
الن ٕا

ىل مسابقة  لون  ٔعزاء املق مل الطلبة ا لیكن يف 
كتوراة اق2022ا لتكون يف الطور الثالثلاللت

ٔن  سكرة  رض  ا جلامعة محمد خ ولوج 23لكیة العلوم والتك
وح لسنةختصص ة 2021/2022املف مراكز 6ىل موز
ان ىل شمتهبني اجلامعة املركزیة والقطب اجلامعي ام
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

كلیة العلوم والتكنولوجیا

1:مركز امتحان رقم
الجامعة المركزیة-كلیة العلوم و التكنولوجیا 

الري: الشعبة
:التخصصات

الجامعة المركزیة-كلیة العلوم و التكنولوجیا ري حضري

الجامعة المركزیة-كلیة العلوم و التكنولوجیا . علوم و تكنولوجیا الري
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كلیة العلوم والتكنولوجیا
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الھندسة المدنیة: الشعبة

الموقع              :التخصصات
كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییرتخصص مواد البناء

                               التجاریة و علوم التسییركلیة العلوم االقتصادیة وتخصص الجیوتقنیة

 تخصص الھیاكل                                  مكتبة اللغاتBC

األشغال العمومیة: الشعبة 

الموقع              :التخصصات

التجاریة و علوم التسییركلیة العلوم االقتصادیة و طرق و منشآت فنیة                             تخصص
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الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمھوریة 
وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

كلیة العلوم والتكنولوجیا

6:مركز امتحان رقم
شتمة- القطب الجامعي-كلیة العلوم و التكنولوجیا 

الكھروتقني: الشعبة

الموقع              :التخصصات
شتمة-القطب الجامعي-مقر كلیة العلوم و التكنولوجیا تخصص كھروتقني
                   شتمة-القطب الجامعي-مقر كلیة العلوم و التكنولوجیا تخصص الطاقات المتجددة

شعبة االتصاالت:الشعبة 
الموقع              :التخصصات

شتمة-القطب الجامعي-مقر كلیة العلوم و التكنولوجیا تخصص شبكات االتصاالت
 شتمة-القطب الجامعي-االتصاالت و الذكاء االصطناعي                       مقر كلیة العلوم و التكنولوجیا

اإللكترونیك: الشعبة 

الموقع              :التخصصات
شتمة-القطب الجامعي- مقر كلیة العلوم و التكنولوجیا اإللكترونیات الدقیقة
شتمة-القطب الجامعي- مقر كلیة العلوم و التكنولوجیا التحلیل متعدد األبعاد و

والتعلم اآللي للتصویر
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