
 العليابإمكانك متابعة دراستك بإحدى المدارس أيها الطالب، 
 إذا تحصلت على السنة األولى والثانية ليسانس وكنت من بين الطلبة المتفوقين في دفعتك، 

 إذا لم ترسب وال مرة،

 ، (ليسانسفي السنة الثالثة ومسجال ) 2015بكالوريا إذا كنت حامال لشهادة 

 ، (ليسانسمسجال في السنة الثانية وكنت ) 2016بكالوريا أو 

 :، وفقا للجداول اآلتيةالمنطقةحسب الدراسات للمدارس العليا  ةمديرييجب إيداع الملفات على مستوى 
 أو

 :المدارس العلياإلرسالها فيما بعد إلى على مستوى نواب رؤساء الجامعات،  
 .2018جوان 10يوم : العليا الموعد النهائي إلرسال أو ايداع الملفات على مستوى المدارس 

صة
ر
غتنموا هذه الف

ا
! 

 :تكوين الملف
  ،طلب خطي 
 ،نسخة من شهادة البكالوريا 
  ،كشف النقاط للسنة الجامعية األولى والثانية 
 ،صورتان شمسيتان 
 شهادة حسن السيرة. 

وسيتم      .يتم انتقاء المترشحين من خالل دراسة ملف

 .استدعاء المترشحين المقبولين فقط

  
 الجمهــــوريـــــــة الجـزائــريـــــــة الديــمـقـراطيـــــــة الشـعـبـيــــــــة

République Algérienne Démocratique et Populaire 
 وزارة التعليــم العالـــي والـبحـــث العلمــي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
 

 :ليسانس فيإذا كنت تحضر شهادة  

 العليا للعلوم والتكنولوجيا المدارس

 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر
  39 85 82 023: الجزائر  16200شارع اإلخوة أوداك، الحراش : 

 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بقسنطينة
 68 51 78 031: .  قسنطينةالجديدة، المدينة أ،  75ب .ص: 

 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  بوهران
 76 07 29 041: السانية : 

 المدرسة الوطنية العليا لألشغال العمومية
 38 68 28 021: . ، القبةقاريديشارع سيدي : 

 المدرسة الوطنية العليا للري بالبليدة
 37 90 29 025: الصومعة، البليدة طريق  29: 

 المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن بعنابة
 :CEFOS  عمارسيدي 129عنابة   233ب .صالشعيبة سابقا 

  :038 54 03 95 

 المدرسة العليا للتكنولوجيات الصناعية بعنابة
 02 84 43 038: عنابة   23000 218ب .صحي الصفصاف : 

 بوهران والطاقويةالكهربائية  المدرسة العليا للهندسة

الجير  بيئرحنيفي، جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران، عشابة  64ب .ص: 
 13 71 62 041: وهران 

 بتلمسانالمدرسة العليا للعلوم التطبيقية 
 43 55 41 043: 13000الجميل، تلمسان األفق 165 ب.ص:

 المدرسة العليا للعلوم التطبيقية بالجزائر
 91 95 96 021: 16001ساحة الشهداء الجزائر ، 474ب .ص: 

 المدارس العليا للعوم االقتصادية والتسيير وعلوم تجارية

 مدرسة الدراسات العليا التجارية
 36 00 38 024: تيبازة     -القطب الجامعي القليعة : 

 المدرسة العليا للتجارة
 42 00 38 024: تيبازة     -القطب الجامعي القليعة : 

 التطبيقي  اإلقصادلإلحصاء و المدرسة الوطنية العليا 
 30 00 38 024: تيبازة     -القطب الجامعي القليعة : 

 المدرسة العليا لعلوم التسيير بعنابة

23000الثانوية السابقة بيار وماري كوري عنابة : 
 :038 45 24 30 

 المدرسة العليا للمحاسبة والمالية بقسنطينة
 91 31 73 031: قسنطينة طريق الغابات : 

 بتلمسانالمدرسة العليا إلدارة األعمال 
 47 16 21 043: اإلمامة تلمسان  بوهناكبركة ، شارع أحمد 01: 

 بوهران لإلقتصادالمدرسة العليا 

حنيفي، القطب التكنولوجي لجامعة العلوم والتكنولوجيا عشابة 65ب .ص: 
 34 03 62 041: الجير وهران   بيئرلوهران، 

 المدارس العليا لعلوم الطبيعة والحياة

 المدرسة الوطنية العليا للفالحة 
     07 85 02382 : الجزائر     -الحراش  -شارع حسن بادي : 

 الجزائر -الساحل المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة 
 88 77 91 021 :    16320  إبراهيمالحرم الجامعي دالي :  

 المدرسة العليا في علوم التغذية والصناعات الزراعية الغذائية بالجزائر
    76 40 51 021 : الجزائر -16200الحراش حميدوش، شارع أحمد : 

 المدرسة العليا للفالحة بمستغانم

 27000مستغانم  -الخروبة  -التكنولوجي سابقا  البهو: 
 : 045 39 25 65 

 المدرسة العليا للعلوم البيولوجية بوهران

 أحمد بن بلة  1جامعة وهران ( السانية)الحرم الجامعي األول : 
:  041 51 91 65  

 بقسنطينة للبيوتكنولوجياالمدرسة الوطنية العليا 
 10 60 78 031: 25100 - 66ب .صالحي الجامعي علي منجلي : 

 بالنسبة

آليلإلعالم   

 بالنسبة

 معماريةللهندسة 
 

 بالنسبة 

والحياةلعلوم الطبيعة   

 بالنسبة

اقتصادية والتسيير وعلوم لعلوم 

 تجارية

 بالنسبة

وتكنولوجيالعلوم   
 

 معمارية المدارس العليا لهندسة

 انالمدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمر

 26 47 52 021: وادي السمار الجزائر : 

 آلي المدارس العليا إلعالم

 المدرسة الوطنية العليا لإلعالم اآللي بالجزائر

         16309السمار الجزائر    اآللي، وادي المدرسة الوطنية العليا لإلعالم : 
 : 021 51 60 77     

 المدرسة العليا لإلعالم اآللي بسيدي بلعباس
 سيدي بلعباس 22016، مكتب البريد الوئام، 73ب .ص: 

 :048 74 94 52 

 

رياضيات وإعالم آلي: ميدان  

 إعالم آلي: فرع
 

 

 علوم الطبيعة والحياة: ميدان
 

 

هندسة معمارية، عمران ومهن : ميدان
 المدينة

 هندسة معمارية: فرع
 

 وتكنولوجياعلوم : ميدان

 علوم المادة: ميدان     
علوم اقتصادية والتسيير : ميدان

 تجاريةوعلوم 

https://www.google.it/search?rlz=1C1CHZL_frDZ721DZ721&q=ensmm+annaba+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDTLMk22TKnQks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB39bXHS8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjYnobQlfvZAhXhDsAKHdIfD_QQ6BMIiwEwFg

