
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 القرارات المؤىلة لفتح الليسانس )ل.م.د(
 جامعة البويرة 

 



 لفتح الليسانس )ل.م.د( بكلية العلوم والعلوم التطبيقيةالقرارات المؤىلة 
رارــــــــــــــــــالق صصـــــــــــــــــــالتخ  رعــــــــــــالف   دانـــــــــــــــــالمي 

 الفيزياء األساسية 05/08/2015المؤرخ في 798رقم 
Physique fondamentale 

 فيزياء-(1
Physique 

 

 علوم المادة
Sciences de la 

Matière 
 

 05/08/2015المؤرخ في 798رقم 
 الكيمياء األساسية

Chimie fondamentale 

 كيمياء-(2
Chimie 

 

2015/ 05/08المؤرخ في 708رقم   كهروميكانيك 
Electromécanique 

 كهروميكانيك-(1
Electromécanique 

 علوم وتكنولوجيا
   Sciences et 
Technologies 

2015/ 05/08المؤرخ في 708رقم   إلكترونيك 
Electronique 

 إلكترونيك -(2
Electronique 

2015/ 05/08المؤرخ في 708رقم   هرو تقني ك 
Electrotechnique 

 كهرو تقني –( 3
Electrotechnique 

2015/ 05/08المؤرخ في 708رقم   طبيةىندسة بيو  
Génie Biomédical 

 طبيةىندسة بيو  -(4
Génie Biomédical 

2015/ 05/08المؤرخ في 708رقم   ىندسة مدنية 
Génie Civil 

 ىندسة مدنية -(5
Génie Civil 

 2015/ 05/08المؤرخ في 708رقم 
 ىندسة الطرائق 

Génie des Procédés  
 الطرائقىندسة  -(6

Génie des Procédés 
2015/ 05/08المؤرخ في 708رقم   طاقوية 

Energétique 
 ىندسة ميكانيكية -(7

Génie Mécanique 



2015/ 05/08المؤرخ في 708رقم   ري 
Hydraulique 

 ري -(8
Hydraulique 

2015/ 05/08المؤرخ في 708رقم   اتصاالت سلكية وال سلكية 
Télécommunications 

 اتصاالت سلكية وال سلكية -(9
Télécommunications 

 05/08/2015المؤرخ في  566رقم 
 ىندسة نظم المعلومات والبرمجيات

Ingénierie des systèmes 
d’information et du logiciel. إعالم آلي 

Informatique 

 رياضيات وإعالم آلي
Mathématiques et 

informatique 
 

05/08/2015المؤرخ في  566رقم   نظم معلوماتية 
Systèmes informatiques 

05/08/2015المؤرخ في  566رقم   رياضيات 
Mathématiques 

 رياضيات
Mathématiques 

معهد التكنولوجياب القرارات المؤىلة لفتح الليسانس )ل.م.د(  
 

 الميـــــــــــــــــدان الفــــــــــــرع التخـــــــــــــــــــصص القــــــــــــــــــرار

13/10/2015المؤرخ في  1007رقم   ىندسة كيميائية 
Génie chimique ىندسة الطرائق 

Génie des procédés علوم وتكنولوجيا 
Sciences et Technologies  

13/10/2015المؤرخ في  1007رقم   
 ىندسة الصياغة

Génie de la formulation 

13/10/2015المؤرخ في  1007رقم   
 ىندسة المياه

Génie de l’Eau   
 ري

Hydraulique 



 

 القرارات المؤىلة لفتح ليسانس ل.م.د بكلية اآلداب والّلغات
 

 

 

 

 

 الميـــــــــــــــــدان الفــــــــــــرع التخـــــــــــــــــــصص القــــــــــــــــــرار

 أدب عربي 05/08/2015المؤرخ في  524رقم 
Littérature arabe 

 دراسات أدبية-(1
Etudes littéraires  

 لغة وأدب عربي
Langue et littérature arabes 

 

 لسانيات عامة 05/08/2015المؤرخ في  524رقم 
Linguistique générale 

 دراسات لغوية-(2
Etudes linguistiques 

 نقد ومناىج 05/08/2015المؤرخ في  524رقم 
Critique et méthodes 

 دراسات نقدية-(3
Etudes Critiques 

05/08/2015المؤرخ في  833رقم   األدب األمازيغي 
Littérature amazighe 

 لغة وآداب (1
Langue et littérature لغة وثقافة أمازيغية 

Langue et culture amazighes  05/08/2015المؤرخ في  833رقم  
 اللسانية  األمازيغية

Linguistique amazighe 

 لسانيات وتعليمية-(2
Linguistique et 

didactique 

05/08/2015المؤرخ في  623رقم   لغة فرنسية 
Langue française 

 لغة فرنسية
Langue française آداب ولغات أجنبية 

Lettres et langues Etrangères  05/08/2015المؤرخ في  623رقم 
 لغة إنجليزية

Langue anglaise 
 لغة إنجليزية

Langue anglaise 



 القرارات المؤىلة لفتح ليسانس ل.م.د بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 الميـــــــــــــــــدان الفــــــــــــرع التخـــــــــــــــــــصص القــــــــــــــــــرار

 اقتصاد نقدي وبنكي 05/08/2015المؤرخ في  662رقم 
Economie monétaire et bancaire 1)-علوم اقتصادية 

Sciences économiques 

 

تسيير وال  علوم اقتصادية
 وعلوم تجارية
Sciences 

Economiques, 
de Gestion et 

Commerciales 

05/08/2015المؤرخ في  662رقم   اقتصاد كمي 
Economie quantitative 

05/08/2015المؤرخ في  662رقم   البنوك والتأمينات مالية 
Finance des banques et des  assurances 

 علوم مالية ومحاسبة -(2
Sciences financières et 

comptabilité 

05/08/2015المؤرخ في  662رقم   مالية المؤسسة 
Finance d’entreprise 

05/08/2015المؤرخ في  662رقم   محاسبة ومراجعة 
Comptabilité et audit 

05/08/2015المؤرخ في  662رقم   تجارة دولية وإمداد 
Commerce international et logistique 

 علوم تجارية-(3
Sciences commerciales 

05/08/2015المؤرخ في  662رقم   تسويق الخدمات 
Marketing des services 

05/08/2015المؤرخ في  662رقم   تسويق 
Marketing 

05/08/2015في المؤرخ  662رقم   إدارة األعمال 
Management 4)-علوم التسيير 

Sciences de gestion  05/08/2015المؤرخ في  662رقم  إدارة مالية 
Management financier 



 القرارات المؤىلة لفتح ليسانس ل.م.د بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 الميـــــــــــــــــدان الفــــــــــــرع التخـــــــــــــــــــصص القــــــــــــــــــرار

 تاريخ عام 26/07/2016المؤرخ في  834رقم 
Histoire générale 

 تاريخ-علوم إنسانية -(1
Sciences Humaines-Histoire 

 
 
 
 
 
 
 
 

 علوم إنسانية واجتماعية
Sciences 

Humaines et 
Sociales 

26/07/2016المؤرخ في  834رقم   اتصال 
Communication 

 علوم اإلعالم واالتصال-علوم إنسانية-(2
Sciences Humaines - Sciences de 

l’information et de la communication 
26/07/2016المؤرخ في  834رقم   الفقو واألصول 

Fiqh et Oussoul 
 الشريعة-علوم إسالمية-(3

Sciences Islamiques-  Charia 
26/07/2016المؤرخ في  834رقم   العقيدة ومقارنة األديان 

Aqida et religions 
comparées 

 أصول الدين-علوم إسالمية-(4
Sciences Islamiques- Oussoul Eddine 

26/07/2016المؤرخ في  834رقم   فلسفة عامة 
Philosophie générale 

 فلسفة–علوم  اجتماعية -(5
Sciences Sociales- 

Philosophie  
26/07/2016المؤرخ في  834رقم   علم النفس العيادي 

Psychologie clinique 
 
 
 

 علم النفس –علوم اجتماعية -(6
Sciences Sociales- Psychologie 

26/07/2016المؤرخ في  834رقم   علم النفس المدرسي 
Psychologie scolaire 

26/07/2016المؤرخ في  834رقم   علم النفس العمل والتنظيم 
Psychologie du travail et 

de l’organisation 



26/07/2016المؤرخ في  834رقم   تربية خاصة وتعليم مكيف 
Education spéciale et 
enseignement adapté 

 علوم التربية –اجتماعية علوم -(7
Sciences Sociales - Sciences de 

l’éducation 
26/07/2016المؤرخ في  834رقم   علم السكان 

Sciences des populations 
 علم السكان –اجتماعية علوم -(8

Sciences Sociales- Sciences des 
populations 

26/07/2016المؤرخ في  834رقم   علم االجتماع  
Sociologie  

 علم االجتماع –اجتماعية علوم -(9
Sciences Sociales- Sociologie 

 

 

 

 

 



 القرارات المؤىلة لفتح ليسانس ل.م.د بكلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم األرض
 

 الميـــــــــــــــــدان الفــــــــــــرع التخـــــــــــــــــــصص القــــــــــــــــــرار

 تربة ماء 05/08/2015المؤرخ في 753رقم 
Sol et eau 

 علوم فالحية-(1
Sciences agronomiques 

 علوم الطبيعة والحياة
Sciences de la 
nature et de la 

vie 
 

05/08/2015المؤرخ في 753رقم   حماية النباتات 
Protection des végétaux 

13/10/2015المؤرخ في 1007رقم   إنتاج حيواني 
Production animale 

13/10/2015المؤرخ في  1007رقم   تكنولوجيا الغذائية الفالحية ومراقبة النوعية 
Technologie agroalimentaire et 

contrôle de qualité 
05/08/2015المؤرخ في 753رقم   بيو كيمياء 

Biochimie 2)- ولوجيةبيعلوم 
Sciences biologiques  13/10/2015المؤرخ في  1007رقم  علم األحياء الدقيقة 

Microbiologie 
05/08/2015المؤرخ في 753رقم   بيئة ومحيط 

Ecologie et environnement 
 بيئة ومحيط -(3

Ecologie et environnement 
05/08/2015المؤرخ في 753رقم   تكنولوجيا األغذية ومراقبة النوعية 

Technologie agroalimentaire et 
contrôle qualité 

 علوم الغذاء -(4
Sciences alimentaires 

05/08/2015المؤرخ في 753رقم   بيوتكنولوجيا الجرثومية 
Biotechnologie microbienne 

 بيوتكنولوجيا -(5
Biotechnologie 



 

 

 

 

  القرارات المؤىلة لفتح ليسانس ل.م.د بمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 

 

 
 

 الميـــــــــــــــــدان الفــــــــــــرع التخـــــــــــــــــــصص القــــــــــــــــــرار

 05/08/2015المؤرخ في  600رقم 
 الرياضي التنافسيالتدريب 

Entrainement sportif 
compétitif 

 تدريب رياضي-(1
Entrainement sportif  

علوم وتقنيات النشاطات البدنية 
 والرياضية

Sciences et techniques 
des activités physiques 

et sportives 

 
 05/08/2015المؤرخ في  600رقم 

 التربية وعلم الحركة
Education et motricité 

 نشاط بدني رياضي تربوي-(2
Activité physique et  
sportive éducative 

 
 05/08/2015المؤرخ في  600رقم 

 الرياضيةتسيير الموارد البشرية والمنشآت 
Gestion des ressources 

humaines et des 
infrastructures sportives 

 إدارة وتسيير رياضي-(3
Administration et 
gestion du sport 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القرارات المؤىلة لفتح ليسانس ل.م.د بكلية الحقوق والعلوم السياسية
 
 

 الميـــــــــــــــــدان الفــــــــــــرع التخـــــــــــــــــــصص القــــــــــــــــــرار

 26/07/2016المؤرخ في 785رقم 
 قانون عام

Droit public حقوق 
Droit 

 
 حقوق وعلوم سياسية

Droit et sciences politiques  26/07/2016المؤرخ في 785رقم  
 قانون خاص

Droit privé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 )ل.م.د( بكلية العلوم والعلوم التطبيقية ماسترال القرارات المؤىلة لفتح
 

 الميـــــــــــــــــدان الفــــــــــــرع التخـــــــــــــــــــصص القــــــــــــــــــرار

 09/08/2016المؤرخ في  1331رقم 
 فيزياء المواد 

Physique des matériaux  1)-فيزياء 
Physique 

 
 علوم المادة

Sciences de la 
Matière 

 

 فيزياء نظرية  09/08/2016المؤرخ في  1331رقم 
Physique théorique  

 كيمياء  المواد  09/08/2016المؤرخ في  1331رقم 
Chimie des matériaux  2)-كيمياء 

Chimie  كيمياء  المحيط 09/08/2016المؤرخ في  1331رقم 
Chimie de l’environnement 

09/08/2016المؤرخ في  1206رقم   كهروميكانيك 
Electromécanique 1)-كهروميكانيك 

Electromécanique 
 علوم وتكنولوجيا

   Sciences et 
Technologies 

09/08/2016المؤرخ في  1206رقم   صيانة صناعية 
Maintenance industrielle 

09/08/2016المؤرخ في  1206رقم   إلكترونيك األنظمة المضمنة  
Electronique des systèmes embarqués 

 إلكترونيك-(2
Eléctronique 

09/08/2016المؤرخ في  1206رقم   كهرو تقني صناعي 
Electrotechnique industrielle 3)-كهرو تقني 

Electrotechnique  09/08/2016المؤرخ في  1206رقم  شبكات كهربائية 
Réseaux électriques 



09/08/2016في المؤرخ  1206رقم   أجهزة   بيو طبية 
Instrumentation biomédicale 

 ىندسة بيو طبية-(4
Génie Biomédical 

09/08/2016المؤرخ في  1206رقم   مواد  الهندسة المدنية 
Matériaux en génie civil. 

 ىندسة مدنية-(5
Génie Civil 

09/08/2016المؤرخ في  1206رقم   ىياكل 
Structures 

09/08/2016المؤرخ في  1206 رقم  بناء 
Bâtiment 

09/08/2016المؤرخ في  1206رقم   ىندسة التكيف 
Génie climatique  

 ىندسة التكيف-(6
Génie climatique 

09/08/2016المؤرخ في  1206رقم   ىندسة كيميائية 
Génie chimique 7)-ىندسة الطرائق 

Génie des Procédés  09/08/2016 المؤرخ في 1206رقم  ىندسة صيدالنية 
Génie pharmaceutique 

09/08/2016المؤرخ في  1206رقم   طاقوية  
Energétique  8)-ىندسة ميكانيكية 

Génie Mécanique  09/08/2016المؤرخ في  1206رقم  ميكانيكي إنشاء 
Construction mécanique 

09/08/2016المؤرخ في  1206رقم   الموارد المائية 
Ressources hydrauliques 

 ري-(9
Hydraulique 

 
09/08/2016المؤرخ في  1206رقم   ىندسة البيئة 

Génie de l’environnement 

 علوم وىندسة البيئة-(10
Sciences et génie de 

l’environnement 



09/08/2016المؤرخ في  1206رقم   أنظمة االتصاالت 
 Systèmes des télécommunications 

 اتصاالت سلكية وال سلكية-(11
Télécommunications 

09/08/2016المؤرخ في  1350رقم   ىندسة أنظمة  اإلعالم  اآللي 
Génie des systèmes informatiques. 

 إعالم آلي
Informatique 

 وإعالم آلي رياضيات
Mathématiques 
et informatique 

 

09/08/2016المؤرخ في  1350رقم   المعلومة والبرمجية ىندسة أنظمة 
Ingénierie des systèmes d’information 

et du logiciel 
09/08/2016المؤرخ في  1037رقم   بحوث عملياتي 

Recherche Opérationnelle  
 رياضيات

Mathématiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القرارات المؤىلة لفتح الماستر بكلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم األرض
 

 الميـــــــــــــــــدان الفــــــــــــرع التخـــــــــــــــــــصص القــــــــــــــــــرار

09/08/2016المؤرخ في  1316رقم   بيوتكنولوجيا  الميكروبات 
Biotechnologie microbienne 

 بيو تكنولوجيا-(1
Biotechnologies 

 علوم الطبيعة والحياة
Sciences de la 
nature et de la 

vie 
 

09/08/2016المؤرخ في  1316رقم   التنوع البيئي والمحيط 
Biodiversité et environnement 

 بيئة ومحيط-(2
Ecologie et environnement 

09/08/2016المؤرخ في  1316رقم   
 أنظمة بيئية مائية

Ecosystèmes aquatiques 

 علم األحياء المائية البحرية والقارية-(3
Hydrobiologie marine et 

continentale 
09/08/2016المؤرخ في  1316رقم   علم أمراض النبات  

Phytopathologie 

 علوم فالحية-(4
Sciences agronomiques 

09/08/2016المؤرخ في  1037رقم   والتغذية الحيوانية اإلنتاج 
Production et nutrition 

animale 
09/08/2016المؤرخ في  1316رقم   النباتاتحماية  

Protection des végétaux 
09/08/2016المؤرخ في  1316رقم   الغذاء ومراقبة النوعية 

Agroalimentaire et contrôle 
de qualité 

 علوم الغذاء-(5
Sciences alimentaires 



09/08/2016المؤرخ في  1316رقم   التغذية وعلوم األغذية 
Nutrition et sciences des 

aliments 

 09/08/2016المؤرخ في  1316رقم 
 بيو كيمياء تطبيقية

Biochimie appliquée 
 علوم بيولوجية-(6

Sciences biologiques 
09/08/2016المؤرخ في  1316رقم   الفيزيولوجيا الخلوية  واألمراض الفيزيولوجية 

Physiologie cellulaire et 
physiopathologie 

27/07/2017المؤرخ في  835رقم    مكروبيولوجيا تطبيقية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القرارات المؤىلة لفتح  الماستر بكلية اآلداب واللغات
 

 الميـــــــــــــــــدان الفــــــــــــرع التخـــــــــــــــــــصص القــــــــــــــــــرار

 09/08/2016المؤرخ في  1116رقم 
 ومعاصرنقد حديث 

Critique moderne et 
contemporaine 

 دراسات نقدية
Etudes critiques 

 
 لغة وأدب عربي
Langue et 

littérature arabe 
 

 لسانيات تطبيقية 09/08/2016المؤرخ في  1116رقم 
Linguistique appliquée 

 دراسات لغوية
Etudes linguistiques 

 عربي حديث ومعاصرأدب  09/08/2016المؤرخ في  1116رقم 
Littérature arabe de moderne 

et contemporaine 

 دراسات أدبية
Etudes littéraires 

 ةب أمازيغيادآ 09/08/2016المؤرخ في  1338رقم 
Littérature amazighe 

 و آدابلغة -(1
Langue et littérature 

 لغة وثقافة أمازيغية
Langue et culture 

amazighes 
 لسانيات أمازيغية 09/08/2016المؤرخ في  1338رقم 

Linguistique amazighe 
 لسانيات وتعليمية-(2

Linguistique et didactique 
 27/07/2017المؤرخ في  835رقم 

 علوم اللغة
 لغة فرنسية

Langue française 

 آداب ولغات أجنبية
Lettres et langues 

étrangères 
 27/07/2017المؤرخ في  835رقم 

 أدب وحضارة

 

 

 



 القرارات المؤىلة لفتح  الماستر بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 
 

 الميـــــــــــــــــدان الفــــــــــــرع التخـــــــــــــــــــصص القــــــــــــــــــرار

 09/08/2016المؤرخ في  1166رقم 
 اقتصاد نقدي وبنكي

Economie monétaire et 
bancaire 

 علوم اقتصادية-(1
Sciences économiques 

 

علوم اقتصادية،والتسيير 
 وعلوم تجارية
Sciences 

économiques, 
de gestion et 

commerciales 

09/08/2016المؤرخ في  1166رقم   اقتصاد كمي 
Economie quantitative 

09/08/2016المؤرخ في  1166رقم   تسويق الخدمات 
Marketing des services 

 علوم تجارية-(2
Sciences commerciales  09/08/2016المؤرخ في  1037رقم  مالية وتجارة دولية 

Finance et commerce 
international 

09/08/2016المؤرخ في  1166رقم   إدارة األعمال 
Management 3)-علوم التسيير 

Sciences de gestion  09/08/2016المؤرخ في  1037رقم  إدارة مالية 
Management financier 

09/08/2016المؤرخ في  1166رقم   مالية المؤسسة 
Finance d’entreprise 4)- علوم مالية ومحاسبة 

Sciences financières et 
comptabilité  09/08/2016المؤرخ في  1166رقم  محاسبة وتدقيق 

Comptabilité et audit 



 القرارات المؤىلة لفتح الماستر بمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
 

 الميـــــــــــــــــدان الفــــــــــــرع التخـــــــــــــــــــصص القــــــــــــــــــرار

 نخبويالرياضي التدريب ال 09/08/2016المؤرخ في   1413رقم 
Entrainement sportif d’’Elite   

 تدربي رياضي
Entrainement sportif 

 

علوم وتقنيات النشاطات 
 البدنية والرياضية
Sciences et 

techniques des 
activités 

physiques et 
sportives 

 
 09/08/2016المؤرخ في   1413رقم 

 النشاط البدني الرياضي المدرسي
Activité physique et sportive 

scolaire 

 تربوينشاط بدني رياضي 
Activité physique sportive 

éducative 
 

 تسيير المنشآت  الرياضية و الموارد البشرية 09/08/2016المؤرخ في   1413رقم 
Gestion des infrastructures 
sportives et des ressources 

humaines  

 إدارة وتسيير رياضي
Administration et gestion du sport 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القرارات المؤىلة لفتح الماستر بكلية الحقوق والعلوم السياسية
 

 الميـــــــــــــــــدان الفــــــــــــرع التخـــــــــــــــــــصص القــــــــــــــــــرار

 األعمالقانون  27/07/2017المؤرخ في  835رقم 

 حقوق
 

 حقوق وعلوم سياسية
 

 27/07/2017المؤرخ في  835رقم 
 القانون الجنائي والعلوم الجنائية

 قانون األسرة 27/07/2017المؤرخ في  835رقم 

 القانون اإلداري 27/07/2017المؤرخ في  835رقم 

 

 بكلية العوم االجتماعية واإلنسانيةالماستر القرارات المؤىلة لفتح 
 

 الميـــــــــــــــــدان الفــــــــــــرع التخـــــــــــــــــــصص القــــــــــــــــــرار

 تاريخ الغري اإلسالمي في العصر الوسيط 27/07/2017المؤرخ في  835رقم 

 تاريخ-العلوم اإلنسانية 

 علوم إنسانية واجتماعية

 (1830-1519تاريخ الجزائر الحديث ) 27/07/2017المؤرخ في  835رقم 

 تاريخ عام 27/07/2017المؤرخ في  835رقم 
 27/07/2017المؤرخ في  835رقم 

 علوم اإلعالم واالتصال –العلوم اإلنسانية  االتصال والعالقات العامة
 27/07/2017المؤرخ في  835رقم 

 علم االجتماع –العلوم االجتماعية  علم اجتماع االنحراف والجريمة 27/07/2017المؤرخ في  835رقم 



 علم اجتماع التربية 27/07/2017المؤرخ في  835رقم 

 علم اجتماع التنظيم والعمل 27/07/2017المؤرخ في  835رقم 

 علم النفس العيادي 27/07/2017المؤرخ في  835رقم 
 علم النفس المدرسي 27/07/2017المؤرخ في  835رقم  علم النفس –العلوم االجتماعية 

 العمل والتنظيم وتسيير الموارد البشرية علم النفس 27/07/2017المؤرخ في  835رقم 
 27/07/2017المؤرخ في  835رقم 

 فلسفة -العلوم االجتماعية  فلسفة عامة

 27/07/2017المؤرخ في  835رقم 
 الشريعة -العلوم اإلسالمية  الفقو المقارن وأصولو

 27/07/2017المؤرخ في  835رقم 

 أصول الدين –العلوم اإلسالمية  مقارنة األديان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


