
 

 الجمهــوريــة الجـزائر الديمقـراطــية الشعبــية 
 وزارة التعلــيم العــالي والبحــث العلــمي 

 

   2016دليــــل الطــالب 

1 



2 



 :  أستطيع التسجيل في مؤسسة للتعليم العالي إذا كنت

 2016عــام  بكالورياحامال لـشهادة  
 الممــنوحــة مـن وزارة التربية الوطنية

 2016خاصة   بكالورياحامال لـشهادة  
 (بوعمامةثانوية )

 2016قبل  بكالورياحامال لـشهادة  
أجنبية عام  بكالورياحامال لـشهادة  

 ، تخضع لمـعــادلــة2016
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 مؤسســات التعليــم العــالي،

 جــامــعة ومركــز جامـعي ومــدرســة؟: ما هو الفــرق بين 

 التحــاق معدالت ،دوائر عـلى مـوزعيــن الطلبة، من محــدود عدد:العليا المدرسة
 .وهـادفة التخصص أحـادية تكـويــنات مرتـفعة،

 ،مهـمة   طالبية بتعـدادات متعـددة، تكويـنات تضمــن مؤسسة :الجامعي المركز
    .ودوائــر معــاهد على موزعيـن

 عــدة، ودوائر كليـات على موزعة ،كبيرة طالبية تعـدادات :الجامعة
 .والبيطرية الطبية العلوم في تكوينات عن فضالا  مقترح، تكـوين وشعـب ميادين 
 لليسـانس مدمج بمسـار ومساتر وطني تسجيـل ذات شعـب تضمـن أن يمكـن 
 .(مرتفعـة التحـاق بمعداالت)

 .(مهنيـة ليسـانس) التطبيـقية والتقنيـات للعلـوم معهـد احتضان بإمكـان
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 ما هي فـرص تسجيـلي في مؤسســة للتعليــم العــالي؟

LMD   شعب  
 شعب ذات تسجيل وطني 

 ما ستر بمسار مندمج لليسانس 

 أقسام تحضيرية للمدارس الكبرى 

 التطبيقـةمعاهد للعلوم والتقنيات 

 مدارس عليا لألساتذة

 مدارس عليا و معاهد

 العلوم الطبية والعلوم البيطرية

يمكن بواسطة شهـادة  

التي بحوزتي  البكالوريا
 :  التسجيل في
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 و الدكتوراه الماسترمفـاهيم قاعديـة يجب معرفتهـا حول نظام الليسانس، 

L’unité d’enseignement : Est composée 

d’une ou plusieurs matières dispensées 

sous différentes formes 

d’enseignement : cours, TD, TP, travail 

personnel etc…). 

 

و  ماســتر ،ليسانس: أطـوار( 03)نــظام للتعليــم العـالي منظم في ثالثــة •
س  .شعـب وتخصصات وتتـفرع التـكوينات إلى مياديـن . دكتوراه تـدرا

 .تحول وسداسـيا ومنظم في وحدات تعليــمية، تكتسب 
 

L.M.D. 

 الســداسي .أسبوعا 14تحـدد فترة التدريـس بمتوسط  •

 الميــدان مجـال تكويـن، يتفــرع إلى شعــب والشعــب إلى تخصصــات   •

 الّشعبــة .تحدد خصوصية تكــويــن أحادي  أو متعدد التخصصات. جزء من ميدان•

تحــداد مســار التكـويـن والكفـاءات الواجـب اكتسابها من . جزء من  شعــبة•
 .قبل الطـالب

 التــخصص

دروس، أعمــل )مـواد، يتم ضمـانها وفق عدة أشكـال تعليميـة  أوعدةتتكون من مادة •
 (.أعمـال تطبيـقـية وموجـهة 

 وحــدة التعليــم
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 و الدكتوراه الماسترمفـاهيم قاعديـة يجب معرفتهـا حول نظام الليسانس، 

L’unité d’enseignement : Est composée 

d’une ou plusieurs matières dispensées 

sous différentes formes 

d’enseignement : cours, TD, TP, travail 

personnel etc…). 
 :كل شهــادة يقابلها اكتســاب. رصــدا 30يحتوي كل سداسي على 

 للماستــررصيــد إضافيا  بالنسبــة  120 رصيــد بالنسبــة لليســانس 180    
سداسيات ( 06)يتم الحصول على الدكتوراه بعد ستة 

 بحث، على األقل ودراسية 

 تحويــل األرصــدة

 بمعنى أن الطالب الذي بحوزته هذه األرصدة يمكن االستفادة منها في مسار تكوين آخر

 (شريطة أن يقبل هذا التحويل من طرف فريق التكوين المستقبل)

 تكتســب األرصــدة

 .بمعنى أن اكتساب أي وحدة تعليمية أو مادة يؤدي إلى االكتساب النهائي ألرصدتها

 األرصــدة

 ساعة عمل  25إلى  20يقدر الرصيـد من . تعبر عن حجم العمل الضروري للطالب للتحكم في المعارف المحتوية داخل وحدة تعليمية
 .رصيــدا 30يتكون السداسي من (. عمل شخصي+ حضــوري )

 المعامالت

 . تقيس وتزن أهمية المادة ضمن وحدة تعليمية معينة بالنسبة لباقي المواد المشكلة للوحدة التعليمية
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 .الجدد البكلورياالمنشور التفاعلي المتعلق بالتسجيل األولي وتوجيه حاملي شهادة 

 شــروط االلتحــاق  بمؤســسات التعليــم العــالي•

 شعــب التكــوين  المضمونــة في المؤسســات الجــــامعيــة•

 

 إجراءات التسجيل األولـي عبر الخــط•

 

 (بوعمامةثانوية )الخاصة  البكالورياإجراءات التسجيل في المؤسســات الجــامعية لحاملي شهادة •

 أجنبية بكالورياإجــراءات طلــب المعادلـة والتسجيل في المـؤسسـات الجامعية لحاملي شهادة •

   

 

 التكوينــات التي تضمنهــا مؤسســات التكويــن التابعــة لدوائــر وزاريــة أخــرى•

 

   
 (.المنح الدراسية،النقل، اإليواء واإلطعام)الخدمات الجامعية •

:يسمح لي بالتعرف على  
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 أتعــرف على معايير التوجيه

والمعدل  البكــالورياشعبـة  
 المحصل عليه

 اختيــار حامل

البكالورياشهادة    

المتاحـة البيدغــوجيــةالمقاعد   

 الدوائر الجغــرافيــة

 9 :يخضـع التـوجيـه لمؤسسـة جـامعيـة إلى 



      2016تواريخ مهمة نذكرها بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا 
 الخاضعين إلجراء التسجيل األولي عبر الخط

 فتـرة التسجيـالت األولية عبـر الخـط
  2016 جويلية 21إلى  19من 

 
 فتـرة تأكيـد التسجيـالت األولية عبـر الخـط

  2016 جويلية 24إلى  22من   
 

 الطعون عبـر الخـط وفتـرة التوجيهات 
  2016أوت  02إلى  2016 جويلية 31من 

 

 فتـرة إجراء المقابالت مع لجنة، بالنسبة للشعب المعنيـة

  2016أوت  02إلى  2016 جويلية 31من 
 

 فتـرة التسجيالت النهائية

  2016أوت  09إلى   2016أوت  04من 
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ل في شهر أوت  البكالورياإن حامل شهادة • ، ويرغب في تغيير الفرع، فإنه تم 2016الذي سجا
 .وضع أرضية تحويالت في متناوله على موقعي االنترنيت المخصصين لهذا الغرض

 .عبر الخط وحصريايجب أن يتم طلب التحويل وجوبا •

 .بعد دراسة الطلب، سيتلقى المعني إجابة•

ل• ا تأكيد تسجيله الجديد أو االحتفاظ بتسجيله األوا  .عندئذ على المعني إما

 : الخاصة بالتحويالت كما يلي  الرزنامةتحدد •

 2016سبتمبر  17 الى 2016سبتمبر  14: فتح أرضية التحويالت –

 2016سبتمبر  20: النتائج –

 2016سبتمبر  25: التسجيل النهائي –

 2016سبتمبر  30:  الغلق النهائي لجميع عمليات التسجيالت والتحويالت –
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      2016تواريخ مهمة نذكرها بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا 
إلجراء التحويالت عبر الخط   



 و تسجيــلي في مؤسســة للتعليــم العالي  كيف أقوم بالتسجيل األولي عبــر الخط

  2016 جويلية 21الى  19أفكر جيدا و أسجل خيـارات أحددها خالل فترة التسجيل األولي من 

 2016 جويلية 24إلى  22وأؤكدها من  

 أتقدم بطعن عبر الخط 
 2016أوت   02إلى   2016 جويلية 31  

 إذا لم أوجه إلى إحدى اختياراتي

 أسجل نهائيا في المؤسسة التي وجهت إليها

   2016أوت  09إلى   04من 

 إذا وجهت إلى إحدى اختياراتي

 إذا وّجهت نحو شعبة خاضعة لمقابلة شفوية
 2016أوت   02إلى   2016 جويلية 31  

 2016أوت   02إلى   2016 جويلية 31مرحلة التوجيهات من 

 :على المواقع“ 2016تسجيــل ”في شكله الرقمي التطبيقي  2016الجدد  البكلورياأتصفح المنشـــور التوجيهي لحاملي شهادة 

www.orientation.esi.dz, www.esi.dz, www.mesrs.dz 
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 : بكلورياكنت متحل على  اذا

 بتقدير ممتاز 

اختيارين من بين الفروع ( 02)أسجل  

 المقترحة

 بتقدير جيد 

اختيارات من بين الفروع  04أسجل  

 المقترحة

 بتقدير آخر

اختيارات من بين الفروع  06أسجل 

 المقترحة من بينها فرع من فروع ل م د

http://www.orientation.esi.dz/
http://www.esi.dz/
http://www.mesrs.dz/


Affectation 
post recours 

 ،( بوعمــامةثانوية )الخـاصة  البكــالورياإذا كنت حائزا على شهادة 
 :سجـل في مؤسسة للتعـليم العـالي يجــب أل 

Confirmation 
de 

l’affectation 

 التسجيـل نهائيا في المؤسسة التي اخترتها-

   2016سبتمبر  20إلى  14من 

 أختــار تكوين في مؤســسة جـامعيـة -

 ، البكالوريافي تحصلت عليها النقاط التي  و، معدلي العام البكالوريامعرفة شعبة  -

 الجدد البكالورياتوجيه حاملي شهادة  وشروط االلتحاق المنصوص عليها  في منشـــور التسجيل األولي  -

البحث العلمي  ومعرفة المعدالت الدنيا لاللتحاق بمختلف التكوينات من خالل تصفحها على الموقع اإللكتروني لــوزارة التعليــم العـالي  -
www.mesrs.dz 

 .األخرى الممنوحة من طرف وزارة التربية الوطنية البكالورياالتي بحوزتي مع شعب  البكالوريامطابقة شعبة 

 :على المواقع“ 2016تسجيــل ”في شكله الرقمي التطبيقي  2016الجدد  البكلورياأتصفح المنشـــور التوجيهي لحاملي شهادة 

www.orientation.esi.dz, www.esi.dz, ww.mesrs.dz 
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http://www.mesrs.dz/
http://www.orientation.esi.dz/
http://www.esi.dz/
http://www.mesrs.dz/


 :التي بحوزتي، عبر الخط على الموقع اإللكتروني البكلورياقبل كل شيء، يجب أن أتقدم بطلب معادلة  -
   www.mesrs.dz 

 ، البكالورياالنقاط التي تحصلت عليها في  و، معدلي العام البكالوريامعرفة شعبة  -
 الجدد البكالورياتوجيه حاملي شهادة  ومعرفة شروط االلتحاق المنصوص عليها  في منشـــور التسجيل األولي  -

 البحث  ومعرفة المعدالت الدنيا لاللتحاق بمختلف التكوينات من خالل تصفحها على الموقع اإللكتروني لـوزارة التعليـم العـالي  -
         www.mesrs.dz:    العلمي

 أجنبية، بكــالورياإذا كنت حائزا على شهادة 
 :سجـل في مؤسسة للتعـليم العـالي يجــب أل

 التسجيـل نهائيا في المؤسسة التي اخترتها-

  2016سبتمبر  20إلى  14من 

 أختــار تكوين في مؤســسة جـامعيـة -
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Affectation 
post recours 

 ،2016قبل سنة  بكــالورياإذا كنت حائزا على شهادة 
 :سجـل في مؤسسة للتعـليم العـالي يجــب أل

Confirmation 
de 

l’affectation 

 التسجيـــل النهــائي بالجــامعة

 (2016سبتمبر  20اخر أجل للتسجيل يوم )

التكوين المرغــوب واختيار المؤسسة   

الجدد البكالورياتوجيه حاملي شهادة  ومعرفة شروط االلتحاق المنصوص عليها  في منشـــور التسجيل األولي  -   
  البكالورياوالمعدالت الدنيا لسنة الحصول على  

  ، البكالورياالعام والنقاط المتحصل عليها في  امعدلي،البكالوريامعرفة شعبة  -

( أجنبية بكالورياشهادة معادلة في حالة )+   

  2016أترشح إذا لم أكن قد استفدت إطالقا من تسجيل جامعي قبل 
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لوثائق المطلوبة للتسجيل النهائيا  

  للباكالورياكشــف النقــاط األصــلي 

 (استخــرج عــدة نســخ الستعمــالها الحقــا)

شمسيتان ( 02)صــورتــان   

 . (  ج.د 200)وصل دفــع حقــوق التسجيــل بقيمــة 
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 بكالوريا

 ليسانس 
 (سنوات 3)

 ليسانس 
 (سنوات 3)

 دكتوراه
 (سنوات 3)

 ماستر 
 (سنتان)

 ليسانس 
 (سنوات 3)

 ماستر
 (سنتان)

 سنوات 8+  بكالوريا

 LMD  شهادات نظام  

 ميدان تكوين  14
 

 تكنولوجيا  وعلوم 
 علوم المادة 
 لي آعالم إ ورياضيات 
 علوم الطبيعة والحياة 
 علوم األرض والكون 
 تجارية وعلوم تسيير, علوم اقتصادية 
 حقوق وعلوم سياسية 
آداب ولغات أجنبية 
إنسانية واجتماعية  علوم 
 علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية 
 فنون 
 عربي أدبولغة 
 مازيغيةآلغة وثقافة 
المدينة   مهن وعمران  ،هندسة 

  
 

 سنوات 5+  بكالوريا

 سنوات 3+  بكالوريا
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  بكالوريا

 دكتور في الطب 

 دكتور في طب األسنان 

 دكتور في الصيدلة 

 شهادة الدّراسـات الطبية المتخصصة 

النظام الكالسيكي  شهادات  

 كليات الطب  دكتوراه في العلوم الطبية 
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  بكالوريا

 شهادات النظام الكالسيكي 

 طبيب بيطري 

 مهندس دولة

 دكتوراه

 ماستر 

 LMDمعـابر 

 المدارس العليا والمعـاهد 
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  بكالوريا

 أستاذ التعليم االبتدائي 

 أستاذ التعليم المتوسط

 أستاذ التعليم الثانوي 

 شهادات النظام الكالسيكي 

 المدارس  العليا لألساتذة
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 على سبـيـل المثـال ال الحصر   ظـيفتمت اإلشـارة إلى قطـاعـات التو •

  يمكنك التقرب من الوكالة الوطنية للتشغيـل(ANEM ) لمزيد من

المعلومات المتعلقة بمقطعات التوظيف المحتملة والمكان الذي ترغب 

 .العمل فيه

 على المدونة الجـزائـريـة لمهن التشغيل  إطلعNAME)) 

 

تساعــدك هذه المعلـومات على االختيار األفضــل، لتكـوينـك من أجل •

 مهنتك المستقبليـة

 LMD تشغيـليـة خـريـجي
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 :شعبة لميدان  22قطاعات التشغيـل لخريـجي 

 علوم وتكنولوجيا

 طيران

 آلية 

             كهروميكانيكي

   الكترونيك

   الكتروتكنيك

             بيوطبيةهنـدسة 

 هنـدسة مدنية 

 هنـدسة التكيف 

 هنـدسة الطرائق 

 صناعية هنـدسة 

 نـدسة بحرية ه

 هنـدسة ميكانيكية 

    منجميّةهنـدسة 

 ري       

 محــروقــات

 نظـافة وأمـن صناعي 

   بتروكميائيةصنـاعات 

 هنـدسة النقل 

 تعــديــن

 ومكانيـك الدقـة بصرياـت 

 اتصـاالت سلكيـة وال سلكيـة  

 عموميـة  أشغـال
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 قطاعات التشغيـل لخريـجي شعبتي ميدان

 علوم المادة 

 فيزياء

 كيمياء
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 :قطاعات التشغيـل لخريـجي شعبتي ميدان
 رياضيات وإعالم إلي 

 رياضيات 

 إعـالم آلي 
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:شعب لميدان  03قطاعات التشغيـل لخريـجي   

 علوم الطبيعة والحياة 

  فالحيةعلوم 

 علوم بيولوجيـة 

بيولوجيــا بحريـة  هيـدرو
 وقاريـة 
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 :  شعب لميدان  03 قطاعات التشغيـل لخريـجي

 األرض و الكون علوم

  جيوفيزياء

 جيولوجيا

 جغرافيا وتهيئـة اإلقليـم  
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 :شعب لميدان 04قطاعات التشغيـل لخريـجي 
 هندسة معمارية، عمـران ومهن المدينة

 هندســة معماريــة

 عـمــران

 الحضرية التقنيـاتتسييــر 

 أراضي مســاح

 مختص بعلم الهندسـة  
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:لميدان شعب 04قطاعات التشغيـل لخريـجي    
 

 تجارية و علـوم  التسيير ،علوم اقتصادية

ةــاقتصادي ومــعل  

التسيير ومــعل  

 علــوم تجــارية

محــاسبة وعلــوم ماليــة        
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:ميدان  قطاعات التشغيـل لخريـجي شعبتي 
 حقوق وعلوم سياسية

 حقوق

 علوم سياسية
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 :شعبة لميادين 12لخريـجي قطاعات التشغيـل 
 لغة وأدب عربـي 

 أمازيغيةلغة وثقافة 

 أدب ولغـات أجنبية

 لغة وأدب عربي

 دراسات لسانية

 دراسات أدبية

 دراسات نقـديـة

 أمازيغيةلغة وثقافة 

 لغة وتعليمـية

 لغة وأدب

          لغة وحضارة

 ولغات أجنبية آدب

 لغة ألمانية 

 لغة إنجليزية

 لغة إسبانية

 لغة فرنسية

 لغة إيطالية

 لغة تركية
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  :شعبة لميدان 14قطاعات التشغيـل لخريـجي 

 وإجتماعيةعلوم إنسانية 
 
 

 علم اآلثار -علوم إنسانية 

 علم المكتبـات –علوم إنسانية 

 تاريخ –علوم إنسانية 

 اإلتصــال وعلوم اإلعالم  -علوم إنسانية 

 أنتربولوجيا–علوم اجتماعية 

 اإلجتمــاععلم  -علوم اجتماعية 

 علم النفس -علوم اجتماعية 

 أرطفــونيا –علوم اجتماعية 

 فلسفة–علوم اجتماعية 

 علوم التربية -علوم اجتماعية 

 علم السكان-علوم اجتماعية 

 أصول الدين –علوم إسالمية 

 شريعة–علوم إسالمية 

 إسالمية لغة عربية وحضارة –علوم إسالمية 
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  :شعب لميدان 05قطاعات التشغيـل لخريـجي 
 علوم وتقنـيــات النشـاطــات البدنية والرياضية

 نشاط بدني ورياضي تربوي

 تدريب رياضي

 نشاط بدني ورياضي مكيــف

 وتسييرالرياضةإدارة 

   إعالم واتصال رياضي
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 الديوان الوطني للخدمات الجامعية
 (http://www.onou.dz) 

 : البيدغوجيةبالتـوازي مع التسجيالت 

للخـدمـات الجـامعية يتم فتحهـا لفـائدة الطلبـة الجـدد،  حصرياتخصص شبابيك * 

 ...(.النقل،  واإليواء والمنـحة الدراسية )ليتمكنوا من سحب ملفات الخدمات الجامعية 

يقـع على عـاتق الديـوان الوطني للخـدمات الجـامعية ضمـان من خالل مديريات * 
 :الخـدمات الجـامعية  ما يلي

 المنحة

 اإليــواء

 اإلطعام

 النقل

 النشاطات العلميـة، الثقافية والرياضية

 الوقاية الصحية
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المنحة طلـب ملف  

  

 والعاطلني عن العملغري األجراء  
 ،شهادة عدم العمل تستخرج من البلدية 
شهادة عدم اخلضوع للضريبة، 

 

األولياء األجراء 
،كشف الراتب السنوي 
،شهادة عدم اخلضوع للضريبة 

 نياحلرفي والتجار 
 من مصلحة الضرائب، تستخرج التجارشهادة مدا خيل 
 من الديون، ييةصافالشهادة عدم اخلضوع للضريبة 

املتقاعدون 
 ،كشف املعاشات 
،شهادة عدم اخلضوع للضريبة 

املتوفون أو املطلقون 
شهادة الوفاة لألولياء املتوفون 
 املطلقنيشهادة تثبت احلكم القضائي اخلاصة ابألولياء 

 ملف المنحة        
 تسلم من طرف اإلدارة معلومات استمارة  – 1

 ،البكالوراينسخة من شهادة  - 2
 نسخة من الشهادة املدرسية للسنة اجلامعية احلالية، - 3

 شهادة اجلنسية ابلنسبة للطالب أو األبوين املولودين ابخلارج، - 4

 صوراتن مشسيتان، - 5
 صك مشطوب حلساب الربيد اجلاري للطالب، - 6
 كشف مدا خيل األبوين، - 7

 

 .  ج.د 4050 بـيستفيد كل طالب سجل في شعبة للتعليم العالي، من منحة للدراسات الجامعية خالل مساره تقدر : المنحة   

 بحسـب الدخـل السنـوي اإلجمالي لألولياء، الواجب تقديمه كل ثالثي. ج.د 2700أو . ج.د 3600أو 
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اإليواء طلب ملف  

 ملف اإليواء    

    استمارة املعلومات تسلم من طرف اإلدارة – 1
   البكالوراينسخة من شهادة  – 2
  نسخة من شهادة التسجيل – 3
 (  عامة وصدرية) طبيتان  شهاداتن  – 4

 أظرفه ابسم وعنوان الطالب 4 – 5

 صور مشسية (04) أربع – 6

 شهادة اإلقامة – 7

من ناحية أخرى، ال تستفيد من اإليواء إال . لكل مدينة جامعية االستيقبالالجامعية حسب قدرات  اإلقاماتيتم استقبال الطلبة في : اإليواء   

 .لإلناث مبالنسبة أوأكثركلم  30 وبالنسبة الذكور،   البيداغوجيكلم وأكثر عن مكان تسجيلهم  50الطلبة المقيمين عن بعد 
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 خدمات أخرى يضمنها الديوان الوطني للخدمات الجامعية

 بطاقة استظــهار شــرط الجامعـي بالمطعــم وجبــة من يستفيــد أن خارجــي أو مقيــم طالب لكل يمكن•
 اإلطــعـــام  .الجامعية واإلقامات العالي التعليم مؤسسات على موزعة الجامعية المطــاعم .اإلقامة بطاقة أو الطالب

 وهو الجامعيــة، للخدمــات الوطنــي الديـوان عاتــق على الملقــاة المهـام من الجامعي النقــل يعتبــر •
 سنــوي اشتــراك دفــع مقابــل العالـي، التعليــم ومؤسســات الجامعيــة اإلقامات بيــن الطلبة لكــل مضمــون

 .رمــزي
 النــــقـل 

 النــوادي إلنــشاء الضــرورية واإلمكانيــات والوسائــل الهيــاكل على الجامعيــة اإلقامــات تتوفــر•
 للمطالعة قاعات ،مكتبـات وضـع تم كمـا ،والرياضية الثقافية العلمية، النشاطات لممارسة والجمعيــات

 .المقيميــن الطلبــة تصــرف تحــت مجانا لالنتــرنت وقاعــات

النشــاطات العلميــة، الثقــافية  
 الريــاضيــة  و

الجامعيــة على الهيــاكل والوسائــل الصحيــة الضروريــة من أجــل حمايــة ووقايــة  اإلقاماتتتوفــر •
 .الطلبــة المقيميــن من جميــع األخطــار الصحيــة

  الوقايــة الصحيــة 
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37 

 المؤسسات خارج قطاع التعليم العالي 

لوزارة التعليم  البيداغوجيةشروط التسجيل في المؤسسات التي هي تحت الوصاية 

كما يقدم عن مختلف هذه . العالي والبحث العلمي والتابعة لقطاعات وزارية أخرى
 :القطاعات المعلومات التالية
 المؤسسات تحت الوصاية،

 التكوينات المضمونة،
 شروط االلتحاق،

 .باإلضافة إلى مواقع اللواب الخاصة بهذه المؤسسات من أجل معلومات أكثر
 


