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 2017بكالوریا  معدالت القبول الدنیا بجامعة جیجل
 الرمز فروع التكوین معدالت القبول الشروط البیداغوجیة االضافیة للتسجیل

 یتم الترتیب على اساس المعدل المحصل علیھ في امتحان البكالوریا
إضافیة: شروط  

للمشاركة في الترتیب یجب أن تكون عالمة الریاضیات أو الفیزیاء او 
الھندسة المدنیة أو الھندسة المیكانیكیة أو ھندسة الطرائق أو الھندسة 

الكھربائیة المحصل علیھا في امتحان البكالوریا تساوي أو تفوق 
10/20  

 المعدل األدنى2/
10.01 

 (علوم تجریبیة)

 المعدل األدنى1/
10.00 

 ریاضي),تقني  (ریاضیات

 تكنولوجیا
 

012 

  14.02/ المعدل األدنى
 ) علوم تجریبیة, ریاضي,تقني  (ریاضیات 

معماریةھندسة   141 

 
 
 
 

یتم الترتیب على اساس المعدل المحصل علیھ في امتحان 
 البكالوریا

 

 المعدل األدنى3/
10.03 

)تقني ریاضي(   

 المعدل األدنى2/
10.03 

)ریاضیات(   

 /المعدل األدنى 1
10.00 

تجریبیة) (علوم  

علوم األرض و 
 الكون

511 

 المعدل األدنى3/
10.00 

 )تجریبیة, علوم ریاضي تقني(

 المعدل األدنى2/
10.00 

) (ریاضیات   

 المعدل األدنى1/
10.00 

 (تسییر و اقتصاد)

علوم اقتصادیة 
التسییر و العلوم 

 التجاریة

612 

 المعدل األدنى2/
10.00 

 ) ریاضي تقني ریاضیات، (علوم تجریبیة،

 المعدل األدنى1/
10.00 
 ) اقتصادتسییر و ,(آداب و فلسفة، لغات أجنبیة

 711 حقوق

یتم الترتیب على اساس المعدل المحصل علیھ في امتحان 
 البكالوریا

للمشاركة في الترتیب یجب ان تكون عالمة اللغة الفرنسیة 
11/20تساوي او تفوق   

 المعدل األدنى3/
11.90 

, تجریبیة علوم, ریاضي تقني, (ریاضیات
 تسییر و اقتصاد)

 المعدل األدنى2/
10.83 

و فلسفة) آداب(  

 المعدل األدنى1/
10.00 

 (لغات أجنبیة)

و لغة فرنسیة آداب  841 

یتم الترتیب على اساس المعدل المحصل علیھ في امتحان 
 البكالوریا

للمشاركة في الترتیب یجب ان تكون عالمة اللغة 
  11/20 تساوي او تفوق اإلنجلیزیة

 

 المعدل األدنى3/
13.53 

, تجریبیة علوم, ریاضي تقني, (ریاضیات
 تسییر و اقتصاد)

 المعدل األدنى2/
12.37 

و فلسفة) آداب(  

 المعدل األدنى1/
11.28 

 (لغات أجنبیة)

و لغة  آداب
 إنجلیزیة

821 
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 الشروط البیداغوجیة االضافیة للتسجیل
 

 الرمز فروع التكوین معدالت القبول

 المعدل األدنى2/ 
11.95 

تسییر و اقتصاد), تجریبیة علوم, ریاضي تقني, (ریاضیات  

 المعدل األدنى1/
10.78 

لغات أجنبیة), و فلسفة آداب(  

 912 علوم انسانیة

 یتم الترتیب على اساس المعدل المحصل علیھ في امتحان
 البكالوریا

 المعدل األدنى3/
13.04 

تقني -ریاضیات -(علوم تجریبیة
)ریاضي  

 المعدل األدنى2/
11.23 

 (تسییر و اقتصاد)

 المعدل األدنى1/
10.28 

لغات أجنبیة), (آداب و فلسفة  
 
 

 932 علوم اجتماعیة

 

 المعدل األدنى2/ 
10.00 

 )اقتصادتسییر و , تجریبیة علوم, ریاضي تقني, (ریاضیات

 المعدل األدنى1/
10.00 

 (آداب و فلسفة، لغات أجنبیة) 

لغة و أدب 
 عربي

121 
 

 شروط إضافیة:
للمشاركة في الترتیب یجب أن یكون عالمة الفیزیاء المحصل علیھا 

 10/20في امتحان البكالوریا تساوي أو تفوق 

 المعدل األدنى
تقني ریاضي), علوم تجریبیة(ریاضیات,   10.11                                              

 022 علوم المادة

یتم الترتیب على اساس المعدل المحصل علیھ في امتحان 
 البكالوریا 

:یجب أن تكون عالمة الریاضیات المتحصل 2األولویة
 11/20البكالوریا تساوي أو تفوق  امتحانعلیھا في 

 المعدل األدنى2/
10.00 

تجریبیة) علوم, (تقني ریاضي  

 المعدل األدنى1/
10.02 

 (ریاضیات)

ریاضیات و 
 يلآلاعالم اال

031 

یتم الترتیب على اساس المعدل المحصل علیھ في امتحان 
 البكالوریا

 المعدل األدنى2/
11.72 

)ریاضیات(  

 المعدل األدنى1/
10.73 

تجریبیة) (علوم  

علوم الطبیعة و 
 الحیاة

041 

المحصل علیھ في امتحان یتم الترتیب على اساس المعدل 
 البكالوریا

 المعدل األدنى
12.36 

علوم و تقنیات 
النشاطات البدنیة و 

 الریاضیة

101 
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5106معدالت القبول الدنيا بكالوريا 

الشروط البيداغوجيا اإلضافية للتسجيل معدالت القبول فروع التكوين الرمز

يتم الترتيب على اساس المعدل المحصل عليه في امتحان 
 البكالوريا

الرياضيات أو الفيزياء في امتحان البكالوريا شرط إضافي /معدل 
 01/51يساوي أو يفوق

/5المعدل األدنى
01.11

)علوم تجريبية(

/0المعدل األدنى 
01.13 

)رياضيات ،تقني رياضي(

التكنولوجيا
105

D01

يتم الترتيب على اساس المعدل المحصل عليه في امتحان 
 البكالوريا

امتحان البكالوريا يساوي أو شرط إضافي /معدل الفيزياء في 
 01/51يفوق

المعدل األدنى/
01.10 

)رياضيات، علوم تجريبية ،تقني رياضي(

علوم المادة 155

D02

يتم الترتيب على اساس المعدل المحصل عليه في امتحان 
 البكالوريا

شرط إضافي / عالمة الرياضيات في امتحان البكالوريا يساوي أو 
 00/51يفوق

/5األدنى  المعدل
01.12 

تقني رياضي , علوم تجريبية

/0المعدل األدنى 
01.51

رياضيات

رياضيات و اعالم آلي 130 

D03 

يتم الترتيب على اساس المعدل المحصل عليه في امتحان 
 البكالوريا

/5المعدل األدنى 
00.70

تقني رياضي

/0المعدل األدنى 
01.61 

علوم تجريبية , رياضيات

الطبيعة و الحياةعلوم  100 

D04 

يتم الترتيب على اساس المعدل المحصل عليه في امتحان 
 البكالوريا

المعدل األدنى/
05.03

جميع الشعب

علوم و تقنيات النشاطات 
 البدنية و الرياضية

010

D10

یتم الترتیب على اساس المعدل المحصل علیھ في امتحان 
البكالوریا 

/5المعدل األدنى 
01.11 

رياضيات ,تقني رياضي علوم تجريبية, تسيير 
 و اقتصاد

/0المعدل األدنى 
01.11 

آداب و فلسفة, لغات أجنبية

لغة و ادب عربي 050 

D12 

يتم الترتيب على اساس المعدل المحصل عليه في امتحان 
 البكالوريا

المعدل األدنى/
03.11

هندسة معمارية 000 
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 رياضيات ،تقني رياضي ، علوم تجريبية

يتم الترتيب على اساس المعدل المحصل عليه في امتحان 
 البكالوريا

 

 المعدل األدنى/
01.11 

 علوم تجريبية ،رياضيات، تقني رياضي

 200 علوم االرض و الكون
D05 

يتم الترتيب على اساس المعدل المحصل عليه في امتحان 
 البكالوريا

 

 /5المعدل األدنى 
01.11 

 رياضيات,تقني رياضي ، علوم تجريبية

 /0المعدل األدنى 
01.11 

 تسيير و اقتصاد

علوم إقتصادية التسيير و 
 العلوم التجارية

600 

D06 

يتم الترتيب على اساس المعدل المحصل عليه في امتحان 
 البكالوريا

 

 /5المعدل األدنى 
01.11 

رياضيات ،تقني رياضي، علوم تجريبية، 
 تسيير و اقتصاد

 /0المعدل األدنى 
01.11 

 آداب و فلسفة، لغات اجنبية
 

 700 حقوق

D07 

يتم الترتيب على اساس المعدل المحصل عليه في امتحان 
 البكالوريا

شرط إضافي/ المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا 
 00/51يساوي او يفوق 

 /5المعدل األدنى 
00.15 

رياضيات ،تقني رياضي،علوم تجريبية، 
 تسير و اقتصاد

 

 /0المعدل األدنى 
00.11 

 آداب و فلسفة، لغات اجنبية

 750 علوم سياسية

D07 

يتم الترتيب على اساس المعدل المحصل عليه في امتحان 
 البكالوريا

شرط إضافي/ عالمة اللغة اإلنجليزية المحصل عليها في امتحان 
 00/51يساوي او يفوق البكالوريا 

 

 /3المعدل األدنى 
05.65 

رياضيات، تقني رياضي، 
علوم تجريبية، تسيير و 

 اقتصاد

 /5المعدل األدنى 
00.21 

 آداب و فلسفة

 /0المعدل األدنى 
01.23 

 لغات أجنبية

 850 آداب و لغة انجليزية

D08 

يتم الترتيب على اساس المعدل المحصل عليه في امتحان 
 البكالوريا

شرط إضافي/ عالمة اللغة الفرنسية المحصل عليها في امتحان 
 00/51البكالوريا يساوي او يفوق 

 

 /3المعدل األدنى 
00.08 

رياضيات، تقني رياضي، 
علوم تجريبية، تسيير و 

 اقتصاد

 /5المعدل األدنى 
01.21 

 آداب و فلسفة

 /0المعدل األدنى 
01.11 

 لغات أجنبية

 800 آداب و لغة فرنسية

D08 

يتم الترتيب على اساس المعدل المحصل عليه في امتحان 
 البكالوريا

 

 /5المعدل األدنى 
01.00 

رياضيات ،تقني رياضي، علوم تجريبية، 

 /0المعدل األدنى 
01.11 

 آداب و فلسفة، لغات أجنبية

 105 علوم انسانية

D09 
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تسيير و اقتصاد

امتحان يتم الترتيب على اساس المعدل المحصل عليه في 
 البكالوريا

/5المعدل األدنى 
01.11 

رياضيات ،تقني رياضي، علوم تجريبية، 
 تسيير و اقتصاد

/0المعدل األدنى 
01.11 

آداب و فلسفة، لغات أجنبية

علوم اجتماعية 135

D09 
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 2015معدالت القبول الدنیا بجامعة جیجلبكالوریا 
 الرمز فروع التكوین معدالت القبول الشروط البیداغوجیة االضافیة للتسجیل

 
 یتم الترتیب على اساس المعدل المحصل علیھ في امتحان البكالوریا

 المعدل األدنى2/
10.00 

 (علوم تجریبیة)

 المعدل األدنى1/
10.00 

تقني ریاضي), (ریاضیات  

 تكنولوجیا
 

011 

 
 
 
 

 یتم الترتیب على اساس المعدل المحصل علیھ في امتحان البكالوریا
 

 المعدل األدنى
10.00 

تقني ریاضي), ریاضیات,  تجریبیة (علوم  

 051 علوم األرض و الكون

 المعدل األدنى2/
10.00 

علوم تجریبیة), ریاضيتقني , (ریاضیات  

 المعدل األدنى1/
10.00 

 (تسییر و اقتصاد)

علوم اقتصادیة التسییر و 
 العلوم التجاریة

061 

 المعدل األدنى2/
10.01 

 تسییر و اقتصاد) ریاضي،تقني  ریاضیات، (علوم تجریبیة،

 المعدل األدنى1/
10.00 

 (آداب و فلسفة، لغات أجنبیة) 

 071 حقوق

 المعدل األدنى2/
11.02 

 تسییر و اقتصاد) تقني ریاضي، علوم تجریبیة، (ریاضیات، 

 المعدل األدنى1/
11.02 

 (آداب و فلسفة، لغات أجنبیة) 

 072 علوم سیاسیة

 یتم الترتیب على اساس المعدل المحصل علیھ في امتحان البكالوریا
الفرنسیة تساوي او للمشاركة في الترتیب یجب ان تكون عالمة اللغة 

11/20تفوق   

 المعدل األدنى3/
11.20 

 تجریبیة علوم, ریاضي تقني, (ریاضیات
 .تسییر و اقتصاد)

 المعدل األدنى2/
10.19 

و فلسفة) آداب(  

 المعدل األدنى1/
10.00 

 (لغات أجنبیة)

و لغة فرنسیة آداب  084 

البكالوریایتم الترتیب على اساس المعدل المحصل علیھ في امتحان   
تساوي او  اإلنجلیزیةللمشاركة في الترتیب یجب ان تكون عالمة اللغة 

11/20تفوق   
 
 
 
 

 المعدل األدنى3/
13.08 

 تجریبیة. علوم, ریاضي تقني, (ریاضیات
 تسییر و اقتصاد)

 المعدل األدنى2/
11.93 

و فلسفة) آداب(  

 المعدل األدنى1/
10.88 

 (لغات أجنبیة)

إنجلیزیةو لغة  آداب  082 
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الـعـالـي والـبـحـث الـعــلـمــي   يـمـوزارة  الـتـعـل  
 -جــيـــجــل-محمد الصديق بن يحي   جامـعـــة  

 في الطورين األول  الجامعة للتعليم العاليمديرية  نيابة  
و الشهادات و التكوين العالي    و التكوين المتواصلو الثاني   

 في التدرج
 
 

 
 
 
 
 

     MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
    ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

UNIVERSITE MOHAMMED ESSEDIK BEN YAHYA 
–JIJEL- 

Vice rectorat de la formation supérieure du premier et 
deuxième cycle, de la formation continue et des 

diplômes, et la formation supérieure de graduation 
 

 الشروط البیداغوجیة االضافیة للتسجیل
 

 الرمز فروع التكوین معدالت القبول

 المعدل األدنى2/ 
10.00 

تسییر و اقتصاد), تجریبیة علوم, ریاضي تقني, (ریاضیات  
 

 المعدل األدنى1/
10.00 

لغات أجنبیة), و فلسفة آداب(  

 091 علوم انسانیة

علیھ في امتحان البكالوریایتم الترتیب على اساس المعدل المحصل   المعدل األدنى2/ 
10.00 

تسییر و اقتصاد), تجریبیة علوم, ریاضي تقني, (ریاضیات  

 المعدل األدنى1/
10.00 

لغات أجنبیة), و فلسفة آداب(  

 094 علوم اجتماعیة

 المعدل األدنى2/ 
10.00 

 )تسییر و اقتصاد, تجریبیة علوم, ریاضي تقني, (ریاضیات

 المعدل األدنى1/
10.00 

 (آداب و فلسفة، لغات أجنبیة) 

 121 لغة و أدب عربي

 المعدل األدنى 
10.00 

تقني ریاضي), علوم تجریبیة, (ریاضیات  
 D02 علوم المادة

 یتم الترتیب على اساس المعدل المحصل علیھ في امتحان البكالوریا 
:یجب أن تكون عالمة الریاضیات المتحصل علیھا في 2األولویة

 12/20البكالوریا تساوي أو تفوق  امتحان

 المعدل األدنى2/
10.02 

)علوم تجریبیة, (تقني ریاضي  

 المعدل األدنى1/
10.10 

 (ریاضیات)

 D03 ریاضیات و اعالم الي

 المعدل األدنى2/ یتم الترتیب على اساس المعدل المحصل علیھ في امتحان البكالوریا
13.59 

 (تقني ریاضي)

 المعدل األدنى1/
10.67 

ریاضیات), تجریبیة (علوم  

 D04 علوم الطبیعة و الحیاة

 یتم الترتیب على اساس المعدل المحصل علیھ في امتحان البكالوریا
 
 
 

 المعدل األدنى
11.12 

علوم و تقنیات 
النشاطات البدنیة و 

 الریاضیة

D10 

 
 


