بطاقت وثائقيت
الرهز1.1.0 :
ديىاى هؤسساث الشباب

فبراير 0202

هتى تن إًشاء الجاهعت:
جاٍؼح وهشاُ هٍ اىَؤصضح األوىً اىرٍ ذأصضد تؼذ االصرقاله ٍ ،يحقح تجاٍؼح اىجزائش اىؼاصَح
اترذاء ٍِ ّىفَثش  . 1961ذؼرثش حاىُا ٍِ اىجاٍؼاخ األصاصُح فٍ اىثالد ،ذضٌ ثَاُّح ميُاخ و ٍؼهذ واحذ
َرىاجذ تهَا  34قضٌ.
هٍ جاٍؼح مالصُنُح أَِ ذىجذ اىؼيىً االجرَاػُح و اىؼيىً اإلّضاُّح  ،اىحقىق و اىؼيىً اىضُاصُح،اىؼيىً
االقرصادَح،اِداب
و اىيغاخ ،اىؼيىً اىذقُقح،اىؼيىً اىطثُح،اىثُىىىجُا،اىثُىذنْىىىجُا و اىرنْىىىجُا.
ذشَو اىرنىَْاخ اىَقذٍح فٍ اىرذسج اىَذي اىقصُش و اىَذي اىطىَو فٍ اىْظاً اىنالصُنٍ و اىيُضاّش و
اىَضرش فٍ ّظاً ه.ً.د ٍْز صْح . 2005

إسهاهاتها:
صاهَد جاٍؼح وهشاُ و ال ذزاه ذضاهٌ فٍ ذنىَِ طيثح أجاّة ٍِ دوه افشَقُح و حرً أوسوتُح و
ػشتُح و ذضاػذ تؼض اىجاٍؼاخ و اىَشامز اىجاٍؼُح فٍ اىرأطُش اىثُذاغىجٍ و اىؼيٍَ .ذىفش جاٍؼح
وهشاُ ىيطيثح ذنىَْا ٍرذسجا و ٍرْىػا فٍ اىْظاً اىقذٌَ.

الٌظام الكالسيكي:
 اىَذي اىقصُش:اىرنىَِ َذوً  6صذاصُاخ أو  3صْىاخ َرحصو اىطاىة تؼذها ػيً شهادج اىذساصاخ اىجاٍؼُح
اىرطثُقُح ( ط.دج.خ) ََنِ ىيطيثح األوائو ٍِ اىذفؼح ٍىاصيح اىذساصح فٍ َّظ اىرنىَِ طىَو اىَذي.

 اىَذي اىطىَو: َرٌ ذحضُش اىشهادج فٍ ٍذج أستغ خَش أو صثغ صْىاخ ورىل حضة اىرخصص. أستغ صْىاخ ىرحضُش شهادج ىُضاّش و شهادج اىذساصاخ اىؼيُا . خَش صْىاخ ىرحضُش شهادج ٍهْذس  ،شهادج األصْاُ و شهادج اىصُذىُح. -صثغ صْىاخ ىرحضُش شهادج اىطة اىؼاً.

كليت اآلداب  :اللغاث و الفٌىى

التخصض

الشعبت

القسن

 -ىغح اّجيُزَح.

 -اّجيُزَح.

 -ىغح أىَاُّح.

 -أىَاُّح.

 -ىغح سوصُح.

 -سوصُح.

 -ىغح فشّضُح.

 -فشّضُح.

 -ىغح اصثاُّح.

 -اصثاُّح.

لغت عربيت و

ىغح ػشتُح و

 -أدب ػشتٍ.

آدابها

آداتها

 -ىغح ػشتُح.

ترجوت

ذشجَح

لغاث
اًجلىساكسىًيت
لغاث التيٌيت

الشهادة

ىُضاّش

رقن الهاتف

041.34.65.75

ىُضاّش

041.34.65.75

ىُضاّش

041.51.31.73

 ػشتُح  ،اّجيُزَح،فشّضُح.
 ػشتُح  ،اّجيُزَح،أىَاُّا.

ىُضاّش

/

 ػشتُح ،اّجيُزَح،اصثاُّح.
في دراهي

ّقذ أدتٍ و
ٍضشحٍ

ّقذ أدتٍ و ٍضشحٍ

ىُضاّش

041.51.31.35

كليت العلىم االقتصاديت و علىم التسيير و العلىم التجاريت
القسن

التخصض

علىم اقتصاديت

ػيىً اقرصادَح

علىم تجاريت

ػيىً ذجاسَح

علىم التسيير

ػيىً اىرضُُش

الشعبت

الشهادة

رقن الهاتف

 ّقذ ٍ،اىُح و تْىكاقرصاد.
 -ذضُُش ٍؤصضاخ

ىُضاّش

041.41.06.43

اقرصاد ذطثُقٍ.
 ٍاىُح. ذضىَق. ٍحاصثح . -ذضُُش.

-41-92-44
ط.د.ج.خ

041
-51-49-41
041

 ذجاسج دوىُح. إػالً آىٍ ىيرضُُش.ٍ -اىُح.

-41-97-21

 إداسج األػَاه.ٍ -حاصثح.

ىُضاّش

 ذجاسج دوىُح. -اىرضىَق.

* ش.د.ج.ث.

شهادة دراساث جاهعيت تطبيقيت .

041
-41-97-22
041

كليت العلىم

القسن

التخصض

إعالم آلي

 -إػالً آىٍ

رياضياث

سَاضُاخ

الشعبت

الشهادة

رقن الهاتف

 إػالً آىٍ صْاػٍ.
 اىهْذصحاالصطْاػُح.

ٍهْذس

041.51.47.69

 ّظاً اىَؼيىٍاذُحاىَرقذً.
-51-31-44

سَاضُاخ
د .ع .ع

فُزَاء
فيزياء
فُزَاء قُاصُح
كيوياء

مَُُاء

البيىلىجيا

اىثُىىىجُا

البيىتكٌىلىجيا

اىثُىذنْىىىجُا

041

فُزَاء اىَىاد اىصيثح

-54-77-50

فُزَاء و إشؼاع

041

اىقُاصاخ اىثصشَح

ط .د .ح .خ

ط

مَُُاء

د  .ع .ع

-51-33-28

مَُُاء ٍطثقح

ط .د.ج  .خ

041

 ػيىً اىىساثح. تُىمَُاء. اىَنشوتُىىىجُا. -تُىىىجُا

د .ع.ع

-51-43-91
041

اىحُىاّاخ.
 تُىىىجُا اىْثاذاخ.اىثُىىىجُا اىَطثقح
اىهْذصح
اىَنشوتُىىىجُح

ط .د .ج  .خ
ٍهْذس

-51-49-62
041

* ش.د.ج.ث

شهادة دراساث جاهعيت تطبيقيت.
كليت الحقىق

القسن

التخصض

القاًىى الخاص

اىؼيىً اىقاّىُّح و

القاًىى العام

اإلداسَح

العلىم السياست

ػيىً صُاصُح و
ػالقاخ دوىُح

الشعبت

الشهادة

رقن الهاتف

اىحقىق

ىُضاّش

041.51.40.52
-41-94-86

 ػالقاخ دوىُح . -ذْظٌُ صُاصٍ و

ىُضاّش

إداسٌ

041
-51-47-87
041

لوزيذ هي الوعلىهاث اتصلىا باالستقبال:

ديىاى هؤسساث الشباب لىاليت وهراى
Coopérative La Météo – USTO-HLM
Fax : 041-42-73 -95.

Tél : 041-42-74 -35.

