اجلنهىرية اجلسائرية الدميقراطًة الشعبًة
وزارة التعلًه العالٌ والبحث العلنٌ

املركس اجلامعٌ
عبد احلفًظ بىالصىف  -مًلة
انًشكض انغبيؼ ٙػجذ انحفٛع ثٕانصٕف – يٛهخ حذٚش انُشأح
حٛش رى فزحّ ثًشعٕو رُفٛز٘ سلى  204 -08ف 06 ٙسعت
ْ 1429ـٕٚ 09 /ن.2008 ٕٛ
انٓٛبكم انجٛذاغٕعٛخ:
ٚزٕفش انًشكض انغبيؼ ٙحبنٛب ػهٗ  8000يمؼذ ثٛذاغٕع:ٙ
  14يذسط رزغغ ف ٙيغًٕػٓب نـ  4000يمؼذ ثٛذاغٕع.ٙ  92لبػخ دساعٛخ نألػًبل انًٕعٓخ.  04يخبثش نهغبد رزغغ نـ  120يمؼذ ثٛذاغٕع.ٙ  10لبػخ كجشٖ. لبػخ خبصخ ثبنزؼهٛى انًزهفض.  08لبػخ إػالو آن.ٙ  20لبػخ أػًبل رطجٛمٛخ. كًب ٚزٕفش انًشكض انغبيؼ ٙػهٗ صالس يكزجبد:* يكزجخ يشكضٚخ ثغؼخ  2000يمؼذٔ ،لبػخ اَزشَذ رحزٕ٘
ػهٗ  30عٓبص.
* يكزجخ ديجش٘ ػجذ انشحًٍ :رزغغ نــ  500يمؼذ،
ثبإلضبفخ إنٗ لبػخ اَزشَذ رضى  52حبعٕةٔ ،لبػخ
نًزكشاد انزخشط.
* يكزجخ ثٍ داكٛش يحًذ انصبنح :رزغغ نـ  250يمؼذ
ٔلبػخ نالَزشَذ رضى  45حبعٕثب ٔ ،لبػخ اَزشَذ رحزٕ٘
ػهٗ10أعٓضح حبعٕة نطهجخ انًبعزش.
ٔرحزٕ٘ انًكزجبد ػهٗ أصٚذ يٍ 10893ػُٕاَب ،ثًب ٚؼبدل
َ 48332غخخ .رغًغ يب ث ٍٛانذسط انُظش٘ ٔانزطجٛمٙ
إضبفخ إنٗ انًؼبعى ٔانًٕعٕػبد انؼهًٛخ.

انًؼبْـــذ:
 -1يؼٓذ انؼهٕو االلزصبدٚخ ٔانزغبسٚخ ٔػهٕو انزغٛٛشٚ :ضى لغً:ٍٛ
أ -لغى انؼهٕو االلزصبدٚخ ٔانزغبسٚخ.
ة -لغى ػهٕو انزغٛٛش.
 -2يؼٓذ انؼهٕو ٔانزكُٕنٕعٛبٚٔ :ضى صالصخ ألغبو:
أ -لغى انشٚبضٛبد ٔاإلػالو اٜن.ٙ
ة -لغى ػهٕو انطجٛؼخ ٔانحٛبح.
ط -لغى ػهٕو ٔركُٕنٕعٛب.
 -3يؼٓذ اٜداة ٔانهغبدٚٔ :ضى لغً:ٍٛ
أ -لغى انهغخ ٔاألدة انؼشث.ٙ
ة -لغى انهغبد األعُجٛخ.
يٛبد ٍٚانزكٕ:ٍٚ
ٚزٕفش انًشكض انغبيؼ ٙػهٗ عزخ يٛبد ٍٚنهزكٕ:ْٙٔ ٍٚ
 يشحهخ انهٛغبَظ:
 -1انؼهٕو االلزصبدٚخ ٔانزغبسٚخ ٔػهٕو انزغٛٛشٚٔ ،ضى
 2173طبنجب.
 -2انشٚبضٛبد ٔاإلػالو اٜنٚٔ ،ٙضى  858طبنجب.
 -3انؼهٕو ٔانزكُٕنٕعٛبٚٔ ،ضى  1180طبنجب.
 -4ػهٕو انطجٛؼخ ٔانحٛبحٚٔ ،ضى  1738طبنجب.
 -5انهغخ ٔاألدة انؼشثٚٔ ،ٙضى  2247طبنجب.
 -6األدة ٔانهغبد األعُجٛخٚٔ ،ضى  907طبنجب.
 يشحهخ انًبعزش:
 -1رخصص سٚبضٛبد أعبعٛخ ٔٚضى  74طبنجب.
 -2رخصص سٚبضٛبد رطجٛمٛخ ٔٚضى  77طبنجب.
 -3رخصص ػهٕو ٔركُٕنٕعٛب اإلػالو ٔاالرصبل ٔٚضى  82طبنجب.
 -4رخصص ثٕٛركُٕنٕعٛب انُجبد ٔٚضى  100طبنجب.
 -5رخصص ثٕٛكًٛٛبء رطجٛمٛخ ٔٚضى  102طبنجب.
 -6رخصص حًبٚخ األَظًخ انجٛئٛخ ٔٚضى  99طبنجب.
 -7رخصص انش٘ انحضش٘ ٔٚضى  56طبنجب.
 -8رخصص الزصبد َمذ٘ ٔثُكٚٔ ٙضى  102طبنجب.
 -9رخصص يبنٛخ انًؤعغخ ٔٚضى  40طبنجب.
 -10رخصص إداسح أػًبل ٔٚضى  29طبنجب.
 -11رخصص رغٕٚك انخذيبد ٔٚضى  76طبنجب.
 -12رخصص إداسح يبنٛخ ٔٚضى  174طبنجب.
 -13رخصص أدة ػشث ٙلذٚى ٔٚضى  77طبنجب.

 -14رخصص أدة ػشث ٙحذٚش ٔيؼبصش ٔٚضى  82طبنجب.
 -15رخصص نغبَٛبد رطجٛمٛخ ٔٚضى  194طبنجب.
 -16رخصص نٛغبَٛبد ػشثٛخ ٔٚضى  188طبنجب.
 -17رخصص أدة عضائش٘ ٔٚضى  72طبنجب.
 -18رخصص رؼهًٛٛخ انهغبد األعُجٛخ ٔٚضى  76طبنجب
 طٕس انذكزٕساِ 04 :رخصصبد ْٙٔ ،كبٜر:ٙ
 -1رخصص األدة انؼشث ٙانحذٚش ٔانًؼبصشٚٔ :ضى 11
طبنجب.
 -2رخصص انشٚبضٛبد ٔرطجٛمبرٓبٚٔ :ضى  07طهجخ.
 -3رخصص انزُٕع انح ٕ٘ٛف ٙاألٔعبط انطجٛؼٛخٚٔ :ضى
 09طهجخ.
 -4رخصص إداسح يبنٛخٚٔ :ضى  08طهجخ.
انزأطٛش انجٛذاغٕعٚ :ٙؤطش طهجخ انًشكض انغبيؼ ٙانجبنغ
ػذدْى اإلعًبن 10838 ٙطبنجب 372 :أعزبرا دائًب.
 انؼهٕو االلزصبدٚخ ،انزغبسٚخ ٔػهٕو انزغٛٛش 87 :أعزبرا.
 انؼهٕو ٔانزكُٕنٕعٛب 185 :أعزبرا.
 اٜداة ٔانهغبد 100 :أعزبرا.

>

انخذيبد انغبيؼٛخ:
 إلبيزبٌ عبيؼٛزبٌ رزغغ كم ٔاحذح يُٓبنـ1000عشٚش. إلبيخ عبيؼٛخ ثغؼخ  2000عشٚش أَغض يُٓب  1000عشٚشفمظ ٔ ْٕ ف ٙانخذيخ ف ٙاَزظبس اعزالو  1000عشٚش
آخش ثذاٚخ يٍ شٓش عجزًجش .2018
 لبػزبٌ يزؼذدرب انشٚبضبد ،يطؼًبٌ ثغؼخ  500يمؼذ ،يطؼىيشكض٘ ثغؼخ  800يمؼذ ،يطؼى يذيظ ثغؼخ  500يمؼذ ْٕٔ
لٛذ االعزالو ثبإللبيخ انغبيؼٛخ 04 ،يالػت عٕاسٚخ03 ،
إراػبد إلصشاء انحٛبح انضمبفٛخ انطالثٛخ.
يٍ
،
2018
/
2017
انغبيؼٛخ
 ٔلذ اعزفبد ثشعى انغُخ.
خذيبد اإلٕٚاء  679طبنجب ٔ  3895طبنجخ ،أ٘ ثًغًٕع:
 4575طبنجب.
يالحظــــــــخ  :نالطــــالع ػهــــٗ دنٛــــم انطبنــــت انغــــبيؼ ٙصٔسٔا
انًٕلــــــغ االنكزشَٔــــــ ٙنهًشكـــــــض انغــــــبيؼ ٙػجــــــذ انحفـــــــٛع
ثٕانصٕف -يٛهخ:

www.centre-univ-mila.dz

تمكنك من تكوين قاعدي مدته  6سداسيات ضمن فرعين:

ىظاو ل .و .د
( لًصاىض ،ماشرت ،دكتىراه)
هو نظام معتمد في التعليم العالي ،بدأ تطبيقه في الجزائر منذ
سنة 2004تتوضح هيكلته كما يلي:

* نٛغبَظ أكبدًٙٚ
يزبثؼخ انذساعخ
ف ٙانًبعزش ٔانذكزٕساِ

* نٛغبَظ يُٓٙ
رحمٛك يغزٕٖ أػهٗ
يٍ األداء ف ٙػبنى انشغم

و :يبعزش = نٛغبَظ  02 +عُٕاد
ٔرزضًٍ ركٕ ٍُٛٚيخزهف:ٍٛ
* رأْٛم يُٓٙ

انشصٛذ= ٔحذح لٛبط يب رحصم ػه ّٛانطبنت يٍ خالل
ػًهّ (ايزحبَبد ،ػًم فشد٘....،إنخ).
سصٛذ انغذاع 30 = ٙسصٛذا.

* انًبعزش =  4عذاعٛبد =  120سصٛذا.
* رأْٛم أكبدًٙٚ

اَزظبو انذساعخ:
ف ٙشكم عذاعٛبد ٔػهٗ أعبط ٔحذاد رؼهًٛٛخ:

تضم المواد
األساسية
في المجال
المختار

ٔرزطهت يغًٕػخ يٍ األسصذح:

* انهٛغبَظ=  6عذاعٛبد=  180سصٛذا.

د :دكزٕساِ = يبعزش 03 +عُٕاد.
رحضش خالل  03عُٕاد ثؼذ انحصٕل ػهٗ انًبعزش.

وحدة
التعليم
األساسية
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وحدة
االستكشاف

وحدة
المنهجية

تضم المواد
التي تسمح
بتوسيع
آفاق
الطالب

معرفة منهجية
البحث
وتقنياته،مناهج
وآليات البحث
العلمي

الوحدة األفقية
مواد اللغات
الحية واإلعالم
اآللي
والتكنولوجيات
الجديدة
لإلعالم
واالتصال

* انذكزٕساِ = ٚزى انحصٕل ػهٓٛب ثزحضٛش سعبنخ.
االَزمبلٚ :ؼذ االَزمبل يٍ انغُخ األٔنٗ إنٗ انغُخ انضبَٛخ
حمب نكم طبنت رحصم ػهٗ  60سصٛذا أٔ يب ٚغبٔ٘ 30
سصٛذا أٔ أكضش ،ششٚطخ أال ٚمم سصٛذ انغذاع ٙػٍ 3/1
يغ اعزذسان انًٕاد غٛش انًكزغجخ.
أيب االَزمبل يٍ انغُخ انضبَٛخ إنٗ انغُخ انضبنضخ فٛزى
ثبنحصٕل ػهٗ  120سصٛذا أٔ  90سصٛذا كحذ أدَٗ
نالَزمبل ششٚطخ اكزغبة كم انٕحذاد األعبعٛخ ٔاعزذسان
انًٕاد غٛش انًكزغجخ.
خصبئص ٔيجبدئ ل .و .د:
انشعًهخ :انٕحذاد انذساعٛخ انًكزغجخ ال ًٚكٍ إػبدرٓب.
انحشكٛخ :إيكبَٛخ رحٕٚم انطبنت أٔ رغغٛهّ ف ٙأ٘ عبيؼخ
ف ٙانغضائش أٔ خبسعٓب.
انٕضٕحٛخ :انًمبسَخ ف ٙعٕق انؼًم ثغٕٓنخ.

ل :ليسانس= الباكالوريا  3 +سنوات.

ْٔزا ضًٍ يغًٕػخ يٍ انًغبالد ٔانًغبساد:

انزحٕٚم :رغٛٛش انًغبس أٔ انغبيؼخ.

انًٛذاٌ= ٚغًؼؼذحرخصصبد ف ٙيغًٕػخ يُغغًخ ( ع
إَغبَٛخ ٔاعزًبػٛخ ،ع دلٛمخ ركُٕنٕعٛب....إنخ).

االحزفبظ ْٕ :حك انطبنت ف ٙاالحزفبظ ثبنٕحذاد انًكزغجخ
ف ٙحبل رغٛٛش انًغبس انزكٕ ُٙٚأٔ انغبيؼخ.

انًغبس= اخزٛبساد ركٌٕ ضًٍ انًغبالد انًزٕفشح نذٖ
انطبنت.

.

