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 -جــيـــجــل-محمد الصديق بن يحي   جامـعـــة  

 في الطورين األول  الجامعة للتعليم العاليمديرية  نيابة  

و التكوين العالي    و الشهادات  و التكوين المتواصلو الثاني   
 في التدرج
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 8102بكالوريا  معدالت القبول الدنيا بجامعة جيجل
 الرمز فروع التكوين معدالت القبول الشروط البيداغوجية االضافية للتسجيل

المحصل عليه في امتحان  العام يتم الترتيب على اساس المعدل
 البكالوريا

:إضافية شروط  
للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون عالمة الرياضيات أو الفيزياء او 

الهندسة المدنية أو الهندسة الميكانيكية أو هندسة الطرائق أو الهندسة 
الكهربائية المحصل عليها في امتحان البكالوريا تساوي أو تفوق 

01/81  

 المعدل األدنى8/
10.00 

(علوم تجريبية)  

 المعدل األدنى0/
10.00 

 (رياضيتقني , رياضيات)

 تكنولوجيا
 

112 

 / المعدل األدنى
 (علوم تجريبية, رياضيتقني , رياضيات)

معماريةهندسة   040 

 
 
 
 

يتم الترتيب على اساس المعدل المحصل عليه في امتحان 
 البكالوريا

 

 المعدل األدنى3/
00000 

(تقني رياضي)   

 المعدل األدنى2/
00000 

(رياضيات)   

 المعدل األدنى 0/
01.11 

(تجريبية علوم)  

علوم األرض و 
 الكون

140 

 المعدل األدنى3/
10.00 

 (تجريبيةعلوم , تقنيرياضي)

 المعدل األدنى8/
10.00 

(رياضيات)   

 المعدل األدنى0/
01000 

(تسيير و اقتصاد)  

علوم اقتصادية 
التسيير و العلوم 

 التجارية

208 

                     المعدل األدنى8/                     المعدل األدنى3/
              00000                               00007 

 (تقني رياضي )                ( علوم تجريبية،رياضيات)   

 المعدل األدنى0/
01.11 

 ( اقتصادوتسيير,لغات أجنبيةآداب وفلسفة،)

 100 حقوق

المحصل عليه في امتحان  العام اساس المعدليتم الترتيب على 
 البكالوريا

:شروط اضافية   
للمشاركة في الترتيب يجب ان تكون عالمة اللغة الفرنسية 

00/81تساوي او تفوق المحصل عليها في امتحان البكالوريا   

 المعدل األدنى3/
11.18 

تسيير و , علومتجريبية, تقنيرياضي, رياضيات)
(اقتصاد  

 المعدل األدنى8/
10.11 

(و فلسفة آداب)  

 المعدل األدنى0/
01.11 

(لغات أجنبية)  

و لغة فرنسية آداب  240 

المحصل عليه في امتحان  العام يتم الترتيب على اساس المعدل
 البكالوريا

:شروط اضافية   
 االنجليزيةللمشاركة في الترتيب يجب ان تكون عالمة اللغة 

00/81تساوي او تفوق البكالوريا المحصل عليها في امتحان   

 المعدل األدنى3/
18.13 

تسيير و , علومتجريبية, تقنيرياضي, رياضيات)
(اقتصاد  

 المعدل األدنى8/
01.44 

(و فلسفة آداب)  

 المعدل األدنى0/
01.10 

(لغات أجنبية)  

إنجليزيةو لغة  آداب  280 
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يـم  الـعـالـي والـبـحـث الـعــلـمــيـوزارة  الـتـعـل  

 -جــيـــجــل-محمد الصديق بن يحي   جامـعـــة  

 في الطورين األول  الجامعة للتعليم العاليمديرية  نيابة  

و التكوين العالي    و الشهادات  و التكوين المتواصلو الثاني   
 في التدرج
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    ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
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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 
 

 الرمز فروع التكوين معدالت القبول الشروط البيداغوجية االضافية للتسجيل

 المعدل األدنى8/ 
01011 

(تسيير و اقتصاد, علومتجريبية, رياضي تقني, رياضيات)  

 المعدل األدنى0/
01011 

(لغات أجنبية, و فلسفة آداب)  

 408 علوم انسانية

المحصل عليه في امتحان  العام يتم الترتيب على اساس المعدل
 البكالوريا

 المعدل األدنى3/
01011 

تقني -رياضيات -تجريبيةعلوم )
(رياضي  

 المعدل األدنى8/
01013 

(تسيير و اقتصاد)  

 المعدل األدنى0/
01011 

(لغات أجنبية, آداب و فلسفة)  
 
 

 438 علوم اجتماعية

 

 المعدل األدنى8/ 
00000 

 (تسيير و اقتصاد, تجريبية علوم, رياضي تقني, رياضيات)

 المعدل األدنى0/
01.11 

 ( فلسفة، لغات أجنبيةآداب و )

لغة و أدب 
 عربي

080 

 

          يتم الترتيب على اساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان 
 البكالوريا                               

 :شروط اضافية
المحصل عليها  الفيزياءللمشاركة في الترتيب يجب ان تكون عالمة 

 01/81تساوي او تفوق  في امتحان البكالوريا

 المعدل األدنى
10.00 

(تقني رياضي, علوم تجريبية, رياضيات)  

 188 علوم المادة

يتم الترتيب على اساس المعدل العام المحصل عليه في امتحان 
 البكالوريا

 :شروط اضافية
 للمشاركة في الترتيب يجب ان تكون عالمة الرياضيات 

 00/81تساوي او تفوق 

 المعدل األدنى8/
01010 

(علوم تجريبية, تقني رياضي)  

 المعدل األدنى0/
01000 

(رياضيات)  

رياضيات و 
 يلآلاعمام اال

130 

المحصل عليه في امتحان  العام يتم الترتيب على اساس المعدل
 البكالوريا

      المعدل األدنى8/                          المعدل األدنى3/
          00.31                                       /  

(                         تقني رياضي)                          (رياضيات)          

 المعدل األدنى0/
10.88 

(تجريبية علوم)  

علوم الطبيعة و 
 الحياة

140 

المحصل عليه في امتحان  العام يتم الترتيب على اساس المعدل
 البكالوريا

 المعدل األدنى /
 جميع  شعب البكالوريا

علوم و تقنيات 
 النشاطات البدنية 

الرياضيةو  

010 
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يـم  الـعـالـي والـبـحـث الـعــلـمــيـوزارة  الـتـعـل  

 -جــيـــجــل-محمد الصديق بن يحي   جامـعـــة  

 في الطورين األول  الجامعة للتعليم العاليمديرية  نيابة  

و التكوين العالي    و الشهادات  و التكوين المتواصلو الثاني   
 في التدرج
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 2019بكالوريا  معدالت القبول الدنيا بجامعة جيجل

 
 الرمز فروع التكوين معدالت القبول الشروط البيداغوجية االضافية للتسجيل

 يتم الترتيب على اساس المعدل المحصل عليه في امتحان البكالوريا
:شروط إضافية  

للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون عالمة الرياضيات أو الفيزياء او 
الهندسة المدنية أو الهندسة الميكانيكية أو هندسة الطرائق أو الهندسة 

و تفوق الكهربائية المحصل عليها في امتحان البكالوريا تساوي أ
01/81  

 المعدل األدنى8/
10.01 

(علوم تجريبية)  

 المعدل األدنى0/
10.00 

 (رياضيتقني , رياضيات)

 تكنولوجيا
 

112 

يتم الترتيب على اساس المعدل المحصل عليه في امتحان 
04/81البكالوريا الذي يجب ان يكون يساوي أو يفوق   

  / المعدل األدنى
 ( تجريبيةعلوم , رياضيتقني , رياضيات) 

 H13 هندسة معمارية

 
 
 

يتم الترتيب على اساس المعدل المحصل عليه في امتحان 
 البكالوريا

 المعدل األدنى3/
00033 

(تقني رياضي)   

 المعدل األدنى2/
00017 

(رياضيات)   

 المعدل األدنى 0/
01.11 

(تجريبية علوم)  

علوم األرض و 
 الكون

000 

 المعدل األدنى3/
10.00 

 (تجريبيةعلوم , رياضي تقني)

 المعدل األدنى8/
10.02 

( رياضيات)   

 المعدل األدنى0/
01000 

(تسيير و اقتصاد)  

علوم اقتصادية 
التسيير و العلوم 

 التجارية

208 

 المعدل األدنى3/
10.41 

 )تقني رياضي  (

 المعدل األدنى8/
10.02 

 )، رياضيات علوم تجريبية(

 المعدل األدنى0/
01.11 

 ( اقتصادتسيير و ,فلسفة، لغات أجنبيةآداب و )

 100 حقوق

يتم الترتيب على اساس المعدل المحصل عليه في امتحان 
 البكالوريا

للمشاركة في الترتيب يجب ان تكون عالمة اللغة الفرنسية 
00/81تساوي او تفوق   

 المعدل األدنى3/
10.01 

تسيير و , تجريبية علوم, رياضي تقني, رياضيات)
(اقتصاد  

 المعدل األدنى8/
10.03 

(آداب و فلسفة)  

 المعدل األدنى0/
01.11 

(لغات أجنبية)  

 240 آداب و لغة فرنسية

يتم الترتيب على اساس المعدل المحصل عليه في امتحان 
 البكالوريا

 اإلنجليزيةللمشاركة في الترتيب يجب ان تكون عالمة اللغة 
  00/81 تساوي او تفوق

 

 المعدل األدنى3/
12.67 

تسيير و , تجريبية علوم, رياضي تقني, رياضيات)
(اقتصاد  

 المعدل األدنى8/
11.54 

(آداب و فلسفة)  

 المعدل األدنى0/
10.57 

(لغات أجنبية)  

إنجليزيةآداب و لغة   280 
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يـم  الـعـالـي والـبـحـث الـعــلـمــيـوزارة  الـتـعـل  

 -جــيـــجــل-محمد الصديق بن يحي   جامـعـــة  

 في الطورين األول  الجامعة للتعليم العاليمديرية  نيابة  

و التكوين العالي    و الشهادات  و التكوين المتواصلو الثاني   
 في التدرج
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 الرمز فروع التكوين معدالت القبول الشروط البيداغوجية االضافية للتسجيل

 

 

 

 

 المعدل األدنى8/
10.00 

(تسيير و اقتصاد, تجريبية علوم, رياضي تقني, رياضيات)  

 المعدل األدنى0/
01000 

(لغات أجنبية, آداب و فلسفة)  

 408 علوم انسانية

يتم الترتيب على اساس المعدل المحصل عليه في امتحان 
 البكالوريا

 المعدل األدنى3/
10.06 

تقني -رياضيات -علوم تجريبية)
(رياضي  

 المعدل األدنى8/
10.00 

(و اقتصاد تسيير)  

 المعدل األدنى0/
01000 

(لغات أجنبية, آداب و فلسفة)  
 
 

 438 علوم اجتماعية

 

 المعدل األدنى8/ 
00000 

 (تسيير و اقتصاد, تجريبية علوم, رياضي تقني, رياضيات)

 المعدل األدنى0/
01.11 

 (آداب و فلسفة، لغات أجنبية)

لغة و أدب 
 عربي

080 

 

 :شروط إضافية

للمشاركة في الترتيب يجب أن يكون عالمة الفيزياء المحصل 
 00/20عليها في امتحان البكالوريا تساوي أو تفوق 

 المعدل األدنى
10.00 

  (تقني رياضي, علوم تجريبية, رياضيات) 

 188 علوم المادة

يتم الترتيب على اساس المعدل المحصل عليه في امتحان 
 البكالوريا 

يجب أن تكون عالمة الرياضيات المتحصل عليها شروط إضافية 
 00/81في امتحان البكالوريا تساوي أو تفوق 

 المعدل األدنى8/
01.11 

(علوم تجريبية, تقني رياضي)  

 المعدل األدنى0/
01007 

(رياضيات)  

رياضيات و 
 االعمام اآللي

130 

يتم الترتيب على اساس المعدل المحصل عليه في امتحان 
 البكالوريا

 المعدل األدنى3/
10.58 

(تقني رياضي)  

 المعدل األدنى8/
00000 

(رياضيات)  

 المعدل األدنى0/
10.00 

(علوم تجريبية)  

علوم الطبيعة و 
 الحياة

140 

يتم الترتيب على اساس المعدل المحصل عليه في امتحان 
 البكالوريا

 المعدل األدنى
/ 

علوم و تقنيات 
النشاطات البدنية و 

 الرياضية

010 
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يـم  الـعـالـي والـبـحـث الـعــلـمــيـوزارة  الـتـعـل  

 -جــيـــجــل-محمد الصديق بن يحي   جامـعـــة  

 في الطورين األول  الجامعة للتعليم العاليمديرية  نيابة  

و التكوين العالي    و الشهادات  و التكوين المتواصلو الثاني   
 في التدرج
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