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والوٌحت والٌقل

حذد تاريخ  00سبتوبر  0205كآخر أجل للتسجيالث الٌهائيت بعٌىاى السٌت الجاهعيت 0202/0205
جامعة الشهود محه خلضر بالوادي تتمنى لكم النجاح والتوفوق يف مشواركم اجلامعي
إعدإد وتصممي  :مصلحة إلتعلمي وإلتدإريب وإلتقيمي ** إلطباعة  :مطبعة إجلامعة
,الهاتف ,102321230 :الفاكس,102321230 :

البريــــد االلكتروني:

etudes-amana@univ-eloued.dzا

 /الموقع www.univ-eloued.dz :

مٌدان التكوٌن  - D013الرمز 011 3
شعب البكالورٌا الممبولة فً
التسجٌل حسب األولوٌة

األولوٌة 02

علوم تجرٌبٌة
 -الترتٌب ٌتم على أساس معدل البكالورٌا

شروط المبول

كلٌة التكنولوجٌا

األولوٌة 01

تمنً رٌاضً  +رٌاضٌات

 أن ٌكون نمطة الرٌاضٌات أو الفٌزٌاء أو المادة العلمٌة األساسٌة ( )BAC TMالمتحصل علٌها فً البكالورٌا ≥ 20/10اللٌسانس
سنة ثانٌة

سنة أولى

تخصصاث الواســتر

سنة ثالثة
كهرو مٌكانٌن

كهرو مٌكانٌن

كهرو مٌكانٌن
صٌانة صناعٌة

طالوٌة

هندسة مٌكانٌكٌة

طالوٌة

هندسة طرائك

هندسة طرائك

صناعات بتروكٌمٌائٌة

تكرٌر وبتروكٌمٌاء

اتصاالت سلكٌة وال سلكٌة

اتصاالت سلكٌة وال سلكٌة

كهروتمنً

كهروتمنً

طالات متجددة فً المٌكانٌن
هندسة كٌمٌائٌة
هندسة التكرٌر
هندسة بتروكٌمٌائٌة

جذع مشترن تكنولوجٌا

انظمة االتصاالت
شبكات كهربائٌة
ماكنات كهربائٌة
تحكم كهربائً

ري
هندسة مدنٌة

ري

منشآت الري

ري حضري

تصمٌم ت.أ.ت.م.ش

هندسة مدنٌة

هندسة مدنٌة

كلٌة علوم الطبٌعة
والحٌاة

كلٌة العلوم الدلٌمة

الرٌاضٌات اإلعالم اآللً  3مٌدان التكوٌن  - D033الرمز 031 3
شعب البكالورٌا الممبولة فً التسجٌل
حسب األولوٌة

علوم المادة  3مٌدان التكوٌن  - D02 3الرمز 021 3

الرٌاضٌات  +اإلعالم اآللً

األولوٌة 01

رٌاضٌات

األولوٌة 02

تمنً رٌاضً  +علوم تجرٌبٌة
رٌاضٌات  +علوم تجرٌبٌة  +تمنً رٌاضً

علوم المادة

 -الترتٌب ٌتم على أساس معدل البكالورٌا

الرٌاضٌات  +اإلعالم اآللً

 -أن ٌكون نمطة الرٌاضٌات المتحصل علٌها فً البكالورٌا ≥ 20/11

شروط المبول

 -الترتٌب ٌتم على أساس معدل البكالورٌا

علوم المادة

 -أن ٌكون نمطة الفٌزٌاء المتحصل علٌها فً البكالورٌا ≥ 20/10

اللٌسانس

تخصصات الماســتر

سنة أولى

سنة ثانٌة

سنة ثالثة

رٌاضٌات

رٌاضٌات

رٌاضٌات

رٌاضٌات

إعالم آلً

نظم معلوماتٌة

نظم معلوماتٌة

انظمة موزعة وذكاء اصطناعً

فٌزٌاء االشعة

فٌزٌاء االشعة

فٌزٌاء أشعة

كٌمٌاء

كٌمٌاء

كٌمٌاء عضوٌة

علوم المادة

مٌدان التكوٌن  - D043الرمز 041 3
شعب البكالورٌا الممبولة فً التسجٌل
حسب األولوٌة
شروط المبول

األولوٌة 01

علوم تجرٌبٌة

األولوٌة 02

رٌاضٌات

األولوٌة 03

تمنً رٌاضً

 الترتٌب ٌتم على أساس معدل البكالورٌااللٌسانس

سنة أولى

سنة ثانٌة

سنة ثالثة

تخصصات الماســتر

بٌو كٌمٌاء

بٌوكٌمٌاء تطبٌمٌة

علم السموم

علم السموم

بٌولوجٌا وفزٌولوجٌا النبات

التنوع البٌئً وفزٌولوجٌا النبات

علوم فالحٌة

إنتاج نباتً

إنتاج نباتً

بٌئة ومحٌط

بٌئة ومحٌط

التنوع البٌئً والمحٌط

جذع مشترن علوم الطبٌعة
والحٌاة
جذع مشترن علوم الطبٌعة والحٌاة

كلٌة الحموق
والعلوم السٌاسٌة

الحموق  3مٌدان التكوٌن  - D073الرمز 111 3
شعب البكالورٌا الممبولة فً التسجٌل
حسب األولوٌة

العلوم السٌاسٌة  3مٌدان التكوٌن  - D07 3الرمز 122 3

األولوٌة 01

آداب وفلسفة  +لغات أجنبٌة  +تسٌٌر والتصاد

األولوٌة 02

علوم تجرٌبٌة  +رٌاضٌات

األولوٌة 03

تمنً رٌاضً

الحموق
شروط المبول

 الترتٌب ٌتم على أساس معدل البكالورٌا الترتٌب ٌتم على أساس معدل البكالورٌا بشرط أن ٌكون ≥ المعدل الذي سٌحدد بعد نتائجبكالورٌا 2012

العلوم السٌاسٌة
اللٌسانس

سنة أولى

تخصصات الماســتر

سنة ثانٌة

سنة ثالثة

لانون عام

لانون عام

لانون خاص

لانون خاص

تنظٌمات سٌاسٌة

تنظٌم سٌاسً وإداري

عاللات دولٌة

عاللات دولٌة

لانون أعمال

الحموق

العلوم السٌاسٌة

لانون إداري

سٌاسة عامة وإدارة محلٌة

كلٌة العلوم االلتصادٌة
والتجارة وعلوم التسٌٌر

مٌدان التكوٌن  - D06 3الرمز 111 3
شعب البكالورٌا الممبولة فً التسجٌل
حسب األولوٌة
شروط المبول

األولوٌة 01

تسٌٌر والتصاد

األولوٌة 02

رٌاضٌات

األولوٌة 03

علوم تجرٌبٌة  +تمنً رٌاضً

 الترتٌب ٌتم على أساس معدل البكالورٌااللٌسانس
سنة ثانٌة

سنة أولى

تخصصات الماســتر

سنة ثالثة

علوم تجارٌة

علوم التصادٌة

تسوٌك

تسوٌك فندلً وسٌاحً

تجارة دولٌة

مالٌة وتجارة دولٌة

التصاد نمدي وبنكً

التصاد نمدي وبنكً
التصاد كمً

التصاد كمً

جذع مشترن علوم التصادٌة والتسٌٌر
وعلوم التجارة

التصاد وتسٌٌر مؤسسة

إدارة الموارد البشرٌة
علوم التسٌٌر

إدارة أعمال

إدارة مالٌة
إدارة أعمال

مالٌة ومحاسبة

محاسبة وجباٌة

محاسبة

مالٌة مؤسسة

محاسبة وتدلٌك

كلٌة اآلداب واللغات
لغة وأدب
لغات أجنبٌة
عربً

مٌدان التكوٌن  - D12 3الرمز 122 3
شعب البكالورٌا الممبولة فً التسجٌل حسب
األولوٌة
شروط المبول

األولوٌة 01

آداب وفلسفة  +لغات أجنبٌة

األولوٌة 02

رٌاضٌات  +تمنً رٌاضً  +علوم تجرٌبٌة  +تسٌٌر والتصاد

 الترتٌب ٌتم على أساس معدل البكالورٌااللٌسانس

سنة أولى

جذع مشترن

تخصصات الماســتر

سنة ثانٌة

سنة ثالثة

دراسات أدبٌة

األدب العربً

دراسات لغوٌة

لسانٌات عامة

لسانٌات عامة

دراسات نمدٌة

نمد ومناهج

نمد عربً حدٌث ومعاصر

أدب شعبً
أدب حدٌث ومعاصر

مٌدان التكوٌن  - D08 3رمز اللغة اإلنجلٌزٌة  / 121 3رمز اللغة الفرنسٌة 141 3
شعب البكالورٌا الممبولة فً التسجٌل حسب
األولوٌة شعب
شروط المبول

األولوٌة 01

لغات أجنبٌة

األولوٌة 02

آداب وفلسفة

األولوٌة 03

رٌاضٌات  +تمنً رٌاضً  +علوم تجرٌبٌة  +تسٌٌر والتصاد

 الترتٌب ٌتم على أساس معدل البكالورٌا  +أن تكون نمطة اللغة األجنبٌة المطلوبة ≥ 20/11اللٌسانس

تخصصات الماســتر

سنة أولى

سنة ثانٌة

سنة ثالثة

لغة إنجلٌزٌة

لغة إنجلٌزٌة

لغة إنجلٌزٌة

آداب وحضارة

لغة فرنسٌة

لغة فرنسٌة

لغة فرنسٌة

تعلٌمٌة اللغة الفرنسٌة

كلٌة العلوم االجتماعٌة واالنسانٌة

العلوم االنسانٌة  3مٌدان التكوٌن D093

 -الرمز 211 3

علوم انسانٌة
شعب البكالورٌا الممبولة فً
التسجٌل حسب األولوٌة
علوم اجتماعٌة

شروط المبول

العلوم االجتماعٌة  3مٌدان التكوٌن  - D09 3الرمز 231 3
األولوٌة 01

آداب وفلسفة  +لغات أجنبٌة

األولوٌة 02

رٌاضٌات  +تمنً رٌاضً  +علوم تجرٌبٌة  +تسٌٌر
والتصاد

األولوٌة 01

آداب وفلسفة  +لغات أجنبٌة

األولوٌة 02

تسٌٌر والتصاد

األولوٌة 03

رٌاضٌات  +علوم تجرٌبٌة  +تمنً رٌاضً

 الترتٌب ٌتم على أساس معدل البكالورٌااللٌسانس

سنة أولى

تخصصات الماســتر

سنة ثانٌة

سنة ثالثة

تارٌخ عام

تارٌخ عام

إعالم واتصال

إعالم

سمعً بصري

علم النفس العٌادي

////

علم النفس التنظٌم والعمل

////

علم النفس المدرسً

علم النفس المدرسً

تارٌخ الغرب االسالمً فً العصر الوسٌط
علوم انسانٌة

تارٌخ المغرب العربً المعاصر
تارٌخ الحضارات المدٌمة

علم النفس

علم اجتماع تربٌة
علوم اجتماعٌة

علم اجتماع التنظٌم والعمل

علم اجتماع

علم اجتماع

فلسفة

فلسفة

////

تربٌة خاصة

تربٌة خاصة

ارشاد وتوجٌه

إرشاد وتوجٌه

علم النفس التربوي

////

علم اجتماع االتصال

علم التربٌة

مٌدان التكوٌن  - D09 3الرمز 241 3

معهد العلوم اإلسالمٌة

شعب البكالورٌا الممبولة فً التسجٌل حسب
األولوٌة
شروط المبول

األولوٌة 01

آداب وفلسفة  +لغات أجنبٌة

األولوٌة 02

رٌاضٌات  +تمنً رٌاضً  +علوم تجرٌبٌة  +تسٌٌر والتصاد

 الترتٌب ٌتم على أساس معدل البكالورٌااللٌسانس
تخصصات الماســتر

سنة أولى

سنة ثانٌة

سنة ثالثة
علوم المرآن
الكتاب والسنة
علوم الحدٌث

أصول الدٌن
عمٌدة وممارنة أدٌان

عمٌدة إسالمٌة

دعوة وثمافة اسالمٌة

دعوة وإعالم
شرٌعة ولانون

جذع علوم إسالمٌة
شرٌعة ولانون

معامالت مالٌة معاصرة

شرٌعة
فمه وأصول

فمه وأصول
حضارة اسالمٌة

لغة ودراسات لرآنٌة

لغة ودراسات لرآنٌة

