلوم االقتصادية العلوم المالية  

30عدد المقاعد اإلجمالي المخصص :   

 
 ليسانس : محاسبة و مالية

Licence : comptabilité et finance 
 علوم مالية و محاسبة

Sciences financières et 
comptabilité بالّتكوين لحاملي ش د ج ت في: بااللتحاق يسمح  

علوم التسيير العلوم االقتصادية العلوم المالية  
30عدد المقاعد اإلجمالي المخصص :   

 
 ليسانس : إنتاج نباتي

Licence : Production végétale 
 علوم فالحيه

Sciences agronomiques 
 علوم الطبيعة و الحياة

Sciences de la nature et de la 
vie لحاملي ش د ج ت في: بالّتكوين بااللتحاق سمحي  

 العلوم الفالحية

30عدد المقاعد اإلجمالي المخصص :   

 
 بيوكيمياء  

Licence : Biochimie 
 علوم بيولوجية

Sciences biologiques 



لحاملي ش د ج ت في: بالّتكوين بااللتحاق سمحي  
 البيوكيمياء

30عدد المقاعد اإلجمالي المخصص :    
 

 بيولوجيا و فيزيولوجيا حيوانية
Licence : Biologie et physiologie animale 

 

لحاملي ش د ج ت في: بالّتكوين بااللتحاق سمحي  
 ش د ج ت: بيولوجيا حيوانية

 ش د ج ت: علوم بيطرية
 

30عدد المقاعد اإلجمالي المخصص :   

 
 بيولوجيا و فيزيولوجيا نباتية

Licence : Biologie et physiologie végétale 
لحاملي ش د ج ت في:بالّتكوين  بااللتحاق يسمح  

 العلوم البيولوجية
30عدد المقاعد اإلجمالي المخصص :  

 
 علم األحياء الدقيقة

Licence : Microbiologie 
بالّتكوين لحاملي ش د ج ت في: بااللتحاق يسمح  

 العلوم البيولوجية

 

 


