
و تتمنى لھم  2020تھنئ الحاصلين على شھادة البكالوريا 

إختيار رغباتھم بصورة مالئمة  حسن كل النجاح و التوفيق في مشاريعھم الجامعية المستقبلية و تقدم لھم بعض المعلومات لعلھا تساعدھم في

المدارس العليا في ميدان العلوم اإلقتصادية و 
  .التي تدرس عبر كافة إنحاء العالم وفي الجزائر

و ذلك حسب الشعب و التخصصات التي تقوم 
التجاري و المالي للمؤسسات و اإلقتصادي و 

على المستوى مدارس عليا  8موزع على

 .رياضيات، تسيير و إقتصاد، علوم تجريبية، تقني رياضي

 شھادة  و معدل في الرياضيات 20/12نقطة 

 )كلما كان المعدل مرتفع كلما كانت حظوظك اكبر

تطلع عامك ) األغلبية يطلعو عامھم عادي، غير لي مايقراش

سنوات ماستر مع  3التي تكمل فيھا  رساالمد

التي تكمل  العليا  المدرسة وجه إلىاجتياز المسابقة الوطنية ست
أو غيرھا من المدن مدارس عليا بعنابة أو قسنطينة 

، و ھذا الماستر تحصل على شھادةو تا ھذه المدارس العليا 
 )حسب ترتيبك في المسابقة الوطنية و التي يحق لك إجرائھا بعد نجاحك في السنة األولى و الثانية تحضيري  و  رغباتك

من خالل التربصات الميدانية التي يقوم بھا طلبة 

 . صصات التي ترغبون في دراستھا مستقبال

التي للشعب  و التخصصات 

ميدان العلوم اإلقتصادية، التسيير و العلوم 

تھنئ الحاصلين على شھادة البكالوريا   (ESSG-Annaba)عنابة –المدرسة العليا لعلوم التسيير 

كل النجاح و التوفيق في مشاريعھم الجامعية المستقبلية و تقدم لھم بعض المعلومات لعلھا تساعدھم في
http://www.essg-annaba.dz 

المدارس العليا في ميدان العلوم اإلقتصادية و ، و بالخصوص االمھتمين بالمدارس العليو  
التي تدرس عبر كافة إنحاء العالم وفي الجزائر ميادينمن أفضل ال يعتبرذي

و ذلك حسب الشعب و التخصصات التي تقوم في ميدان العلوم اإلقتصادية، التسيير و العلوم التجارية
اإلقتصادي و المكلفون بالتسيير للدولة و إلى التكوين األكاديمي و التطبيقي لإلطارات العليا 

موزع علىالتسيير و العلوم التجارية ميدان العلوم اإلقتصادية، 

 قليعة HEC - المدرسة العليا للدراسات التجارية

 قليعة

 قليعة ESGEN - المدرسة العليا للتسيير و اإلقتصاد الرقمي

  قليعة ENSSEA - المدرسة الوطنية العليا لالحصاء واالقتصاد التطبيقي

 وھران- 

 - ESM تلمسان  

 قسنطينة ESCF - المدرسة العليا للمحاسبة و المالية

 - ESSG عنابة  

 يل

رياضيات، تسيير و إقتصاد، علوم تجريبية، تقني رياضي: ھيو  4البكالوريا المعنية شعب . وطني 
نقطة للتسجيل فيھاو يشترط  13.5/20تفوق في ھذه المدارس العليا 

كلما كان المعدل مرتفع كلما كانت حظوظك اكبر (يتم الترتيب حسب المعدل المحصل عليه في شھادة البكالوريا 
األغلبية يطلعو عامھم عادي، غير لي مايقراش(، مع مستوى عالي لكن ليست صعبة كما يشاع 

المد ثم يتم توجيھك إلى أحدتجتاز مسابقة وطنية + تحضيري 

اجتياز المسابقة الوطنية ست بعدتدرس نفس البرنامج ثم العليا كل المدارس 
مدارس عليا بعنابة أو قسنطينة تدرس سنتين في : مثال(حسب ترتيبك في المسابقة الوطنية و رغباتك 

ا ھذه المدارس العليا أو غيرھا من المدن المتواجدة بھ القليعة مدارس 
حسب ترتيبك في المسابقة الوطنية و التي يحق لك إجرائھا بعد نجاحك في السنة األولى و الثانية تحضيري  و  رغباتك

من خالل التربصات الميدانية التي يقوم بھا طلبة جودة التكوين على األقل ال تضمن لك توظيف مباشر، لكنھا تضمن لك 
 .و تطوير قدراتك للتميز و النجاح مما يسمح لك بإيجاد عمل بسھولة بإذن هللا

. 

 أثناء التسجيل األولي،  إستمارة الرغباتال تتسرعوا في ملء 

صصات التي ترغبون في دراستھا مستقبالالتخالميدان الذي يلبي الشعب التي تتواجد بھا اختيار 
  وفيق

للشعب  و التخصصات و ستجدون شرحا مبسطا 
ميدان العلوم اإلقتصادية، التسيير و العلوم 

  .في الصفحة الموالية

المدرسة العليا لعلوم التسيير 
كل النجاح و التوفيق في مشاريعھم الجامعية المستقبلية و تقدم لھم بعض المعلومات لعلھا تساعدھم في

annaba.dz:يرجى زيارتنا على الموقع  .
 

 2020إلى حاملي شھادة البكالوريا 
ذيالالتسيير و العلوم التجارية

في ميدان العلوم اإلقتصادية، التسيير و العلوم التجارية العلياالمدارس تھدف 
إلى التكوين األكاديمي و التطبيقي لإلطارات العليا بتدريسھا، 

 .ت العامة و الخاصةاإلدارا
 

ميدان العلوم اإلقتصادية، : وال أ
  :كما يليالوطني

 -:في الوسط

المدرسة العليا للدراسات التجارية
قليعة ESC - المدرسة العليا للتجارة

المدرسة العليا للتسيير و اإلقتصاد الرقمي
المدرسة الوطنية العليا لالحصاء واالقتصاد التطبيقي

 -:في الغرب

 ESE -المدرسة العليا لالقتصاد

 ESMالمدرسة العليا للمناجمنت

 - :في الشرق

المدرسة العليا للمحاسبة و المالية
 ESSGالمدرسة العليا لعلوم التسيير

  
يلــــــــــــــــالتسج: ثانيا

 ھذه المدارس العليا التسجيل في
في ھذه المدارس العليا عادة معدالت القبول 

 .12/20البكالوريا 

يتم الترتيب حسب المعدل المحصل عليه في شھادة البكالوريا 
، مع مستوى عالي لكن ليست صعبة كما يشاع للدراسة بھا مجال رائعال

 .فقط ركز.فيھا بسھولة

تحضيري  2سنوات ؛  5الدراسة 
 .التخصص

كل المدارس و سنوات تحضيري  2في 
حسب ترتيبك في المسابقة الوطنية و رغباتك فيھا ماستر 

مدارس سنوات ب 3تدرس الجزائرية، ثم 
حسب ترتيبك في المسابقة الوطنية و التي يحق لك إجرائھا بعد نجاحك في السنة األولى و الثانية تحضيري  و  رغباتك

ال تضمن لك توظيف مباشر، لكنھا تضمن لك العليا المدرسة 
و تطوير قدراتك للتميز و النجاح مما يسمح لك بإيجاد عمل بسھولة بإذن هللالماستر 

ال تتسرعوا في ملء  زوا وركزوا ثم رك 
اختيار  لتحسنواأستشيروا  

وفيقالنجاح و التاتمنى لكم 

و ستجدون شرحا مبسطا 

ميدان العلوم اإلقتصادية، التسيير و العلوم يتضمنھا 
في الصفحة الموالية التجارية
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Ecole Supérieure de Commerce.        ESC- Koléa 

Ecole des Hautes Etudes Commerciales.EHEC- Koléa 

Ecole Supérieure en Statistique et en Economie Appliquée.        ESSEA- Koléa 

Ecole Supérieure des Sciences de Gestion d’Annaba.        ESSG-Annaba 

Ecole Supérieure de Comptabilité et de Finance de Constantine.  ESCF-Constantine 

Ecole Supérieure d’Economie d’Oran.                    ESE-Oran 

Ecole Supérieure de Management de Tlemcen.                ESM-Tlemcen 

Ecole Supérieure de Gestion et d’Economie Numérique.      ESGEN-Koléa 

 


