
 معايير انتق اء المترشحين لولوج األقسام التحضيرية للمدارس العليا
 

الذي يتم مبوجبه ترتيب التالميذ الراغبني يف االلتحاق باألقسام التحضريية حسب  Mحيتسب املعدل  
 :االستحقاق، باعتماد معايري عامة ومعايري خاصة بكل مسلك وذلك كالتايل 

 

 حسب االستحقاق  تالميذالمعدل الذي يتم بموجبه ترتيب ال: 
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  النـقـطــةN1    ( الصفحةمن   1اخلانة رقمA2 Rubrique 1  )  

 ؛من سلك البكالوريا اخلتاميةللطلبة الذين كرروا السنة     N1 = 0/10 منح نقطة   -    
 ؛من سلك البكالورياوى للطلبة الذين كرروا السنة األ  N1 = 5/10    منح نقطة   -    
 .السنة األوى إى السنة اخلتامية من سلك البكالوريا للطلبة الذين مل يكرروا    N1= 10/10   منح نقطة   -

 

 النـقـطــة N2     ( الصفحةمن   1اخلانة رقم A2 Rubrique 1  ) 
 

   :على النحو التايل     N2يتم احتساب النقطة 
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املعدل العام   M2سلك البكالوريا و  إى السنة اخلتامية مناألوى  معدل املرور من السنة M1حيث متثل  
 .لبكالوريال
   

 النـقـطــة N3     ( الصفحةمن   2اخلانة رقم A2 Rubrique 2  ) 
 

 .بني يف ققر  معايري خاصة بكل مسلكامل على النحو  N3  احتساب النقطة يتم    
         

 النـقـطــة N4 ( الصفحةمن   3اخلانة رقم A2 Rubrique 3  )       
 

N4      ي النقطة الممنوحة من طرف أساتذة السنة الختامية من سلك البكالوريا في إطار ه

 .مجلس القسم
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 معايير خاصة بكل مسلك
   

 وعلوم المهندس مسلك الرياضيات والفيزياء 
 

 المقاعد الشاغرة للعلوم الرياضية؛ من%  09تخصيص : الحصيصمعيار 

 علوم فيزيائية؛مسلك  من المقاعد الشاغرة للعلوم التجريبية %  10تخصيص                       
                       
 

 : طريقة احتساب نتائج البكالوريا

حسب نوع  مع مراعا  املعامل احملدد لكل ماد لوطين االمتحا  اكذا نقط اجلهوي للسنة األوى من سلك البكالوريا و متحا  االنقط حتتسب 
 :على النحو التايل البكالوريا 
 

 المواد
 وعلوم تجريبية علوم رياضية

 المعامل

 M 4               الرياضيات       

 Phy 3       العلوم الفيزيائية       

 Ar 0,5                    اللغة العربية

 Fr                   1 اللغة الفرنسية 

 LV2        0,5 *اللغة األجنبية الثانية 
 بالثانوي التأهيلي  األجنبية الثانية المدرسة اللغة  ةتأخذ بعين االعتبار نقط: ملحوظة *

 .األنجليزية يا هي اللغةوتجدر  اإلشارة  إلى  أن  اللغة  األجنبية  الثانية  المدرسة  باألقسام  التحضيرية  للمدارس  العل              

 

 N3كيفية احتساب النقطة 

 :يف هذا املسلك على النحو التايل  N3النقطة حتتسب          

 علوم تجريبيةبكالوريا و علوم رياضية بكالوريا
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 والكيمياء وعلوم المهندس الفيزياء  مسلك 
 

 ؛ شاغرة للعلوم الرياضيةمن المقاعد ال%  09تخصيص  :الحصيصمعيار 
 علوم فيزيائية؛مسلك  من المقاعد الشاغرة للعلوم التجريبية % 09 تخصيص                  

 .علوم الحياة واألرض والعلوم الزراعية مسلك من المقاعد الشاغرة للعلوم التجريبية % 09  تخصيص                      

 

 : طريقة احتساب نتائج البكالوريا

حسب نوع  مع مراعا  املعامل احملدد لكل ماد االمتحا  الوطين كذا نقط اجلهوي للسنة األوى من سلك البكالوريا و متحا  االنقط تسب حت
 :على النحو التايل البكالوريا 

 المواد
 وعلوم تجريبية علوم رياضية

 المعامل

 M 3               الرياضيات       

 Phy 4         العلوم الفيزيائية     

 Ar 0,5                    اللغة العربية

 Fr                   1 اللغة الفرنسية 

 LV2        0,5 *اللغة األجنبية الثانية 
 

 بالثانوي التأهيلي  تأخذ بعين االعتبار نقطة  اللغة األجنبية الثانية المدرسة: ملحوظة *
 .أن  اللغة  األجنبية  الثانية  المدرسة  باألقسام  التحضيرية  للمدارس  العليا هي اللغة األنجليزية وتجدر  اإلشارة  إلى               

 

 N3كيفية احتساب النقطة 

 :يف هذا املسلك على النحو التايل  N3حتتسب النقطة          

 علوم تجريبيةبكالوريا و علوم رياضية بكالوريا
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 تكنولوجيا والعلوم الصناعيةمسلك ال
 

 ؛الكهربائية والتكنولوجيةم للعلومن المقاعد الشاغرة %  09تخصيص : الحصيصمعيار 

 ؛الميكانيكية والتكنولوجيةمن المقاعد الشاغرة للعلوم  % 39 تخصيص                       

 
 : طريقة احتساب نتائج البكالوريا

حسب نوع  مع مراعا  املعامل احملدد لكل ماد االمتحا  الوطين كذا نقط اجلهوي للسنة األوى من سلك البكالوريا و متحا  االنقط حتتسب 
 :على النحو التايل البكالوريا 

 المواد
 المعامل حسب نوع البكالوريا

 العلوم والتكنولوجية الكهربائية العلوم والتكنولوجية الميكانيكية

 M               3 3الرياضيات      
 P               2 2العلوم الفيزيائية 

 SI   0 0                علوم المهندس
 Ar                  0,5 0,5اللغة العربية 

 Fr   1 1اللغة الفرنسية               
   LV2 *اللغة األجنبية الثانية

  
0,5 0,5 

 

 بالثانوي التأهيلي  األجنبية الثانية المدرسة تأخذ بعين االعتبار نقطة  اللغة: ملحوظة *
 .وتجدر  اإلشارة  إلى  أن  اللغة  األجنبية  الثانية  المدرسة  باألقسام  التحضيرية  للمدارس  العليا هي اللغة األنجليزية              

 

 
 N3كيفية احتساب النقطة 

 : يف هذا املسلك على النحو التايل N3حتتسب النقطة          

 

  العلوم والتكنولوجية الميكانيكيةبكالوريا 
 و

 العلوم والتكنولوجية الكهربائيةبكالوريا 
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 مسلك االقتصاد والتجارة
 

 :مسلك االقتصاد والتجارة تخصص تكنولوجي  -1
 من المقاعد الشاغرة للعلوم االقتصادية %  50تخصيص :   الحصيصمعيار 

 التسيير المحاسباتي لعلوممن المقاعد الشاغرة %  30تخصيص                        

  من المقاعد الشاغرة للعلوم التجريبية %  10تخصيص                        

 من المقاعد الشاغرة للعلوم الرياضية %  10تخصيص                        
 

 : طريقة احتساب نتائج البكالوريا

مع مراعا  االمتحا  الوطين كذا نقط اجلهوي للسنة األوى من سلك البكالوريا و ا  متحاالنقط حتتسب 
 :على النحو التايل حسب نوع البكالوريا  املعامل احملدد لكل ماد 
 المواد

 المعامل حسب نوع البكالوريا
 علوم رياضية علوم تجريبية المحاسباتي التسيير علوم علوم اقتصادية

 M                               2,5 2,5 5,5 5,5    الرياضيات         
   EGS 2 0,5                     واإلحصاءاالقتصاد العام 

 EOAE  مقاوالتلل اإلداري  تنظيمالاالقتصاد و

                                         
0,75 1,5   

   CMF                                    0,75 1,5 الرياضيات الماليةو المحاسبة
 Ar                         0,5 0,5 0,5 0,5اللغة العربية              

 Fr                               1,5 1,5 2 2اللغة الفرنسية      
 LV2             1 1 1 1                        *اللغة األجنبية الثانية

 بالثانوي التأهيلي  ن االعتبار نقطة  اللغة األجنبية الثانية المدرسةتأخذ بعي: ملحوظة *
 .وتجدر  اإلشارة  إلى  أن  اللغة  األجنبية  الثانية  المدرسة  باألقسام  التحضيرية  للمدارس  العليا هي اللغة األنجليزية              

 

 N3كيفية احتساب النقطة 

 :ملسلك على النحو التايل يف هذا ا N3حتتسب النقطة          
 

 علوم اقتصادية بكالوريا
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 التسيير المحا سباتي علومبكالوريا 
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 بكالوريا علوم رياضية و بكالوريا علوم تجريبية
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 :مسلك االقتصاد والتجارة تخصص علمي  -2
 

 الرياضيةمن المقاعد الشاغرة للعلوم  % 50تخصيص    :الحصيص معيار 

  للعلوم التجريبيةمن المقاعد الشاغرة  % 50تخصيص                   

 

 المواد
 المعامل حسب نوع البكالوريا

 علوم تجريبية علوم رياضية

 M 4 4         الرياضيات       

 Ar 1 1              اللغة العربية

 Fr             2 2 سية اللغة الفرن

 LV2  2 2 *اللغة األجنبية الثانية
 

 بالثانوي التأهيلي  تأخذ بعين االعتبار نقطة  اللغة األجنبية الثانية المدرسة: ملحوظة *
 .هي اللغة األنجليزيةوتجدر  اإلشارة  إلى  أن  اللغة  األجنبية  الثانية  المدرسة  باألقسام  التحضيرية  للمدارس  العليا               

 

 
 N3كيفية احتساب النقطة 

 :يف هذا املسلك على النحو التايل  N3حتتسب النقطة          

  

 بكالوريا علوم رياضية و بكالوريا علوم تجريبية
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