
  

  

  

    2022حام�� ب�الور�ا م�شور ال���يالت ا	�اص ب م��ص

  ميادين التكو�ن  الرمز
والية 

  ال���يل
  الب�الور�ا و +ولو�اتشعبة 

التوز:ع +  الشروط البيداغوجية 3ضافية لل���يل +و/�: مالحظات 

  ا	�غرا>�

 :املعدالت الدنيا

BAC 2022  

A00LAL01 
  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

  08.16 : 1أولو�ة

  08.71 : 2أولو�ة

A00TCL03 
مQندس علوم 

  وتكنولوجيا
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

  2لألولو�ة  13≤،     1لألولو�ة  12≤

  12 : 1أولو�ة

  13 : 2أولو�ة

B00LAL01  علوم تجر��ية،  ر�اضيات  45-32- 20  علوم املادة ،��� أساس   -  تق�� ر�ا�  08.64 : 1أولو�ة  ))moy_bac*2)+((phys+maths)/2))/3: يتم ال! ت�ب ع

C02LAL01 32- 20  ر�اضيات  
  ر�اضيات :1+ولو�ة

  علوم تجر�Tية -تق�� ر�ا��  :2+ولو�ة 
� أساس   -�  ))moy_bac*2)+maths)/3: يتم ال! ت�ب ع

  09.09 : 1أولو�ة

  07.25 : 2أولو�ة

C01LAL01  �/32- 20  إعالم آ  
  ر�اضيات :1+ولو�ة

  علوم تجر�Tية -تق�� ر�ا��  :2+ولو�ة 
� أساس   -�  ))moy_bac*2)+maths)/3: يتم ال! ت�ب ع

  12.07 : 1أولو�ة

  12.67 : 2أولو�ة

C01TCL03 ندسQ20 - 14  إعالم آ/� م  
  ر�اضيات :1+ولو�ة

  علوم تجر��ية -تق�� ر�ا��  :2+ولو�ة 

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

  2لألولو�ة  13≤،     1لألولو�ة  12≤

  12.01 : 1أولو�ة

  13.01 : 2أولو�ة

D00LAL01 
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    -�    M  ((moy_bac*2)+sci naturelle)/3و  sci: يتم ال! ت�ب ع

� أساس املعدل العام للبMالور�ا  TMبالKسبة لشعبة �  يتم ال! ت�ب ع

  07.96: 1أولو�ة

  -- : 2أولو�ة

  09.55 : 3أولو�ة

F00LAL01  

علوم إقتصادية، 

ال�سيbc و علوم 

  تجار�ة

20  

  VسيU  و إقتصاد:1+ولو�ة

  ر�اضيات :2+ولو�ة 

  تق�� ر�ا��- علوم تجر��ية  :3+ولو�ة 

� أساس املعدل العام ا_^صل عليھ ]Z امتحان البMالور�ا  -�  يتم ال! ت�ب ع

  09.50 : 1أولو�ة

  12.05 : 2أولو�ة

  10.95 : 3أولو�ة

G02LAL01   20  حقوق  

  VسيU  و إقتصاد- لغات أجن�ية-آداب و فلسفة :1+ولو�ة

  ر�اضيات –علوم تجر��ية  :2+ولو�ة 

  تق�� ر�ا�� :3+ولو�ة 

� أساس املعدل العام ا_^صل عليھ ]Z امتحان البMالور�ا  -�  يتم ال! ت�ب ع

  09.81: 1أولو�ة

  10.46 : 2أولو�ة

  11.67: 3أولو�ة

G01LAL01  سية سيا   45-32- 20  علوم 

  VسيU  وإقتصاد -لغات أجن�ية -آداب و فلسفة :1+ولو�ة

  علوم تجر��ية -ر�اضيات :2+ولو�ة 

  تق�� ر�ا�� :3+ولو�ة 

للمشاركة ]Z ال! ت�ب يجب أن يMون املعدل العام ا_^صل عليھ ]Z امتحان   -

  20من  11   أو lساوي jالبMالور�ا أك

  11: 1أولو�ة

  11.03: 2أولو�ة

  -- :3أولو�ة

H06LAL01  يةjc32- 20  لغة إنجل  

  لغات أجن�ية :1+ولو�ة

  آداب و فلسفة :2+ولو�ة 

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

  و إقتصاد

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

  11.19: 1أولو�ة

  11.93: 2أولو�ة

  12.80: 3أولو�ة

H01LAL01  سيةk32- 20  لغة فر  

  لغات أجن�ية :1+ولو�ة

  آداب و فلسفة :2+ولو�ة 

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

  و إقتصاد

� أساس   -�  moy_bac*2)+note fr)/3 (( ≤ 11: يتم ال! ت�ب ع

  11.01: 1أولو�ة

  11.01: 2أولو�ة

  11.00: 3أولو�ة

I17LAL02  سانيةk20  علوم إ  

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

VسيU   -علوم تجر��ية - تق�� ر�ا�� -ر�اضيات :2+ولو�ة 

  و إقتصاد

� أساس املعدل العام ا_^صل عليھ ]Z امتحان البMالور�ا  -�  يتم ال! ت�ب ع
  09.76: 1أولو�ة

  11.06: 2أولو�ة

I19LAL01  45- 20  علوم اجتماعية  

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

  VسيU  و إقتصاد :2+ولو�ة 

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

� أساس املعدل العام ا_^صل عليھ ]Z امتحان البMالور�ا  -�  يتم ال! ت�ب ع

  10.59: 1أولو�ة

  --  : 2أولو�ة

  12.10: 3أولو�ة

K00LAL01  الور�اجميع شعب   20- 52-14-08  فنونMالور�ا  -  البMالب Z[ أساس املعدل العام ا_^صل عليھ ��  09.51: 1أولو�ة  يتم ال! ت�ب ع

L00LAL01  يq20  لغة و أدب عر  
  لغات أجن�ية-آداب و فلسفة :1+ولو�ة

  VسيU  -علوم تجر��ية-تق�� ر�ا��-ر�اضيات:2+ولو�ة 
-   Z[ أساس املعدل العام ا_^صل عليھ ��  البMالور�ايتم ال! ت�ب ع

  09.50 : 1أولو�ة

  09.53 : 2أولو�ة

P01MAL01  طب  

مؤسسة 

  22التMو�ن

  علوم تجر��ية :1+ولو�ة

  ر�اضيات :2+ولو�ة 

  TM  تق�� ر�ا�� :3+ولو�ة 

� أسا�  15 ≥ 2و  1لــ ((moy_bac*2)+sci naturelle)/3 س يتم ال! ت�ب ع

� أساس املعدل   TMبالKسبة لشعبة �للمشاركة  العام للبMالور�ايتم ال! ت�ب ع

  . 20من  15  أو lساوي jأك ال! ت�ب ]Z ال! ت�ب يجب أن يMون معدل 

 16.27   :1أولو�ة

  16.75 :2أولو�ة

  17.25 : 3أولو�ة

P02MAL01 صيدلة  

  15.78  :1أولو�ة

  16.24 : 2أولو�ة

  16.73 : 3أولو�ة

P03MAL01 سنان   طب أ

  16.19  :1أولو�ة

  16.67 : 2أولو�ة

  17.16 : 3أولو�ة

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

 
  

  سعيدة الدكتور موالي الطاyر جـامعـة

  نيابة مدير�ة ا	�امعة للبيداغوجيا

  

   


