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نقدم ,  االخرية و بعد اإلعالن عن نتائج الباكلوريا بعد سنوات من الكد و اإلجتهاد و باألخص يف السنة
و ها حنن يف فرتة التوجيه و , أعز التهاين للناجحني و خصوصا املتفوقني و حظ أوفر السنة القادمة للراسبني 

هي من أصعب الفرتات اليت مير هبا طالب الباكلوريا نظرا ألمهيتها يف حتديد مصري الطالب ومستقبله فعلى  
صات اليت تناسب ميوله و رغبتة و بطبع كل طالب أن يفكر جيدا و بوضوح و بإستقاللية يف التخص

 .التخصص املناسب ملعدله املتحصل عليه 

واجيب إزالة الغموض و اإلجابة فمن  –كلية احملروقات و الكيمياء   -و أنا بصفيت طالب يف جامعة بومرداس 
دوا من و أرجوا ان تستفي, عن بعض التساؤالت اليت تتعلق بتخصص احملروقات سوى يف بومرداس أو ورقلة 

ثر و لكل من يريد إختياره أو إحتار بينه و بني ال أك ذا التخصصي هو رأي شخصي حول هذمقايل ال
 .ختصصات أخرى 

 هل يعتبر تخصص المحروقات و الكيمياء من أفظل التخصصات في الجزائر ؟ : السؤال األول 

التخصصات و من األعلى أجرا  يف بالدنا نظرا لطبيعة املوقع  ختصص حمروقات و كيمياء يعترب من أفظل
وأشهر التخصصات اهلندسية إن مل   –قطر و اإلمارات  –و فرص العمل يف املشرق العريب  اجلغرايف للجزائر

هذا التخصص على عدة ختصصات ثانوية و يتناول كل التطبيقات املتعلقة بالبرتول يكن أشهرها و يشتمل 
و , القا من البحث عن املواقع املتواجد فيها إىل إستخراجه و تكريره و إىل إنتاجه و تسويقه و الغاز إنط

 :يدرس ختصص احملروقات يف جامعتني 

 ( .حمروقات و كيمياء)جامعة حممد بوقرة  بومرداس  -

 ( .حمروقات)ورقلة  قاصدي مرباح جامعة -

 

 



 

 تخصص محروقات و كيمياء ؟ ما هي شروط اإللتحاق بجامعة بومرداس: السؤال الثاني 

و أن يكون معدل ( علوم جتريبية أو رياضيات أو تقين رياضي ) أن تكون متحصل على بكالوريا ختصص 
 : الشهادة ال يقل على

 (  5141بكالوريا )  يف شعبة العلوم التجريبية 41,18يف الشعب الرياضية و  41,14 

 ( 5141بكالوريا ) يف شعبة العلوم التجريبية  41,41يف الشعب الرياضية و  41,11

 ( 5141بكالوريا ) يف شعبة العلوم التجريبية  41,99يف الشعب الرياضية و  41,11

 ( 5145بكالوريا ) يف شعبة العلوم التجريبية  41,51يف الشعب الرياضية و  41,51

 ( 5144بكالوريا ) يف شعبة العلوم التجريبية  41,13يف الشعب الرياضية و  41,11

 . و هي تتغري كل سنة حبسب املقاعد البيداغوجية و نسب النجاح  

 ما الفرق بين محروقات بومرداس و محروقات ورقلة أيهما األفظل ؟ : السؤال الثالث 

و هناك أولوية يف العمل  نظرا ملكانة اجلامعة وطنيا و إفريقيا إال أنه ال ينقص  يقال بأن ديبلوم بومرداس أفظل
من  1من ديبلوم جامعة ورقلة خاصة و أهنا حتتوي على أفظل التخصصات املوجودة يف بومرداس و هي 

مرت  411شاطئ البحر يبعد ) و طبيعة اجلو  و األساتذة و كذلك جودة الدراسةختصص يف بومرداس  44
 .و قرهبا للعاصمة ( 

 هل ستشكل اللغة الفرنسية عائق على الطلبة في دراستهم ؟ : السؤال الرابع 



ختصص احملروقات ال حيتاج أن تكون قويا يف اللغة الفرنسية نظرا لطبيعة الدراسة اليت حتتاج إال التفكري و 
تتعلمها ملواصلة الدراسة يف السنوات الالحقة أما بالنسبة لإلجنليزية فهي مهمة  الفهم كثريا إال انه عليك ان

 . يف جمال العمل و باألخص إن كنت ممن يطمحون للعمل باخلارج تخصص احملروقات ل

ماذا يجب على الطالب التحضير في العطلة الصيفية قبل ولوج تخصص : السؤال الخامس 
 المحروقات ؟ 

) و الرياضيات ( امليكانيك و التحوالت النووية ) بعض دروس الباكلوريا خاصة الفيزياء أوال علية مراجعة 
) و أن يزيد يف مستوى اللغات لديه , ألن السنة األوىل مكملة للباكلوريا ال أكثر (  الدوال و التكامالت

 . فقط ( فرنسية و إجنليزية 

 

 الدراسة في الجامعة و التخصصات الموجودة ؟  ما هي نوع: السؤال السادس

تقريبا و  5119منذ (دكتوراه  1ماسرت و  5سنوات ليسانس و  1) الدراسة أصبحت بنظام ل م د 
أما عن التخصصات املوجودة يف جامعة , يدرس الطالب السنة األوىل جذع مشرتك أي أنه مل يتخصص بعد 

 :تايلالبومرداس هي ك

- Production des hydrocarbures  ( .و أجر البأس به  مريحعمل ) إنتاج البرتول 

- Forage des puits   و مناصب عمل  أعمال شاقة و أجر مرتفع)  البرتولية األبار حفر
 (  . متوفرة

-   Mécanique de Chantie  (ميكانيك الورشات البرتولية ). 

- Transport des hydrocarbures  (  البرتولو توزيع نقل). 

-  Géophysique ( sismique )  ( جيوفيزياء. ) 

- Mécanique d'Unité  (ميكانيك الوحدات البرتولية) 



- Géologie  (جيولوجيا. ) 

- GP ( هندسة الطرائق.) 

- Électricité Industrielle (كهرباء صناعية) 

أعلى   Forageوتتباين التخصصات من حيث طبيعة العمل شاقة أو مكتبية و من حيث الراتب فمثال  
فما فوق لكي ختتار ما تريد و الرتتيب  41و عليك أن تتحصل على معدل  , راتب و الكنها شاقة 

فمثال يوجد . و الكن كل شخص و ميوله ... املوضوع يف األعلى تقريبا نفسه ترتيب معدل كل ختصص  
 .و هكذا  GPو إختار  41من حتصل على 

 .طالب  11فيستقبل حوايل  GPطالب بإستثاء ال  55 يستقبل كل ختصص حوايل

 . و مستوى اجلامعة املاسرت شبه مؤكدة يف جامعة بومرداس نظرا لقلة الطالب 

و بعض  (طالب يف كل ختصص  31)  و أما حمروقات ورقلة فيوجد التخصصات الثالث األوىل فقط
 .باملئة 11 الصعوبات بالنسبة للماسرت

 ما هي طبيعة الدراسة هناك ؟ :  السؤال السابع

 111نقصت عدد الدفعة من  املاضيتني يف السنتني األخريتني, الدراسة باللغة الفرنسية  يف بومرداس   
قليلة نظرا لبعض التخصصات املمتازة األخرى فمثال جبمع طالب بومرداس و )  111طالب إىل  طالب  

أو الصيدلة فحوايل يف السنة  طالب يف السنة أما إذا رأينا ختصص مثل الطب 4111ستكون حوايل  ورقلة
كل   section 2طالب قسمت إىل قسمني  111فمثال دفعيت حوايل (  ,,, طالب رقم هائل  1111

طالب و الدراسة يف اجلامعة مغايرة كليا  51حوايل  groupeو كل   groupe 41قسم إحتوى على 
اجلامعة ال أنت تذهب إىل ,, حول الدراسة يف الثانوية فمثال يف الثانوية لديك قسم ال تغريه طول السنة 

أي حماضرة حول الدرس مع أمثلة قليلة و من املهم احلضور لفهم ) les coursاألقسام والدراسة كتايل 
أي أعمال موجهة و ذلك حبل  TDتدرس وحدها و كذلك  sectionكل ( الدرس و ليس إجباري 



أي أعمال تطبيقية  TPالتمارينات حول الدرس لفهمه و لكي تستطيع حل التمارينات املشابه هلا و كذلك 
ستقومون بفرضني لكل , فقط و ذلك بالقيام بالتجارب املطلوبة  و اإلعالم األيل ختتص بالفيزياء و الكيمياء

ومعظم االساتذة املشاركة عندهم الصعود للسبورة و حىت مل ) و نقطتني للمشاركة  41اسية على أسمادة 
را لنتائجه السلبية على مل يعجبين هذا األسلوب حقيقة نظ)  مرات 1تكن فاهم فعليك بالصعود على األقل 

ف و املدة بني و هو إجباري و ضروري و مدة احلصة ساعة و نص TDنقاط للحضور يف  1و  ((الطالب 
 .دقائق  41احلصة و احلصة 

  .أما بالنسبة لألساتذة فيوجد من هم يف مستوى عايل و منهم ال يستحق حىت أن يكون طالبا معنا 

 ماذا عن المواد المدروسة و معامالتها ؟ :  السؤال الثامن

 mathématiques Les 

الكن سهل و ستدرسون فيه كل من املنطق ستدرسون يف الرياضيات علم اجلرب و هم علم معقد قليال 
املتتاليات و  األعداد احلقيقية و الرياضي و  اجملموعات و الزمر و األجسام و العالقات و التطبيقات  كذلك

الدوال بكل أنواعها و خصوصا املثلثية والعكسية و أنواع أخرى جديدة و  : هناياهتا و التحليل هو كتايل 
و كذلك ال  DL( développements limités Les) و بكل أنواعها  لك التكامالتكذ

Matrice  . 

physique La 

علم يدرس املسافات و السرعات و التسارعات و   Cinématiqueأما يف الفيزياء ستدرسون 
Dynamique  وEnérgie   و األقمار الصناعية و  متاما مثل الباكلوريا بدراسة قوانني نيوتن و كبلر

القذيفة  فقط  مع بعض التعمقات مثل حساب اإلحتكاك يف االرض و اهلواء و الكهرباء بتعمق و إحظروا 
 .من نظرية غوص ههه  واملكثفات  بأنواعها و املقاومات والدارات الكهربائية يف األخري 

La chimie 



                structure de la matière  بنية املواد  أما بالنسبة للكيمياء فهي يف منتاول اجلميع ستدروسون

 ,,,بكل تفصيل إنطالقا من كتلتها احلقيقية إىل طاقات متاسكها إىل طاقات روبطها إىل 

يدرس خواص انتقال الشكل احلراري للطاقة  علم و كذلك يف السداسي الثاين الديناميكا احلرارية وهي
 اخل,,,  طاقة ميكانيكية إىل الطاقة احلرارية الطاقة ، مثل حتول خصوصا وحتوالته إىل أوجه أخرى من

  . 1و كل من هذه املواد الثالثة معاملها 

مادة للحفظ ال أكثر و وقات وهي هي مادة تدرس فيها طبيعة  بعض ختصصات احملر  MSTHمادة 
 .  4معاملها 

هي مادة تبني للطالب كيفية البحث عن املعلومات و كتابة البحوث العلمية    Méthodologieمادة 
 .4معاملها ,  ...و  CVو كتابة الرسائل و  و مذكرة التخرج بصفة خاصة

 .:4و معامل كل واحدة  مثل الباكلوريا لغة إنجليزيةو  لغة فرنسيةو كذلك 

 .2: دة و معامل كل واح خاصة بالفيزياء و أخر بالكيمياء و اإلعالم األيل  TPو كذلك 

أو يريد معلومات أكثر على التخصصات املوجودة و يف اخلتام كل من يريد نصائح أو درووس أو إختبارات 
 :  اإلتصال يب على الفيسبوك و باألخص ختصص الفوراج  

 Yacine Chelghoum جميع لو بالتوفيق ل. 

 . أخوكم ياسني شلغوم , ال تنسونا من صاحل دعائكم 
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