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الجمهــوريــة الجـزائرية الديمقـراطــية الشعبــية 

وزارة التعلــيم العــالي والبحــث العلــمي



مؤسسات التعليم العالي ميادين التكوينما هو  ل م د

تواريخ مهمة

التسجيل النهائي

شهادات

النظام الكالسيكي

مديرية الخدمات 

الجامعية سطيف
مؤسسات خارج قطاع 

التعليم العالي

المنشور الوزاري

و معايير التوجيه

فرص التسجيل

هيكلة الجامعةعروض التكوين

2020التسجيالت الجامعية بكالوريا 

تقديم الجامعة

تصفح المنشور الوزاري

الدكتوراه والبحث

التعليم المكثف مركز 

للغات

https://services.mesrs.dz/circulaire_2020/Ar/mobile/index.html


ء عبر الخط، بإتباع اإلجراالتسجيالت النهائية 

PROGRESالمبين على أرضية 

2020نوفمبر 18ى إلنوفمبر08ن م

عبــر الخطكيف أقوم بتسجيلي األولي و تسجيــلي النهائي

في مؤسســة للتعليــم العالي 

17المؤرخ في 01أتصفح المنشـــور رقم 

جيه المتعلق بالتسجيل االولي و تو2020سبتمبر 

2020حاملي شهادة البكالوريا 

:على المواقع
https://bac2020.mesrs.dz

www.mesrs.dz
www.orientation.esi.dz

ين المقابالت الخاصة بالمترشح

الموجهين إلى المدارس العليا 

لألساتذة

2020نوفمبر 10إلى 06من 

في بطاقة الرغبات من بينها ( 10)اختيارات إلى عشرة ( 06)أقوم بإدخال من ستة 

للتكوين في الليسانس ذات التسجيل المحلي أو الجهوي( 02)على األقل مسارين 

2020أكتوبر 26إلى 24من 

2020أكتوبر 28إلى 27من ثم أقوم بتأكيدها 

نتائج التوجيه 

مساءا2020نوفمبر05يوم  

نتائج إعادة التوجيه

مساءا2020نوفمبر 13يوم  

للخدمات الجامعيةفتح البوابة  المخصصة 

2020نوفمبر 30ى إلنوفمبر25ن م

2020نوفمبر 25إلى 19من     PROGRESنظام معالجة الحاالت الخاصة على مستوى المؤسسات الجامعية عبر 

إعادة التسجيل األولي للمترشحين 

الذين لم يحصلوا على أي اختيار من

اختياراتهم

2020نوفمبر 08إلى 06من 

إعادة التوجيه

https://bac2020.mesrs.dz/
http://www.mesrs.dz/
http://www.orientation.esi.dz/


،1978سنةأنشأتبالدنا،فيالهامةالعاليللتعليمالعلميةاألقطابأحدسطيفعباسفرحاتجامعة

للجامعاتالعالميالتصنيفيثبتهماذلكوالدولي،الوطنيالمستويينعلىعلميةبمكانةوتحظى

(World University Rankings)إديكيشنهايرتايمزتعدهالذي(Times Higher Education)

.التواليعلىالثانيةللمرةوطنيااألولىصنفتحيث،2020لسنةطبعتهفي

الثانيالطورفيطالب5652،ليسانساألولالطورفيطالب20421منهم،ومعهدينكليات05علىيتوزعونمسجال،اطالب34637
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.(أمحاضروأستاذأستاذ)األستاذيةمصفذويمن1/3ثلثهماأستاذ1528يؤطرهم.(وماجستيرعلومدكتوراهمتخصصة،

.رتبهمباختالفالتقنيينواإلداريينالمستخدمينمنموظفا1334

(مهني08وأكاديمي47)الليسانسطورفيتكوينا55تضمنحيثالتدرج،فيشعبة27تضممعتمدة،دملنظامميادين07

.(مهني17وأكاديمي77)الماسترطورفيتكوينا94و

.تكوينشعبة19علىموزعينالدكتوراهطورفيتخصص41لمرافقة،بحثوحدةومخبرا41أيضاالجامعةتحتضن

جامعة فرحات عباس سطيف

:في بعض األرقامسطيفجامعة فرحات عباس 





Affectation 
post recours

2021-2020عروض التكوين 

Confirmation 
de 

l’affectation

كلية التكنولوجيا

كلية العلوم

كلية علوم الطبيعة والحياة

كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

كلية الطب

معهد البصريات وميكانيك الدقة

معهد الهندسة المعمارية وعلوم األرض



عروض التكوين

كلية التكنولوجيا



عروض التكوين 
كلية العلوم



عروض التكوين
كلية علوم الطبيعة والحياة



Affectation 
post recours

Confirmation 
de 

l’affectation

عروض التكوين 

كلية الطب



عروض التكوين

معهد البصريات وميكانيك الدقة



عروض التكوين
معهد الهندسة المعمارية وعلوم األرض



عروض التكوين

كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 



المنشور الوزاري المتعلق بالتسجيل األولي
وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد

شــروط االلتحــاق  بمؤســسات التعليــم العــالي•

شعب التكــوين  المضمونــة في المؤسســات الجــــامعيــة•

إجراءات التسجيل األولـي والنهائي عبر الخــط•

(مامةثانوية بوع)إجراءات التسجيل في المؤسســات الجــامعية لحاملي شهادة البكالوريا الخاصة •

إجــراءات طلــب المعادلـة والتسجيل في المـؤسسـات الجامعية لحاملي شهادة بكالوريا أجنبية•

ؤسســات التكوينــات التي تضمنهــا مؤسســات التكويــن العالي التابعــة لدوائــر وزاريــة أخــرى و م•
التكويــن العالي الخاصة

:يسمح لي بالتعرف على



أتعــرف على معايير التوجيه

ل شعبـة البكــالوريا والمعدل المحص
عليه بمراعات الشروط اإلضـافية

اختيــارات حامل

شهادة البكالوريا

المقاعد البيداغوجية المتاحـة

الدوائر الجغــرافيــة

:يخضـع التـوجيـه لمؤسسـة جـامعيـة إلى 



بواسطة شهـادة البكالوريا 

التي بحوزتي يمكنك 
: التسجيل في

الماستر ذي المسار 

المدمج لليسانس

األقسام تحضيرية

للمدارس العليا

شعب المدارس العليا 

لألساتذة

شعب العلوم الطبية

وعلوم البيطرة

ما هي فـرص تسجيـلي

في مؤسســة للتعليــم العــالي؟

( :ثالث سنوات+ بكالوريا ) الليسانس 

جهوي،أومحلّيتسجيلذاتتكوينات-

الوطني،التسجيلذاتشعبة-

الممهننة،التكوينات-

د فقطال يستفيد حاملو أكثر من شهادة بكالوريا سوى من تسجيل واح



فروع التسجيل في 

جامعة فرحات 

عباس سطيف

لماستر ذي المسار المدمج ا
لليسانس

شعب العلوم الطبية 

ما هي فـرص تسجيـلي

في جامعة فرحات عباس سطيف

فرع التكوينالرمز
F12بصريات وميكانيك الدقة

F23هندسة المبلمرات

M07فالحيةعلوم

D01 -012-تكـنـولـوجيا

D02 -022-علـوم المــادة

D03 -032-رياضيات وإعالم آلـي

D04 -042-علـوم الطبيـعـة والحياة

D05 -511-جــيــولـــوجـيــا

D05 -521-جغرافيا وتهيئة اإلقليم

D06 -612-ةعلوم اقتصـادية، التسييـــر وعلوم تجـاري

H14هنـدسـة معمـاريــة

دكتور في الطــب700

دكتور في الصيدلة701

دكتور في طب األسنان702

الليسانس 

( :ثالث سنوات+ بكالوريا ) 

يتكوينات ذات تسجيل محل  

أو جهوي،

الليسانس

:(ثالث سنوات+ بكالوريا ) 

تكوينات ذات تسجيل وطني



إلجراءات التسجيل عبر الخطتواريخ مهمة يجب تذكرها

2020أكتوبر25إلى 15من وفق النمط االفتراضي أبواب مفتوحة على مستوى مؤسسات التعليم العالي

2020نوفمبر 05ى إلأكتوبر24ن م:1المرحلة 

2020أكتوبر 26إلى  24من  عبر الخطالتسجيالت األولية-

2020أكتوبر 28إلى  27من  عبر الخطتأكيد التسجيالت األولية-

2020نوفمبر 05إلى  أكتوبر  29من  معالجة الرغبات-

مساء2020نوفمبر 05يوم  اإلعالن عن نتائج التوجيه-

2020نوفمبر 13ى إلنوفمبر06ن م:2المرحلة 

2020نوفمبر 10إلى  06من  المقابالت الخاصة بالمترشحين الموجهين إلى المدارس العليا لألساتذة-

2020نوفمبر 08إلى  06من  انطالق عملية إعادة التسجيل األولي- حين العملية الثانية المخصصة للمترش

ن الذين لم يحصلوا على أي اختيار م

اختياراتهم

2020نوفمبر 13إلى  09من  المعالجة-

مساء2020نوفمبر 13يوم  اإلعالن عن النتائج-

PROGRESعبر الخط، بإتباع اإلجراء المبين على أرضية التسجيالت النهائية :3المرحلة 
2020نوفمبر 18ى إلنوفمبر08ن م

PROGRESبواسطة أرضية من طرف مؤسسات التعليم العالي الخاصة معالجة الحاالت :4المرحلة 

2020نوفمبر 25ى إلنوفمبر19ن م

2020نوفمبر 30ى إلنوفمبر25ن مللخدمات الجامعيةفتح البوابة  المخصصة :5المرحلة 



التسجيل النهائي

(ج.د200)حقــوق التسجيــل 

:الجزائرعلى مستوى مكاتب بريدتسدد

جامعة فرحات عباس سطيف

:0000334577CCP:    رقم الحساب البريدي

:37Clé:       مفتاح

 Bancaire:Relevé d'Identité:       رقم التعريف البنكي

00799999000033457737

التسجيل النهائي عبر الخط  ويتم إيداع الملف البيداغوجي الحقا



الماستر-حول نظام الليسانس مفـاهيم قاعديـة يجب معرفتهـا

L’unité d’enseignement : Est composée

d’une ou plusieurs matières dispensées

sous différentes formes

d’enseignement : cours, TD, TP, travail

personnel etc…).

تتفرع التـكوينات إلى . ليسانس و ماســتر(: 02)نــظام للتعليــم العـالي منظم في طـورين إثنين •

س سداسـيا ومنظم في وحدات تعليــمية، تكتسب و تحول.مياديـن و شعب وتخصصات .تـدر 

الماستر-الليسانس 

.أسبوعا14تحـدد فترة التدريـس بمتوسط  • الســداسي

مجـال تكويـن، يتفــرع إلى شعب والشعبة إلى تخصصــات   • الميــدان

.يحدد خصوصية تكــويــن أحادي  أو متعدد التخصصات. جزء من ميدان• الشعبة

.يحــد د مســار التكـويـن والكفـاءات الواجـب اكتسابها من قبل الطـالب. جزء من  شعبة• التــخصص

دروس، أعمــل موجـهة و أعمـال )تتكون من مادة أو عدة مـواد، يتم ضمـانها وفق عدة أشكـال تعليميـة 
(.تطبيـقـية

وحــدة التعليــم



:كل شهــادة يقابلها اكتســاب. رصيدا30يحتوي كل سداسي على 

رصيــد بالنسبــة لليســانس180
في الجامعات رصيــد إضافيا  بالنسبــة للماستــر 120

رصيــد إضافي بالنسبــة للماستــر في المدارس العليا180و

ل األرصــدة تحو 

بمعنى أن الطالب الذي بحوزته هذه األرصدة يمكن االستفادة منها في مسار تكوين آخر

(شريطة أن يقبل هذا التحويل من طرف فريق التكوين المستقبل)

تكتســب األرصــدة

.بمعنى أن اكتساب أي وحدة تعليمية أو مادة يؤدي إلى االكتساب النهائي ألرصدتها

األرصــدة

ساعة عمل 25إلى 20يقدر الرصيـد من . تعبر عن حجم العمل الضروري للطالب للتحكم في المعارف المحتوية داخل وحدة تعليمية
.رصيــدا30يتكون السداسي من (. عمل شخصي+ حضــوري )

المعامالت

. تقيس وتزن أهمية المادة ضمن وحدة تعليمية معينة بالنسبة لباقي المواد المشكلة للوحدة التعليمية

مفـاهيم قاعديـة يجب معرفتهـا حول نظام الليسانس و الماستر 



دكتور في الطب 

دكتور في طب األسنان 

دكتور في الصيدلة 

شهادات النظام الكالسيكي 

شهادات العلوم الطبية



شهادات النظام الكالسيكي 

طبيب بيطري 



ائي أستاذ التعليم االبتد

سطأستاذ التعليم المتو

وي أستاذ التعليم الثان

شهادات النظام الكالسيكي

ة المدارس العليا لألساتذ



ليسانس
(سنوات3)

ليسانس 

(سنوات3)

ماستر 

(سنتان)

والماستـر–في الليسانس ميـادين التكوين

ميدان تكوين 14
علوم و تكنولوجيا ❖

علوم المادة ❖

لي آعالم إرياضيات و❖

علوم الطبيعة والحياة ❖

علوم األرض والكون ❖

تجارية وعلوم تسيير،علوم اقتصادية❖

حقوق وعلوم سياسية ❖

آداب ولغات أجنبية❖

إنسانية واجتماعية علوم❖

ة علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضي❖

فنون ❖

عربيأدبلغة و❖

مازيغيةآلغة وثقافة ❖
هندسة معمارية، عمـران ومهن المدينة❖

سنوات3+ بكالوريا سنوات5+ بكالوريا 

سبعة ميادين متوفرة بجامعة فرحات عباس سطيف 07



للغاتمركز التعليم المكثف 

فرصة لتعلم اللغات

وتحسين المستوى

سطيفعباسرحاتفبجامعةللغاتالمكثفالتعليممركزاإلسبانية؟أواإلنجليزيةاللغةتعلمالفرنسية؟لغتكتحسينفيترغبهل

.خدمتكمفي

مالغةتعلمفيالراغبينالجامعةخارجالمترشحينوحتىوعمالوطلبةأساتذةمنالجامعيةاألسرةأفرادلجميعيمكن

أجلمنللغاتكثفالمالتعليممركزفيالتسجيلفيها،مستواهمتحسينأو،األلمانيةأواإلسبانيةأواإلنجليزيةأوالفرنسيةسواء

.جديدةمهنيةآفاقفتحلكميتيحاللغاتفيتكوين

تحديدأجلمندورةكلونهايةبدايةفي(CEFR)للغاتالمشتركاألوروبيالمرجعيلإلطاروفقًاالمستوىاختبارالمركزينظم

.مستوىكلمعتتكيفمتجانسةمجموعاتوتشكيلمتعلمكلمستوى

علىللغاتالمكثفالتعليممركزمعالتواصليرجىالمقدمة،والتكويناتالمستوىواختباراتالتسجيلحولالمعلوماتمنلمزيد

https://ceil.univ-setif.dz:الموقعهذازيارةأو(سابقاالحقوقكلية)البازبمجمعمقرهمستوى

https://facebook.com/CEIL.UFAS1:الفايسبوكعلىصفحتناتابعوا

https://ceil.univ-setif.dz/
https://t.co/RkD1LUKqS4?amp=1


(الدكتوراه)التكوين في الطور الثالث 

:(الدكتوراه)الثالثالطورفيالتكوين

(رماست)الثانيو(ليسانس)األولالتدرجتيشهادعلىالحصولبعدالدراسةمواصلةبهيقصد

ةتنميوالعلميةالقدراتتنميةأجلمنالثالثالطورفيدكتوراهشهادةعلىللحصولذلكو

.الجزائريةالجامعةفيالعلميالبحث

:(الدكتوراه)الثالثالطورفيبالتكوينااللتحاقكيفية

خاصةيةوزارقراراتطريقعنالدكتوراهشهادةعلىللحصولالثالثالطورفيالتكوينفتحيتم

دورهبيحتويوالذيمجالكلفيالمفتوحةالمناصبعددعلىالقراراتهذهتحتويجامعة،بكل

طريقنعالثالثالطورفيبالتكوينااللتحاقيتم.تخصصكلفيالمفتوحةالمناصبعددعلى

الشعبفسنفيوالثانياألولالطورينفيتكوينيثبتمنلكلالكتابيةالمسابقةفيالمشاركة

.الوزاريالقرارفيالمحددة



(الدكتوراه)التكوين في الطور الثالث 

مجاالت التكوين في الطور الثالث لجامعة فرحات عباس سطيف

معهد البصريات

ةوميكانيك الدق
معهد الهندسة المعمارية

وعلوم األرض
كلية علوم 

اةالطبيعة والحي
، كلية العلوم االقتصادية

ريةالتسيير والعلوم التجا
اكلية التكنولوجي كلية العلوم

البصريات 

وميكانيك الدقة

علوم األرض
البيولوجيا العلوم االقتصادية اإللكترونيك الرياضيات

العلوم الفالحية العلوم التجارية اإللكتروتقني اإلعالم اآللي

الهندسة المعمارية

البيئة والمحيط علوم التسيير هندسة الطرائق الكيمياء

علوم المالية والمحاسبة
الهندسة المدنية الفيزياء

اآللية

:الثالثشعب التكوين في الطور 

للدولةقتصاديةواالاالجتماعيةالعلمية،،البيداغوجيةاالحتياجاتحسبشعبةكلفيالثالثالطورفيللتكوينالمفتوحةالمناصبعدديحدد

طيفسعباسفرحاتجامعةتفتحذلكعلىوكمثالالشعبة،نفسفيالتكوينوأساتذةمخبريةهياكلمنالتكوينقدراتحسبوكذلك

.أدناهالمبينالجدولفيكماالطبكليةعداوالمعاهدالكلياتمستوىعلىفيالثالثالطورفيالتكوين



(الدكتوراه)التكوين في الطور الثالث 

:الدكتوراهطروحةأومناقشةتحضير

دعمدروسالطالبيتلقىمتتالية،سنواتثالثمدةفيالثالثالطورفيالتكوينيتم

لوجياتتكنوفيأخرىدروساوالبحثمنهجيةعندروسايتلقىكماالتخصصفيالمعارف

ثم.رالمؤطأوالبحثمديربإشرافاألطروحةموضوعاختيارفيويبدأواالتصالالمعلومات

سنةالبعدحتمياالدكتوراهأطروحةمناقشةتتم.بحثمخبرفياألطروحةتحضيرعملية

.دكتوراهالشهادةعلىبالحصولالتكوينهذايكللبعدهاعلمية،لجنةوأمامللتكوينالثالثة

:التوظيفمجاالت

يا،العلوالمدارسالجامعاتمستوىعلىالتدريسفيالعملالدكتوراهشهادةلحامليمكن

علىيالتالمؤسساتومختلفالبحثمراكزمستوىعلىالعلميالبحثفيالعمليمكنهكما

.والتنميةبالبحثصلة



العلميالبحث

:سطيفعباسفرحاتجامعةفيالعلميالبحث

علىالجامعةةأنشطاقتصرتأنبعدالتسعينيات،نهايةإلىالعلميللبحثالفعليةالبدايةتعود

.األكاديميالتكوين

.التخصصاتمختلففيالعلميالبحثمخابرإنشاءتم2000عاممنابتداء

تتمثل.الميادينجميعتغطيبحثووحدةمخبرا41علىسطيفعباسفرحاتجامعةتحتوي

تقدمهالذيوالماسترالدكتوراهفيالتكويندعمفيالجامعيالعلميللبحثالرئيسيةالمهام

بحثالواالبتكارهيالبحثيةاألنشطةأهدافبينمن،ذلكإلىباإلضافة.والمعاهدالكليات

.واالقتصادياالجتماعيالقطاعلفائدةالتطويري

بينمنتكونأنسطيفعباسفرحاتلجامعةالعلميالبحثمنتوجمكن،الحاليالوقتفي

.ونوعاكماالجزائريةالجامعاتأهم



مديرية الخدمات الجامعية سطيف

http://www.dou-setif.net

حد د تاريخ فتح البوابة المخصصة إليداع ملفات الخدمات الجامعية

، مع إيداع  جميع الملفات الحقا2020نوفمبر 30إلى 25من 

:ضمـان ما يليالجـامعية سطيف، الخـدمات على عـاتق مديرية يقـع 

المنحة

اإليــواء

اإلطعام

النقل

النشاطات العلميـة، والثقافية، والرياضية

الوقاية الصحية



الجامعيةالمنحة

ساره،ميستفيد كل طالب مسجل في ميدان أو شعبة تكوين للتعليم العالي، من منحة للدراسات الجامعية خالل : المنحة

.أشهركل ثالثة ج وتدفع .د2700أو ج .د3600أو ج .د4050بـ حيث تقدر بحسـب الدخـل السنـوي اإلجمالي لألولياء 

:  المنحةملف 
البكالوراينسخة من شهادة -1
(  أصلية)شهادة التسجيل للسنة اجلامعية اجلارية -2
:حسب احلاالت التالية،األولياءمداخيل -3

لألولياءللضريبةشهادة عدم اخلضوع + املداخيل السنوية كشف : املتقاعدينالعاملني أو ألولياء ا* 
لألولياءشهادة اخلضوع للضريبة + عدم العمل شهادة : نشاطأو كالمها ال ميارس أي األولياءأحد* 
(ن الديونأي خايل م) مستخرج من جدول الضرائب حديث و مصفى+ جبائي إنذار : التجارةذوي املهن احلرة أو ألولياء ا* 
(من احلكم نسخة مع )الوفاة أو الطالق للوالدين شهادة : مطلقانأو كالمها متوفيان أو األولياءأحد* 

ابخلارجشهادة اجلنسية اجلزائرية للطالب الذي ولد أو أبواه -4
مشسيةصورة -5
الطالبأو وصل الرصيد للحساب الربيدي ابسم صك بريدي مشطوب عليه  -6



واءـــــــــــــــــاإلي

:ملف اإليواء
نسخة من شهادة التسجيل-1
(  عامة وصدرية)طبيتان شهاداتن -2
صور مشسية( 04) أربع -3
يل وصل الكهرابء أو نسخة من بطاقة الناخب للو -4

.يتم استقبال الطلبة في اإلقامات الجامعية حسب قدرات االستقبال لكل مدينة جامعية: اإليواء

كلم وأكثر عن مكان تسجيلهم 50من ناحية أخرى، ال يستفيد من اإليواء إال الطلبة المقيمين عن بعد 

.سنة28عن السن أن يقل على كلم أو أكثر بالنسبة لإلناث، 30الذكور والبيداغوجي  بالنسبة 



النقل الجامعي

ــاتللخدمالوطنــيالديـوانعاتــقعلىالملقــاةالمهـاممنالجامعيالنقــليعتبــر:الجامعيالنقل

ــلمقاب،العالـيالتعليــمومؤسســاتالجامعيــةاإلقاماتبيــنالطلبةلكــلمضمــونوهوالجامعيــة،

.دج135بـيقدررمــزيسنــوياشتــراكدفــع

:النقـــلملف 
أو شهادة مدرسيةمن شهادة التسجيلنسخة -1
نسخة من كشف نقاط البكالوراي-2
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية-3
صور مشسية ( 02) -4
ملدن شبه احلضرية وصل الكهرابء ألحد الوالدين أو بطاقة الناخب ابلنسبة للطلبة القاطنني اب-5
دج135.00مبلغ اإلشرتاك -6



خدمات أخرى تضمنها مديرية الخدمات الجامعية سطيف

الجامعـيبالمطعــموجبــةمنيستفيــدأنخارجــيأومقيــمطالبلكليمكن•

موزعةالجامعيةالمطــاعم.اإلقامةبطاقةأوالطالببطاقةاستظــهارشــرط

.الجامعيةواإلقاماتالعاليالتعليممؤسساتعلى

اإلطــعـــام

ــشاء اإلقامــات الجامعيــة على الهيــاكل والوسائــل واإلمكانيــات الضــرورية إلنتتوفــر •

ـع النــوادي والجمعيــات لممارسة النشاطات العلمية، الثقافية والرياضية، كمـا تم وض

.يــنمكتبـات، قاعات للمطالعة وقاعــات لالنتــرنت مجانا تحــت تصــرف الطلبــة المقيم

النشــاطات 
ية العلميــة، والثقــاف
والريــاضيــة 

ة من تتوفــر اإلقامات الجامعيــة على الهيــاكل والوسائــل الصحيــة الضروريــ•

.أجــل حمايــة ووقايــة الطلبــة المقيميــن من جميــع األخطــار الصحيــة

الوقايــة 
الصحيــة



مؤسســات التعليــم العــالي

الجــامــعة، المركــز الجامـعي   والمــدرســة؟: ما هو الفــرق بين

وين لمدة سنتين في األولى تتميز بتك. يتفرع التكوين في المدارس العليا حسب الميدان إلى مرحلتين: المدرسة العليا
يشترط لاللتحاق . سنوات( 03)المرحلة الثانية تمثل الطور الثاني للمدارس العليا يحضر في ثالث .  قسم تحضيري

.بهذا الطور النجاح في مسابقة وطنية

.وأقساممعــاهدعلىموزعيـن،مهـمةطالبيةبتعـداداتمتعـددة،تكويـناتتضمــنمؤسسة:الجامعيالمركز

تكـوين عــدة ميادين وشعب. موزعة على كليـات ومعاهد وأقسام،تعـدادات طالبية كبيرة: مؤسسة تتسم بـ : الجامعة
.مقترحة، فضالّ عن تكوينات في العلوم الطبية والبيطرية

(.بمعّدالت التحـاق مرتفعـة)يمكـن أن تضمـن شعب ذات تسجيـل وطني وماستر بمسـار مدمج لليسـانس 
(.ليسـانس مهنيـة)يمكن للجامعات أيضا،احتضان معهـد للعلـوم والتقنيـات التطبيـقية 



المؤسسات خارج قطاع التعليم العالي 

:فيالتسجيلإمكانياتأيضاهناك✓

للوصايةتخضعالتيوأخرىوزاريةلقطاعاتالتابعةالعاليالتكوينمؤسسات-

.العلميوالبحثالعاليالتعليملوزارةالبيداغوجية

.الخاصةالعاليالتكوينمؤسسات-

:التاليةالمعلوماتكذلكالمنشوريتضمن✓

قائمة المؤسسات تحت الوصاية،-
قائمة مؤسسات التكوين العالي الخاصة،-

التكوينات المضمونة في هذه المؤسسات،-

شروط االلتحاق بها،-

.باإلضافة إلى مواقع الواب الخاصة بهذه المؤسسات من أجل معلومات أكثر-


