
  

  

  

     BAC 2021 :)جذع مش,+ك 13( م&�ص م$شور ال! �يالت ا��اص بخر�طة التكو�ن املؤلة بجامعة سعيدة

  ميادين التكو�ن  الرمز
والية 

  ال! �يل
  :املعدالت الدنيا  أساس ال,+تIب و الشروط البيداغوجية Eضافية لل! �يل =وAB  شعبة الب<الور�ا و =ولو�ات

011  
  علوم

  و تكنولوجيا
20  

  تق�� ر	ا�� - ر	اضيات :1=ولو�ة

  علوم تجر	�ية :2=ولو�ة 

� أساس   -�  ))moy_bac*2)+((phys+maths)/2))/3: يتم ال"!ت ب ع

للمشاركة CD : و تقRU ر�اRST 2لألولو�ة بالAسبة  شروط تكميلية  -

: ال"!ت ب يجب أن تIون العالمة املتحصل علJKا CD البIالور	ا CD مواد

الر	اضيات أو الفXYياء أو الVندسة املدنية أو الVندسة امليIانيكية أو 

  20من  10! أو bساوي `_ائية  أك^ندسة الطرائق أو الVندسة الكVر 

  07.95 : 1أولو�ة

  08.89 : 2أولو�ة

  تق�� ر	ا�� -علوم تجر	�ية -ر	اضيات  45-32- 20  علوم املادة  021

� أساس   -�  ))moy_bac*2)+((phys+maths)/2))/3: يتم ال"!ت ب ع

للمشاركة CD ال"!ت ب يجب أن تIون العالمة املتحصل : شروط تكميلية  -

 CD اJKانيكية أو علIندسة امليVندسة املدنية أو الVياء أو الXYامتحان الف

  20من  10! أو bساوي `^ندسة الطرائق أو الVندسة الكVر_ائية  أك

  08.88 : 1أولو�ة

031 AB32- 20  ر�اضيات  وإعالم آ  
  ر	اضيات :1=ولو�ة

  علوم تجر	�ية-تق�� ر	ا��  :2=ولو�ة 

� أساس   -�  ))moy_bac*2)+((phys+maths)/2))/3: يتم ال"!ت ب ع

للمشاركة CD ال"!ت ب يجب أن تIون العالمة املتحصل : شروط تكميلية  -

  .20من  11! أو bساوي `علJKا CD الر	اضيات أك

  10.00 : 1أولو�ة

  09.02 : 2أولو�ة

041 
علوم الطبيعة          و 

  ا�^ياة
20 -32  

  sci علوم تجر	�ية :1=ولو�ة

  M  ر	اضيات :2=ولو�ة 

  TM  تق�� ر	ا�� :3=ولو�ة 

� أساس    -�   Mو  sci: يتم ال"!ت ب ع

((moy_bac*2)+sci naturelle)/3  

� أساس املعدل العام للبIالور	ا  TMبالAسبة لشعبة �  يتم ال"!ت ب ع

  07.85: 1أولو�ة

  09.20 : 2أولو�ة

 09.50 : 3أولو�ة

611  

علوم إقتصادية، 

ال!سيb+ و علوم 

  تجار�ة

20  

  bسيY! و إقتصاد:1=ولو�ة

  ر	اضيات :2=ولو�ة 

  تق�� ر	ا��- علوم تجر	�ية  :3=ولو�ة 

� أساس املعدل العام اtuصل عليھ CD امتحان   -�يتم ال"!ت ب ع

  البIالور	ا

  09.50 : 1أولو�ة

  09.83 : 2أولو�ة

  09.77 : 3أولو�ة

  20  حقوق   711

  bسيY! و إقتصاد- أجن�يةلغات -آداب و فلسفة :1=ولو�ة

  ر	اضيات –علوم تجر	�ية  :2=ولو�ة 

  تق�� ر	ا�� :3=ولو�ة 

� أساس املعدل العام اtuصل عليھ CD امتحان   -�يتم ال"!ت ب ع

  البIالور	ا

  10.07: 1أولو�ة

  10.82 : 2أولو�ة

  12.91: 3أولو�ة

  45-32- 20  علوم سياسية  721

  bسيY! وإقتصاد- لغات أجن�ية-آداب و فلسفة :1=ولو�ة

  علوم تجر	�ية-ر	اضيات :2=ولو�ة 

  تق�� ر	ا�� :3=ولو�ة 

-   CD صل عليھtuون املعدل العام اIال"!ت ب يجب أن ي CD للمشاركة

  20من  10.50! أو {ساوي `امتحان البIالور	ا أك

  10.50: 1أولو�ة

  10.57: 2أولو�ة

  10.82 :3أولو�ة

  32- 20  إنجلgbية لغة  821

  لغات أجن�ية- :1=ولو�ة

  آداب و فلسفة :2=ولو�ة 

  bسيY! و إقتصاد -علوم تجر	�ية - تق�� ر	ا�� -ر	اضيات :3=ولو�ة 

� أساس   -�  ))moy_bac*2)+note ang)/3: يتم ال"!ت ب ع

للمشاركة CD ال"!ت ب يجب أن تIون العالمة املتحصل : شروط تكميلية  -

 CD اJKية أكعلXYساوي `اللغة �نجلb 20من  11! أو.  

  10.87: 1أولو�ة

  11.71: 2أولو�ة

  12.38: 3أولو�ة

  32- 20  لغة فرhسية  841

  لغات أجن�ية- :1=ولو�ة

  آداب و فلسفة :2=ولو�ة 

  bسيY! و إقتصاد -علوم تجر	�ية - تق�� ر	ا�� -ر	اضيات :3=ولو�ة 

� أساس   -�  ))moy_bac*2)+note fr)/3: يتم ال"!ت ب ع

للمشاركة CD ال"!ت ب يجب أن تIون العالمة املتحصل : شروط تكميلية  -

  .20من  11! أو bساوي `علJKا CD اللغة الفر�سية أك

  10.00: 1أولو�ة

  10.03: 2أولو�ة

  10.25: 3أولو�ة

  20  علوم إhسانية  912
  لغات أجن�ية - آداب و فلسفة  :1=ولو�ة

  bسيY! و إقتصاد -علوم تجر	�ية - تق�� ر	ا�� -ر	اضيات :2=ولو�ة 

� أساس املعدل العام اtuصل عليھ CD امتحان   -�يتم ال"!ت ب ع

  البIالور	ا

  09.75: 1أولو�ة

  10.64: 2أولو�ة

  45- 20  علوم اجتماعية  931

  لغات أجن�ية - آداب و فلسفة  :1=ولو�ة

  bسيY! و إقتصاد :2=ولو�ة 

  تق�� ر	ا�� -ر	اضيات -علوم تجر	�ية :3=ولو�ة 

� أساس املعدل العام اtuصل عليھ CD امتحان   -�يتم ال"!ت ب ع

  البIالور	ا

  10.30: 1أولو�ة

  11.04  : 2أولو�ة

  12.12: 3أولو�ة

D11  ا  20- 52-14-08  فنون	الورIجميع شعب الب  -   CD صل عليھtuأساس املعدل العام ا ��  09.54: 1أولو�ة  البIالور	ايتم ال"!ت ب ع

  20  لغة و أدب عرnي  121
  لغات أجن�ية-آداب و فلسفة :1=ولو�ة

  bسيY! و إقتصاد-علوم تجر	�ية-تق�� ر	ا��-ر	اضيات:2=ولو�ة 
� أساس املعدل العام اtuصل عليھ CD البIالور	ا  -�  يتم ال"!ت ب ع

  09.50 : 1أولو�ة

  09.50 : 2أولو�ة

  طب  700

مؤسسة 

  22التIو	ن

  علوم تجر	�ية :1=ولو�ة

  ر	اضيات :2=ولو�ة 

  TM  تق�� ر	ا�� :3=ولو�ة 

� أسا�  2و  1لــ ((moy_bac*2)+sci naturelle)/3 س يتم ال"!ت ب ع

� أساس املعدل العام للبIالور	ا  TMبالAسبة لشعبة � يتم ال"!ت ب ع

من  15! أو {ساوي `أك ال"!ت ب معدل لمشاركة CD ال"!ت ب يجب أن يIون ل

20 .  

 CD جامعة سيدي بلعباس �حاملوا بIالور	ا من والية سعيدة يوجVون إ�

إمIانية التوجيھ إ�� جامعة أخرى �عد bشبع ^ذا ( حدود املقاعد املتوفرة

  ).التIو	ن بجامعة سيدي بلعباس

  

  

  

 15.86   :1أولو�ة

  16.75 :2أولو�ة

  17.91 : 3أولو�ة

  صيدلة 701

  15.52  :1أولو�ة

  16.23 : 2أولو�ة

  17.52 : 3أولو�ة

  طب أسنان 702

  15.82  :1أولو�ة

  16.69 : 2أولو�ة

  17.85 : 3أولو�ة

  امجلـهوریة اجلزا�ریة ا�ميقراطیة الشعب��ة  
  وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

 
  

  سعيدة الدكتور موالي الطار جـامعـة

  نيابة مدير�ة ا��امعة للبيداغوجيا

  

   


