
  

 

 في هذه المرحلة يمكن للطالب إما:

 هذه الحالة ال يمكنه إجراء أي تغيير( )فيتأكيد اختياره 

 بعد ذلك وتأكيد التغييرأو يمكنه تغيير االختيارات 

قة البطفي حالة عدم التأكيد سيييتا التأكيد التلئا ي 

 الرغبات االولية

 

فاق في    لة االخ حا جه في  ية ية ئابالت الشييفة الم

الةارد في بطاقة رغباته والذي  لالختيار المةاليلطالب ا

ال يخضييل لمئابلة وييفةية وييييتةفي المعدى ا د   

  لاللتحاق بهذا االختيار

 الجامعة )منعل  اإلفتراضية المفتةحةا بةاب

(جةيلية 20 ل إ 17

هذه  بالفترة تنظا خالى  عة ابةا جام حة اال  عبر الخط مفتة

 لفا دة الطلبة حيث يمكنها التعرف عل :

نة  بات حاج  1جميل هياكل جامعة  يات  لخضيير:ال معاهد كل

واقيام.

صات  ص شعب والتخ يتةى فتةحة مالكل الميادين، ال عل  م

 الجامعة

 العالي تكةين بال قومعايير االلتحاوروط 

 إتباعها إلتمام عملية التيجيل  جبالةا الخطةاتكل 

 

كل المعلةمات الضييرورية لفها سيييرورة التيييجيل ا ولي 

وكذا كل المعلةمات المتعلئة بكل التخصييصييات  والتةجيه

والشعب المضمة ة من طرف كل مؤسيات التعليا العالي 

متةفرة عل  بةابة حامل وييهادة والةزارات تحت الةصيياية 

 الةلةج اليها عل  الرابطالتي يمكن  2021البكالةريا 

مة  - مات الالز كل المعلة بة ملخص ل هذه البةا تحتةي 

يل  كل تطبي  فيللتيييج  « Tawdjihcom » ويي

شةر الةزاري عبر الخط( يمكن  يخة رقمية تفاعلية للمن  (

  دتحميله ووضعه عل  كل سند أ د روي

يجيالت وهادة البكالةر - صلية ال تئدم إال في الت يا ا 

 النها ية )يرج   يخ عدد كافي(

قل  - يار عل  ا  جب اخت من بين  LMDفروع  فرعين مني

 المتاحة (10) االختيارات

وهادة البكالةريا  - يجيل ا ول  إجباري، يفئد حامل  الت

إمكا ية اختيار الفرع المرغةب فيه في حالة عدم الئيام 

 بهذا التيجيل.

حاملي - ها  عل   يا المحصيييل علي كالةر هادة الب ويي

يجيل،  واللذين لا 2120قبل يب  لها الت ايداع طلب ي

يات التعليا العالي ابتداء من  س يجيل في احدى مؤ ت

 طبئا للشروط البيداغةجية 2022سبتمبر  15

ال ييييتفيد حاملة أك ر من وييهادة بكالةريا سييةى من  -

 تيجيل واحد فئط عل  الميتةى الةطني

2022جويلية 20اىل 17ابواب مفتوحة على اجلامعة من  •

2022جويلية 24اىل 21التسجيالت االولية من •

2022جويلية 26و 25تأكيد التسجيالت االولية  مرحلة•

2022أوت 03اىل 27مرحلة معاجلة الرغبات من •

مساءا2022أوت 03االعالن عن نتائج التوجيهات يوم •

دارس اخلاصة باملترشحني املوجهني اىل املمرحلة املقابالت، •

2022أوت 08اىل 04العليا لالساتذة من 

صلو على املرحلة الثانية املخصصة للمترشحني اللذين مل يتح•

2022أوت 06اىل 04اي اختيار من اختيارهتم من 

2022أوت 11اىل 06من : املعاجلة الثانية •

مساءا2022أوت 11املرحلة الثانية يوم االعالن عن نتائج •

08اىل05من عرب اخلط مرحلة التسجيالت النهائية•

2022سبتمرب 

15اىل 09معاجلة احلاالت اخلاصة من طرف اجلامعات من •

2022سبتمرب 

هذه المرحلة سيييتا  ئديا طلب اإليةاء عبر في  ت

 لهذه العملية لمخصصةا  PROGRESمنصة

 

 اأوت مياء 03سيتا اعالن  تا ج التةجيهات يةم 

 

 أوت 03إل   جةيلية 21المرحلة االول : من 

لب الةلةج إل  مةقل  طا يك عزيزي ال لة عل هذه المرح في 

الفروع  واالطالع عل  (www.orientation.esi.dzالةزارة )

 والرقا اليييريرقا التيييجيل  الميييمةحة وذلك باسييتعماى

 الةاردين في كشف  ئاط البكالةريا.

يار  لب اخت طا حد  (10( إل )06من )عل  ال يارات ك اخت

 ديةج بصفة )مأل بطاقة الرغبات رغبته حيبوترتيبها  اقص 

 (الئيام بطبعهاوووخصية 

عا يارات فر هذه االخت جب أن يكةن من بين  من فروع  ني

الذي ذات التيييجيل المحلي أو الجهةي  (LMD)اللييييا  

 تضمنه مؤسية جامعية

 عبر  ف  المةقلإرساى بطاقة الرغبات حصريا عل  الخط 

 وروط عامة

 التةجيه بعد المعالجة اآللية إل : ييتند

 المعبر عنها من طرف حامل وهادة البكالةريا اتالرغب -

والشروط االضافية في بعض البكالةريا  و تا ج امتحانوعبة  -

 الحاالت

 قدرات استئباى مؤسيات التعليا والتكةين العالي -

 يفللتيجيل تكميلية ال الشروط مراعاةدوا ر الجغرافية، مل ال -

  وفروع التكةينبعض ميادين 

 أوت 11ال   04المرحلة ال ا ية: من 

 تخصص هذه المرحلة لمعالجة الحاالت التالية:

المعبر عنها في حالة عدم تلبية أي رغبة من الرغبات 

يئترح عل  حامل البكالةريا المعني عملية ثا ية إلعادة 

يار التيييجيل باخت له  لة لألول ، تيييمل  ماث  (06) م

صات أ ص يا   نفرعا رىختخ  (LMD)من فروع اللي

يل المحلي أو الجهةي  نه ذات التيييج لذي تضييم ا

 وا ماكن الجديدةوفئا للرز امة  مؤسييييية جامعية

 لاللتحاق. والمعدالت الد يا المتةفرة

 

 
 خاصة:هذه المرحلة 

  لألساتذة، بالطلبة المةجهين لاللتحاق بالمدارس العليا

 تحتالتعليا العالي والتابعة للةزارات مؤسيات خارج وزارة 

 الةصاية

ة والرياضيييميدان تئنيات النشيياطات البد ية أما بالنيييبة ل

 يشترط تئديا وهادة طبية للئدرة البد ية

 سبتمبر 08ال   05المرحلة ال ال ة: من 

تا التيجيل النها ي لحامل وهادة البكالةريا عبر ي

 في وهادة التةجيه المحدد المةعدباحترام الخط 

 الةثا   التالية: بإحضار

 ئاط ا صلي للبكالةرياكشف الن 

 ( ومييتان2صةرتان ) 

 دج( 200) رسا دفل حئةق التيجيل 

سبتمبر 15ال   09المرحلة الرابعة: من 

إيداع طلبات التحةيالت عبر سيتا في هذه المرحلة 

منصة 

 امياء سبتمبر 15سيتا اعالن  تا ج التةجيهات يةم 

 

سبتمبر 23ال   09: من الخاميةالمرحلة 

لة  هذه المرح خاصيية سيييتا في  بة ال فتل البةا

بالخدمات الجامعية

 المتم لة فيالتيييجيل ب دفل حئةق لايمكن للط  

ه العملية ذعن طري  البةابة المخصييصيية له دج 200

أو عبر مكاتب  البطاقة الذهبية باسييتعماى عبر الخط

 ريد الب

 

 11سيييتا اعالن  تا ج التةجيهات للمرحلة ال ا ية يةم 

 أوت مياءا

https://bac2022.mesrs.dz/
http://www.orientation.esi.dz/
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