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الطلبة المقبولٌن فً السنة الثانٌة لهم إمكانٌة التوجه ومتابعة مسارهم 

:الرغبة فً أحد الفروع التالٌة والتعلٌمً  حسب القدرة   

 . تضم مجموعة من المواد التعلٌمٌة األساسٌة فً التكوٌن و الضرورٌة لمواصلة التكوٌن فً التخصص: وحدة تعلٌمٌة أساسٌة . 1
 .تشمل مواد تعلٌمٌة تسمح للطالب باكتشاف مجاالت أخرى لتوسٌع معارفه أو فً حالة إعادة توجٌهه و تغٌٌره لإلختصاص: وحدة تعلٌمٌة استكشافٌة . 2

 .تحتوي على مواد اللغات الحٌة، وكذالك مواد تكنولوجٌة اإلعالم واالتصال وغٌرها من أجل إثراء الثقافة العامة: (أو وحدة التعلٌم األفقٌة)وحدة تعلٌمٌة مشتركة . 3

 . د  على شكل وحدات تعلٌمٌة تجمع فً سداسٌات لكل مرحلة.م.لتنتظم المسارات الدراسٌة فً نظام 

 .وتشمل كل وحدة تعلٌمٌة  مادة أو مجموعة من المواد التعلٌمٌة مختارة حسب ترابطها

  مٌادٌن فً منظم التكوٌن .ودكتوراه ،ماستر لٌسانس،  :تكوٌنٌة مراحل ثالث ٌشمل الذي و .د.م.ل  الـ نظام هو 02 باتنة جامعة فً المتبع التعلٌم نظام إن

  والحٌاة الطبٌعة علوم مٌدان فً التنظٌم  .(الماستر مستوى على و الثالثة السنة من إبتداءا ) تخصصات إلى مقسمة (المهنٌة والفروع المجاالت من مجموعة)

  .المسار هذا  فً  األساسٌة اللبنة  وهو القاعدي التكوٌن من (2ل  و  1ل ) لٌسانس بسنتٌن ٌبدأ

 1اإلرتقاء خالل ل
 

لمٌدان ( 1ل)برنامج التكوٌن فً الـسنة األولى 

 498علوم الطبٌعة والحٌاة مثبت بالقرار 

2013جوٌلٌة  28المؤرخ فً   

 – بولعيدمصطفى بن  - 02 ابتنةجامعة 

 احلياة ولكية علوم الطبيعة 

 احلياة وقسم التكوين القاعدي يف علوم الطبيعة 

 المحٌط وفرع علم البٌئة • البٌوتكنولوجٌافرع • فرع العلوم البٌولوجٌة•

2اإلرتقاء خالل ل  
لمٌدان ( 2ل)برنامج التكوٌن فً الـسنة الثانٌة 

 و 637مثبت بالقرارٌن علوم الطبٌعة والحٌاة 

2014 جوٌلٌة 24المؤرخ فً  638  

  2فً السنة الثانٌة ل( أو القبول بدٌون) اإلنتقال

  3فً السنة الثالثة ل( أو القبول بدٌون) اإلنتقال

الطلبة المقبولٌن فً السنة الثالثة  فرع  

العلوم البٌولوجٌة لهم إمكانٌة متابعة 

مسارهم الجامعً فً أحد التخصصات 

: التالٌة   
لطلبة المقبولٌن فً السنة الثانٌة فرع ا

ٌمكنهم مواصلة  البٌوتكنولوجٌا

 :مسارهم فً تخصص 

 

الطلبة المقبولٌن فً السنة الثانٌة فرع  

المحٌط ٌمكنهم مواصلة  وعلم البٌئة 

 :مسارهم فً تخصص 
 


