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 علوم وتكنولوجيا
 

 أ هندسة بيوطبية هندسة بيوطبية

 728رقم 
 2015أوت  05 مؤرخ في :

 أ هندسة الطرائق  هندسة الطرائق 02
 أ كهروتقني كهروتقني 03
 أ هندسة مدنية هندسة مدنية 04
 أ ري ري 05
 أ آلية  آلية 06
 أ اتصاالت سلكية وال سلكية اتصاالت سلكية وال سلكية 07
 أ إلكترونيك  إلكترونيك 08
09 

 علوم المادة

 فيزياء
 أ فيزياء المواد

  817رقم 
 2015أوت  05 مؤرخ في :

 أ فيزياء األشعة 10
11 

 كيمياء
 أ الكيمياء الالعضوية

 أ الكيمياء العضوية 12
 أ الكيمياء الفيزيائية 13
14 

 رياضيات وإعالم آلي
 أ رياضيات رياضيات

  582رقم 
 2015أوت  05 مؤرخ في :

15 
 إعالم آلي

 أ هندسة نظم المعلومات والبرمجيات
 أ معلوماتيةنظم  16
17 

 علوم الطبيعة والحياة
 علوم بيولوجية

 أ بيوكيمياء
  1568رقم 

 2016أكتوبر  06 مؤرخ في :
 أ علم األحياء الدقيقة 18
 أ بيئة ومحيط بيئة ومحيط 19
 أ بيو تكنولوجيا و جينات نباتية بيوتكنولوجيا 20
21 

 والتسيير وعلوم تجارية علوم اقتصادية

 أ تسويق  تجاريةعلوم 

  682رقم 
 2015أوت  05 مؤرخ في :

 أ إدارة األعمال علوم التسيير 22
 أ اقتصاد و تسيير المؤسسات علوم اقتصادية 23
24 

 علوم مالية ومحاسبية
 أ محاسبة و جباية

 أ مالية المؤسسة 25
26 

 علوم سياسية و  حقوق
 حقوق

 أ قانون خاص
 806رقم 

 2016جويلية  26 مؤرخ في : 
 أ قانون عام 27
28 

 علوم سياسية
 أ تنظيم سياسي وإداري

 أ عالقات دولية 29
30 

 فنون
 2015أوت  05 مؤرخ في: 839رقم  أ دراسات سينمائية فنون العرض

 2016أوت  09 :مؤرخ في 992رقم  أ فنون تشكيلية فنون بصرية 31
32 

 لغات أجنبية آداب و
  1104رقم  أ لغة فرنسية لغة فرنسية

 أ لغة إنجليزية لغة إنجليزية 33 2015أكتوبر  13 مؤرخ في :
34 

 لغة وأدب عربي
 2015أوت  05 مؤرخ في: 542رقم  أ لسانيات عامة دراسات لغوية

أكتوبر  13 مؤرخ في : 1016رقم  أ أدب عربي دراسات أدبية 35
 أ نقد و مناهج دراسات نقدية 36 2015

37 

 علوم إنسانية واجتماعية

 أ تاريخ عام تاريخ -علوم إنسانية 

  855رقم 
 2016جويلية  26 مؤرخ في :

 أ اتصال  علوم اإلعالم واالتصال -علوم إنسانية  38
 أ فلسفة عامة فلسفة -علوم اجتماعية  39
 أ علم النفس العيادي علم النفس -علوم اجتماعية  40
 أ إرشاد وتوجيه علوم التربية -علوم اجتماعية  41
 أ علم االجتماع  علم االجتماع -علوم اجتماعية  42
 

 

 طة التكوين المؤهلة في طور الليسانسيخر 


