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يصبببببتسجيلخنببببب لحجمليبلبببببيجبكبببببي الجدبببببري  جيلت يلى  بببببيجيب ببببب  ج   ببببب  ج

 .إي يعج لفججن لحجيملترشحجعاىج سحىيج ؤسسيتجيلحىجله

يشحمل اإلالف على الوثائق الحالية

 . ألاصللةنليطجيلت يلى  يجكشفج   1.1

 .د سيحين( 02)  صى ثين   2. 2

 .دج 200 يلخن لححلىقجوصحج فعججج 3. 3

وبببببببيحترينجيل  ني ببببببةججPROGRES يثتبببببيعج جبببببب ي جيملتبببببب نجعابببببىج   ببببببلةج

 .يملح   

دببببببببري  ججنبببببببب لحج عاببببببببىيلخنبببببببب لحجيلطلببببببببية جلل يلبببببببب  جيححصببببببببحجعبببببببب جب

جخبعبب  يجللصببتسج  وب يكببةجيل يلبب 
 
جلل ي عببةيلبب يخالجللنظببينجي ببعي

ألاكسبببينجيل للبببةجوج سبببحىي عابببىججيلخنببب لحجيلتلببب ي ى لعللبببهججو  ببب 

 .يملىجهجإليلي

رام تتترلسا يتتة اخالختتم  تتع ر بتتعيتتحا الخيتتجيل ريااويتا وخ تتريا  

 .اإلاواعيد الوزاوية اإلاعلنة



 ببببب جخبببببك جيسبببببحع يللجعم بببببملجيل يلببببب جلببببب ك جيلخنببببب لحج

ويل  مجيلس لجيلىي  ي جفبلجكشبفجيلنلبيطجيملحصبحجعللبهج

فبببببببببلجيلت يلى  بببببببببيجي عببببببببب جلل ترشبببببببببحجيلىلبببببببببى جع بببببببببرجيملبببببببببىكع نج

يملخصصبب نجإ ببىجكيب ببةجيلح ى نببيتجيملسبب ىيجلببهجيلخنبب لحج

بلي ج  ج  نج ذهجيلح ى نيتجيملسب ىيجبلبيججي ب جعللبهج نج

( 06)صحة ين حجفلج  يكةج  تيثه جوفليجلترثي جثني  ل ج

 .على ألالثر( 10)اخحياوات على ألاقل رلى عشرة 

خا تتتل دتتتهادة الاهالوويتتتا    ى لتتتعيجتتت   : يتتتداهتتتام 

ى لتتتتتع تتتتت  طتتتتتم  الاخحيتتتتتاوات وغااثتتتتت   بطاقتتتتتةيدتتتتتدد  تتتتت  

 تتتتتتتتتتتتت  الحنتتتتتتتتتتتتتوي    تتتتتتتتتتتتت   ضتتتتتتتتتتتتاوات (02)  ضتتتتتتتتتتتتتاوي ألاقتتتتتتتتتتتتل 

 و الجهتتتتتتتتتو  ال تتتتتتتتت    لتتتتتتتتتاإلادالليضتتتتتتتتانط جات الخيتتتتتتتتتجيل 

 .يا عية ؤصضة  ثظمنها

يسببببخن جيلحىجلببببهجإ ببببىج ؤسسببببيتجيلحعلببببل جيلعببببي لجعاببببىجيملتببببي اجحلبببب ج

 :يلحيللة

 .خا ل الاهالووياوغاة  -  1. 1

 :والنحائج اإلاد ل عليها    ا حدا  الاهالووياالشعاة  -  2. 2

 .اإلاعدى العام للاهالوويا •

 .الحقدير •

 .نقاط اإلاواد ألاصاصية •

 .الاصخيعاب إلاؤصضات الحعليا والحنوي  العال طاقات  -  3. 3

يلسبببببببيلفجفك  بببببببي جفبببببببئنج لححبببببببيقج بببببببتع ج وطجشبببببببيلإ بببببببىجإ بببببببيفةج -

 يلن ييجفبلجيملسبي لة ج وجيخحتبي جإ يج  حس جيبكيلة وطجش يلف وعج

 .يللتى جإث ج لي لةجدفى ةج  ينجب نة وج كفي  

 دهادة الاهالوويا خا لواينصح: 

 .القيام بهذه العملية ب فة شخ ية وبطريقة يدية -

 .طاع بطاقة الرغاات-

 ثدضتتتتاا لشتتتتف النقتتتتاط  تتتت  الطالتتتت  نيتتتتر عتتتتدة صتتتتوو علتتتتى

 .الخقا إلصحخدا ها



 ينو  عبر الخمالخيجيل ألاول  

 2022يويلية 24رلى  21   

نحببببببببيبوجيلت يلى  بببببببيجثىجببببببببهجإ بببببببىجثينى حببببببببلجإلاعببببببببكنجعببببببب جبعببببببب جج-1

 .لخسل لجكشفجيلنليطجوجدري  جيلت يلى  ي

 عابببببببببببى لشتتتتتتتتتتتف النقتتتتتتتتتتتاط للاهالوويتتتتتتتتتتتا جعببببببببببب  ج ببببببببببب جخبببببببببببك  -2 

التتتتتتتترقا  و( فببببببببلج عاببببببببىجيلصببببببببفحةجعاببببببببىجيليسببببببببي ) جيتتتتتتتتجيلوقتتتتتتتتا 

يللببذينجسخسببحع لر يج(  صتتفل ال تتفدة علتتى اليمتت  ) الضتتر  

يملخصببببببببببببببببببببب جللخنببببببببببببببببببببب لكتج ثنببببببببببببببببببببي جيلىلبببببببببببببببببببببى جإ بببببببببببببببببببببىجيملىكبببببببببببببببببببببعج

www.orientation.esi.dz يلح ى نببببببيتجكيب ببببببةجعاببببببىجلكطببببببكعج

يلت يلى  ببيجيملححصببحجعليلببيجيملسبب ىيجلببلج يلخنبب لحجبلببيجحسبب ج

 .و ائج  يكةجيل  تيتجع رجيملىكع



 عبر  الرغاات بطاقة جغي ر   و  ألاول  الخيجيل ثأليد

 .2022 يويلية26 رلى 25    الخم نفط
 

 رلى  خرى   رة الولوج  نو يطل  اإلارخلة هذه   

 : لت ر ا جلو و ألاولية بالخيجيالت الخاص اإلاوقع
 

   اإلارخلة     دخلتها لما وغااثو بطاقة ثأليد -1

 .الضابقة
  

 جغي ر   و  خذف  و  بإطافة وغااثو بطاقة جغي ر   و  -2

 الاعحااو  بع   ثؤخذ الحالة هذه    و ) الشع  ثرثي 

 .(ثوييهو    الثانية الرغاات بطاقة

ة   رة  معالج  ت  ات  ف  ب   الرغ 
لى  27من   ة  ا  لب  وي  وت   03ج   2022ا 

 

 الوطنية اإلاعالجة ثحنفل اإلارخلة هذه    –

 لحا ل  الرغاات بطاقات بمجمل اإلاعلو اثية

 روصالها و   لؤها ثا ال   الجدد الاهالوويا دهادة

 .الخم عبر 

   عاي ر  وبع على القائمة اإلاعالجة هذه ثؤد  –

 اإلاد لة النحائج و  الشعاة عنها، اإلاعبر  الرغاات)

 الدوائر  الاصخيعاب، قدوات الاهالوويا،   

 .عنها اإلاعبر  الرغاات رخدى ثلاية رلى (الجغرافية



ج  
 
ائ ت  علان  غن  ن  ةانه  ب  وج   الب 

وم  وت   03ي   مساء 2022ا 
 

 اإلاوقع نفط رلى الولوج يمنننا

 ثوييهنا نحائج على لالطالع

 .الحويي  دهادة طااعة و

إلاقابلتة بعتد الحأليتد و  ت  خالتة ثوييهتو رلتى دتعاة ثخظتع  –

عليتتتتتو الحقتتتتتدم رلتتتتتى هتتتتتذه اإلاقابلتتتتتة ال تتتتت  ثتتتتتحا خظتتتتتوويا  تتتتت  

 .رليهااإلاؤصضة ال   ثا ثوييهو 

 تت  خالتتة ؤلاخفتتامل  تت  اإلاقابلتتة يتتحا ثوييتت  اإلاترشتتح  ليتتا رلتتى  –

اخحيتتتتتتاوها اإلاتتتتتتوال  التتتتتتواود  تتتتتت  بطاقتتتتتتة الرغاتتتتتتات و التتتتتتذ  ال 

يخظتتع إلاقابلتتة دتتفوية و يضتتحو   اإلاعتتدى ألادنتت  لاللحدتتامل 

 .بهذا الاخحياو



    على الح وى  فيها يحا لا ال   الخاصة الحالة    

 يقترح الرغاات بطاقة    الواودة الاخحياوات    اخحياو 

 نفط بإثااع للخيجيل ثانية عملية اإلاعني   على

 اإلارخلة    اإلااينة و  ألاول  الخيجيل    الواودة ؤلايراءات

 . عاله ألاولى
 

 صحة على الثانية الرغاات بطاقة ثدحو      يج  –

  ضاوات    ويوبا (02) اثن   طمنها    اخحياوات (06)

 .الجهو    و  اإلادل  الخيجيل جات الليضانط

 يحا ال  ) لاللحدامل الدنيا اإلاعدالت الاعحااو  بع   ثؤخذ –

   (ألاولى الحويي   رخلة بعد عنها ؤلاعال 

 .اإلاحوفرة الايداغويية اإلاقاعد و
 

 .2022  وت11 رلى 06    الرغاات لاطاقة اإلاعالجة ثحا –
 

 . ضاء 2022   وت 11 يوم الحويي  نحائج ع  ؤلاعال  –
 

 اإلاعلو اثية الوطنية للمعالجة النهائية النحائج ثوطع –

 اإلاترشح    حناوى     الثانية العملية وغاات لاطاقات

    اخحياواتها    اخحياو     على يد لوا لا الذي 

 للخيجيالت اإلاخ ص اإلاوقع نفط عبر  ألاولى اإلارخلة

 .الحويي  دهادة وطااعة ألاولية



 :يلتيجث ع جيل يل ج  وج
 . يإلكي ةح مجيلغ  ج يلنستةجلل لتةجيملعنل نج – 
 .يملنحة  ججلإلسحفي  يلخن لحجألاو لج –

.يب ي عل  جيلنلحججلإلسحفي  يلخن لحجألاو لج –

ت م ل ي  ب  سج  ي   الت 
هائ  هادة   لجاملي   الن   ش 

ا كالوري  دد الب  ر الج  ط عت  ق   الج   وف 
راءات   ج  صوص انه  ها المب  ر علن   عت 

ة   ب  رض 
 . PROGRES ا 

 عيب ةجطلتيتج يىي ج  جط  ج  ي  يتجيبخ  يتج

 .يب ي علة



PROGRES  

    الخاصة الحاالت  عالجة اإلارخلة هذه    يحا
   رالس يا عات،) العال  الحعليا  ؤصضات طرف

 :باألخص و  (…وطنية  داوش يا عية،
 .ألاولية الخيجيالت على اإلاحأخري  –
  و  داخلية ثدويالت) الحويي  رعادة طلاات –

 . PROGRES  وطية عبر  (خاويية

 2022صبحمبر  12رلى  09   
 ألخهام ثاعا الخاصة الحاالت هذه  عالجة ثحا 

    للحويي ، الدنيا اإلاعدالت و  الوزاو   اإلانشوو 
 .اإلاحاخة الايداغويية اإلاقاعد خدود

 2022صبحمبر 15رلى 12   

علان   ةانه  ب  وج  ج  الب 
 
ائ ت   غن  ن 

وم  ر  15ي  مت  ب   مساء 2022ست 
 
 



 يتتتتتتتل للخيتتتتتتتجيالت لتتتتتتتأخر  2022صتتتتتتتبحمبر  08ختتتتتتتدد ثتتتتتتتاوي  

النهائيتتتة لحتتتا ل  دتتتهادة الاهالوويتتتا الجتتتدد بعنتتتوا  الضتتتنة 

 .بالنضاة للحاالت العادية 2023-2022الجا عية 
 

 : النهائيةالخيجيالت 

 2022   دتتتهادة الاهالوويتتتاليتتتحا الخيتتتجيل النهتتتا ي لحتتتا  -

   وطتتتتتتتتيةى لتتتتتتتت  عاتتتتتتتت ، باثاتتتتتتتتاع ؤلايتتتتتتتتراء اإلاالختتتتتتتتمعبتتتتتتتتر 

 PROGRES  الرزنا ة اإلادددةوفق . 

يتتحا ايتتداع النيتتخة ألاصتتلية لنشتتف نقتتاط الاهالوويتتا -

 .اإلاوي  رليهاؤصضة اإلا ضحوى على 
 



 نجيب ب  جللع جفبلجعلب جج لبعجيل لتبةج

 ألاصببببببببببللةدببببببببببري  جيلت يلى  ببببببببببيجيملؤكحببببببببببةج

الجي عبب جيسببترجيعريج( ) 

بعبببببب جإجبببببب ي جع للببببببةجيلخنبببببب لحجيلطلببببببية ج

 يب ي عببببببببببة جوعللببببببببببهجيحعبببببببببب نجعاببببببببببىج ببببببببببحج

طيلببببب جوطيلتبببببةجإصببببب ي جعببببب  ج بببببيفلج ببببب ج

 .يملسحلتللةيلننخجب  لعجيححليجيتل ج

 قال الاهالوويا دهادة على الحاصل   الجسائريو   يمن 

  نذ يا ع  جيجيل بأ  يقو وا لا والذي  ،2022 دووة

   ابحداء جيجيل طل  بإيداع عليها، خ ولها

 اإلاؤصضات رخدى  ضحوى  على 2022 صبحمبر 08   

 للشروط طاقا الجغرافية لدوائرها الحابعة الجا عية

  و  بالشعاة لاللحدامل الّدنيا واإلاعّدالت الايداغويية

 و   الاهالوويا، على خ ولها لضنة الحنوي   يدا 

رة الايداغويية اإلاقاعد خدود
ّ
ل يحا .اإلاحوف

ّ
 الحنف

 وعلى  اإلاعنية اإلاؤصضة طرف    الطلاات بهذه خ رّيا

  رفق   الجا عية اإلاؤصضة    الحقرب اإلاعني  

 .للاهالوويا ألاصل  النقاط بنشف

 الجا عية اإلاؤصضات    لخيجيل  يل  خر  خدد

 .2021 صبحمبر15 يوم



 باإلاعدى العمل ثوصيع“    اإلانشوو، هذا يديد ويحمثل

 و يدا  وياض   ثقن  دعاة بهالوويا ليشمل اإلاوزو  

 للذماء العلي   للمدوصح   بالنضاة  ل  ورعالم وياطيات

 الرياطيات  يدا  ثقضيا ,والرياطيات الاصطناع 

 آلال  وؤلاعالم الرياطيات دعا   رلى آلال  وؤلاعالم

    وهذا ألاولى الضنة  نذ فيهما الخيجيل ور هانية

 للمداوش وبالنضاة ،”الجا عية واإلارالس  الجا عات

 الدقيقة العلوم دعاة ثقضيا“ ثا فقد لألصاثذة العليا

 الخيجيل ر هانية  ع ف زيائية وعلوم الرياطيات رلى

 .”ألاولى الضنة  نذ فيهما

 ثنوي   ضاوات  وبع رخداث“ اإلانشوو، جات رطاو     وثا

 لحا ل   خ  ة وثننولوييا علوم  يدا     يديدة

 وجات  مهننة ثنوينات ,وياض   ثقن  بهالوويا دعاة

 :   ثحمثل  دل  جيجيل

 وياض   ثقن  بهالوويا اإلادنية الهندصة     ضاو •

 . دنية هندصة ثخ ص

 وياض   ثقن  بهالوويا الطرائق هندصة     ضاو •

 .الطرائق هندصة ثخ ص

 وياض   ثقن  بهالوويا النهربائية الهندصة     ضاو •

 . لهربائية هندصة ثخ ص

 وياض   ثقن  بهالوويا اإلايهانينية الهندصة    و ضاو •

 .” يهانينية هندصة ثخ ص



 يا عة    مل    صحوط “ الحنوينات هذه   

 العلوم ويا عة 1الاليدة ويا عة 1صطيف

 .”بوهرا  والحننولوييا

    يديدة ثنوينات  ضاوات“ على  يظا اإلانشوو  ويشمل

 لحا ل   خ  ة الليضانط بشهادة ثحوج ال يدلة

 وثقن  ووياطيات ثجريبية علوم دعاة الاهالوويا دهادة

 العليا الوطنية اإلادوصة د ج“ وعلى ”وياض  

 العليا الوطنية واإلادوصة ال ناعية للحننولوييات

 الوطنية اإلادوصة لح ادا بعنابة والحعدي  للمعاد 

 اإلادوصة د ج“ رلى باإلطافة ،”اإلاهندش إلاه  العليا

 للعلوم الوطنية واإلادوصة الحطايقية للعلوم العليا

 العليا الوطنية اإلادوصة لح ادا بالجسائر  والحننولوييا

 بالقط  صحوط  وال   اإلاحقد ة للحننولوييات

  على اإلانشوو  وينص .”هللا عاد بضيد  الحننولوج 

    الصحراوية السواعة    العلي    دوصح   رخداث“

 .”والواد   دواو 

 :الطال   ن  يضحفيد وليف اإلاوزو   اإلاعدى هو   ا
 

 إلايادي   ثال  فاالنضاة .دعاة مل خض  ألاصاصية 
 والحياة الطايعة وعلوم الايطرة، وعلوم الطاية العلوم
 اإلاوزو   اإلاعدى خضاب يحا والنو ، ألاوض وعلوم

  عدى) :يل  لما ووياطيات ثجريبية علوم لشعا  
 . 3(/ والحياة الطايعة علوم عال ة + x2 الاهالوويا

 

 ثويي     يضاعد  ن  اإلاوزو   اإلاعدوى  ريجابيات   
  عدى على ثد ل طال  فمثال  قدواتها، بدض  الطلاة

 العلوم    15 عال ة على وثد ل 17.00 بهالوويا
 وثد ل 16.50  عدى على ثد ل وطال   الطايعية

 علوم دعاة  ودوصا  الطايعية العلوم    18.50 على
 اخخضاب يحا هنا و  طاية علوم طل  ولالهما ثجريبية،

 : الحالية بالطريقة اإلاوزو   اإلاعدى

   3 ثقضيا 15 + (2*17) : الاوى  للطال  اإلاوزو   اإلاعدى

 .16.33 : يضاو   و




