
 

 
 

 اسـالعلوم والتقنيات فـاألولى من سلك اإلجازة بكلية  السنة إلى الولوج

 :للسنة األولى لإلجازة اإلجراءات الخاصة بالترشيح- 

    وذلك في أجل أقصاه األنترنيت موقع عبر للسنة األولى لإلجازة الترشيح طلبيتعين على كل مترشح إيداع 
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 تجدر اإلشارة إلى أن نوع الباكالوريا المطلوبة تتوقف على الجذع المشترك المترشح له :

 الجذع المشترك لإلجازة
 في العلوم والتقنيات 

 نوع الباكالوريا

 فيزياء –إعالميات  –رياضيات 
 (M.I.P) 

 شعبة العلوم الرياضية : 
 )مسلك العلوم الرياضية )أ 

 )مسلك العلوم الرياضية )ب 
 شعبة العلوم التجريبية: 

 مسلك العلوم الفيزيائية 

 مسلك علوم الحياة واألرض 

  الزراعيةمسلك العلوم 

 جيولوجيا –كيمياء  – بيولوجيا
(B.C.G) 

 شعبة العلوم التجريبية: 
 مسلك العلوم الفيزيائية 

 مسلك علوم الحياة واألرض 

 مسلك العلوم الزراعية 

 شعبة العلوم الرياضية: 
 )مسلك العلوم الرياضية )أ 

 (شعبة الفالحة  )بكالوريا مهنية : 

 فالحية ضيعة مسلك تسيير 

 مباراة الولوج - 

 في:يتم ولوج السنة األولى لإلجازة في العلوم والتقنيات بعد نجاح المترشحين 

 .امتحان الباكالوريا 

 نوع الباكالوريا مرتكز على، حسب االستحقاق ، انتقاءعلى شكل  لكليةومباراة الولوج ل 

 .الباكالورياه في امتحانات المحصل علي على المعدل كذا والجذع المشترك المترشح له و
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 طريقة احتساب المعدل النتقاء المترشحين

 طريقة احتساب المعدل

 الجذع المشتركاو  /و  نوع الباكالوريا حسب  معامل الترجيح

 جذع 

  جيولوجيا –كيمياء -بيولوجيا

BCG  

 جذع 

   فيزياء-معلومات -رياضيات

MIP 

 الترجيح معامل x (الجهوية البكالوريامعدل  %25 + الوطنيةالبكالوريا معدل  % 75)

 1.40 : العلوم الرياضية  1.40 :   علوم الحياة واألرض

   1.20 : الفيزيائية  العلوم 1.40 :  الزراعية العلوم

  1.00 : علوم الحياة واألرض   1.20 :  العلوم الفيزيائية

 1.00 : الزراعية العلوم     1.00 : العلوم الرياضية

  1.00 : فالحية ضيعة تسيير

 اإلعالن عن النتائج -

المترشحين المقبولين بصفـة نهائية وكذا المترشحين المسجلين في  وعن طريق موقع األنترنيت الكليةبواسطة إعالن يعلق داخل الكلية ستخبر

 .2018يوليوز  20يوم  ابتداء من وذلك ،الئحة االنتظار

 ,حسب الجدولة التي سيتم نشرها مع اللوائح  8201 األسبوع األول من شتنبرخالل   تسجيل المترشحين المقبولينوسيتم 

هذا وسيعوض كل مترشح ناجح لم يؤكد تسجيله النهائي في الوقت الذي تحدده له الكلية بمترشح ورد اسمه في الئحة االنتظار وذلك حسب 

 االستحقاق.


