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يا عب ش التكوين يدانم لرمزا ياالبكالور  الأوليللتسجيل  الإضافيةأساس الترتيب والشروط البيداغوجية  توالأولو

 وتكنولوجيالوم ع 222

ية   الأولىالأولو
ياضيات  ر

ياضيتقني   ر
ية   لثانيةاالأولو

 تجريبيةعلوم 

 أساس المعدل الموزون المحسوب الترتيب علىتم ي
 إضافية3شروط 

يا  ياضي للبكالور يةشعبة تقني ر للمشاركة في الترتيب يجب أن  20 وللأولو
ياء أو الهندسة المدنية أو اله ياضيات أو الفيز  الميكانيكيةندسة تكون علامة الر

يا  امتحانأو الهندسة ال كهربائية المحصل عليها في أو هندسة الطرائق  البكالور
 22/02تساوي أو تفوق 

ياضيات  232  وإعلام آلير

ية   الأولىالأولو
ياضيات  ر

ية   لثانيةاالأولو
 تجريبيةعلوم 
ياضيتقني   ر

 أساس المعدل الموزون المحسوب الترتيب علىتم ي
 إضافية3شروط 

ياضيات المحصل عليها في  للمشاركة في الترتيب يجب أن تكون علامة الر
يا تساوي أو تفوق  امتحان  22/02البكالور

 والحياة الطبيعةعلوم  242

ية   الأولىالأولو
 تجريبيةعلوم 

ية   لثانيةاالأولو
ياضيات  ر

ية   ثةللثااالأولو
ياضيقني ت  ر

 أساس المعدل الموزون المحسوب الترتيب علىتم ي
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والتسيير  اقتصاديةعلوم  122
ية  وعلوم تجار

ية   الأولىالأولو
 واقتصاد تسير -

ية   لثانيةاالأولو
ياضيات  ر

ية   ثةللثااالأولو
 تجريبيةعلوم 
ياضيتقني   ر

يا امتحانفي  المحصل عليه أساس المعدل الترتيب علىتم ي  البكالور

 حقوق 122

ية   الأولىالأولو
 واقتصاد تسير

 وفلسفةآداب 
 اجنبيةلغات 

ية   لثانيةاالأولو
ياضيات  ر

 تجريبيةعلوم 
ية   ثةللثااالأولو

ياضيقني ت  ر

يا امتحانفي  المحصل عليه أساس المعدل الترتيب علىتم ي  البكالور

يةلغة  102  إنجليز
ية   الأولىالأولو

 اجنبيةلغات 
ية   لثانيةاالأولو

 أساس المعدل الموزون المحسوب الترتيب علىتم ي
 إضافية3شروط 

يةاللمشاركة في الترتيب يجب أن تكون علامة  المحصل عليها في  للغة الإنجليز
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 وفلسفةآداب 
ية   ثةللثااالأولو

ياضيقني ت  ر
 واقتصاد تسير -

ياضيات  ر
 تجريبيةعلوم 

يا تساوي أو تفوق  امتحان  22/02البكالور

 فرنسيةلغة  142

ية ا  الأولىلأولو
 اجنبيةلغات 

ية   لثانيةاالأولو
 وفلسفةآداب 

ية   ثةللثااالأولو
ياضيقني ت  ر

 واقتصاد تسير
ياضيات  ر

 تجريبيةعلوم 

 أساس المعدل الموزون المحسوب الترتيب علىتم ي
 إضافية3شروط 

المحصل عليها في  لفرنسيةاللغة اللمشاركة في الترتيب يجب أن تكون علامة 
يا تساوي أو تفوق  امتحان  22/02البكالور

 إنسانيةعلوم  220

ية   الأولىالأولو
 اجنبيةلغات  -
 وفلسفةآداب  -

ية   لثانيةاالأولو

يا امتحانفي  المحصل عليه أساس المعدل الترتيب علىتم ي  البكالور
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ياضيقني ت  ر
 واقتصاد تسير -

ياضيات  ر
 تجريبيةعلوم  -

 وأدب عربيلغة  202

ية   الأولىالأولو
 اجنبيةلغات  -
 وفلسفةآداب  -

ية   لثانيةاالأولو
ياضيقني ت -  ر
 واقتصاد تسير -

ياضيات -  ر
 تجريبيةعلوم  -

يا امتحانفي  المحصل عليه أساس المعدل الترتيب علىتم ي  البكالور

 
 


