
  

 

 في هذه المرحلة يمكن للطالب إما:

 هذه الحالة ال يمكنه إجراء أي تغيير( )فيأكيد اختياره ت 

o  بعد ذلك وتأكيد التغييرأو يمكنه تغيير االختيارات 

o قة افي حالة عدم التأكيد سيييتا التأكيد التلئا ي ل ط

 الرغ ات االولية

 

 خاصة:هذه المرحلة 

  اتذة،سألل بالمدارس العليا بالطل ة الموجهين لاللتحاق 

والتابعة للوزارات التعليا العالي وزارة مؤسسات خارج  

 الوصايةتحت 

 بأ       ال دنية ميدان تئنيات النشيياتات النسيي ة لما 

 والرياضية يشترط تئديا شهادة ت ية للئدرة ال دنية

فاق في   لة االخ حا جه  في  ية يو ئابالت الشييفو الم

بطاقة رغ اته والذي  الوارد في لالختيار المواليلطالب ا

لمئابلة شييفوية ويسييتوفي المعدد ا دن  ال يخضيي  

  لاللتحاق بهذا االختيار

 أوت 16ال   09المرحلة الثانية: من 

 تخصص هذه المرحلة لمعالجة الحاالت التالية:

  ر المع في حالة عدم تل ية أي رغ ة من الرغ ات

يئترح عل  حامل ال كالوريا المعني عملية عنها 

إلعادة التسجيل مماثلة لألول ، تسمح له ثانية 

وفئا للرزنامة  رىخأتخصصات  (06) باختيار

 والمعدالت الدنيا المتوفرة وا ماكن الجديدة

 لاللتحاق.

 

 

سيييتا اعالن نتا ا التوجيهات للمرحلة الثانية يوم 

 مساءا أوت 16

 

 س تم ر 09ال   04المرحلة الثالثة: من 

تا التسجيل النها ي لحامل شهادة ال كالوريا ي

 ع ر الخط باحترام الرزنامة المحددة

س تم ر 19ال   11المرحلة الرابعة: من 

جة جمي    عال لة م هذه المرح سيييتا في 

الحاالت الخاصيية من ترا المؤسييسييات 

الجامعية بواسطة أرضية

  أوت 08إل   جويلية 27المرحلة االول : من 

لب الولوج إل  موق   طا يك عزيزي ال لة عل هذه المرح في 

الفروع  عل  واالتالع (www.orientation.esi.dzالوزارة )

 والرقا السييريرقا التسييجيل  المسييموحة وذلك باسييتعماد

 الواردين في كشف نئاط ال كالوريا.

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

 صفةب )مأل بطاقة الرغ ات رغ ته حسبوترتي ها  كحد اقص 

 (الئيام بط عهاووشخصية  جدية

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

الذي ذات التسجيل المحلي أو الجهوي  (LMD)الليسانس

 تضمنه مؤسسة جامعية

  إرساد بطاقة الرغ ات حصريا عل  الخط ع ر نفس الموق 

 شروط عامة

 التوجيه بعد المعالجة اآللية إل : يستند 

o  هادة  اتالرغ مل شيي حا ها من ترا  المع ر عن

 ال كالوريا

o  ضافية ال كالوريا  ونتا ا امتحانشع ة شروط اال وال

 في بعض الحاالت

o  ليالعاقدرات استئ اد مؤسسات التعليا والتكوين 

o ل ية، م  ا عاة الشييروطدوا ر الجغراف ية ال مرا تكميل

  وفروع التكوينبعض ميادين  فيللتسجيل 

 

 عل  الجامعة )مناإلفتراضية ا بواب المفتوحة 

 (جويلية 26 ل إ 24

عة  جام هذه الفترة تنظا ال  ع ر الخط ابواب مفتوحةخالد 

 لفا دة الطل ة حيث يمكنها التعرا عل :

نة   بات عة  جام كل  حاج  1جمي  هيا يات  لخضيير:ال كل

معاهد واقسام.

   كل الميادين، الشييعب والتخصييصييات المفتوحة عل

 مستوى الجامعة

  بالتكوين العالي  ومعايير االلتحاقشروط 

  ملية التسجيل إت اعها إلتمام ع الخطوات الواجبكل 

 

  سجيل سيرورة الت ضرورية لفها  كل المعلومات ال

يها ولي  كذا والتوج ئة  و مات المتعل كل المعلو

من ترا كل  والشعب المضمونةبكل التخصصات 

سات التعليا العالي  س صاية  والوزارات تحتمؤ الو

شهادة ال كالوريا   2021متوفرة عل  بوابة حامل 

 التي يمكن الولوج اليها عل  الرابط

مة  تحتوي مات الالز كل المعلو بة ملخص ل هذه ال وا

)نسييخة رقمية تفاعلية  شييكل تط ي  فيللتسييجيل 

ضعه عل   شور الوزاري ع ر الخط( يمكن تحميله وو للمن

  دكل سند أند روي

  ئدم إال في ية ال ت يا ا صييل كالور هادة ال  شيي

 التسجيالت النها ية )يرج  نسخ عدد كافي(

  حد فروع قل أ يار عل  ا  جب اخت من بين  LMDي

 المتاحة (10) االختيارات

  هادة مل شيي حا ئد  يل ا ول  إج اري، يف التسييج

ال كالوريا إمكانية اختيار الفرع المرغوب فيه في حالة 

 عدم الئيام بهذا التسجيل.

 يا المحصييل عل عل  حاملي يها شييهادة ال كالور

 ايداع تلبيس   لها التسجيل،  واللذين لا 2120ق ل

سات التعليا العالي ابتداء  س سجيل في احدى مؤ ت

 ت ئا للشروط ال يداغوجية 2021 س تم ر 11من 

  سوى من شهادة بكالوريا  ستفيد حاملو أكثر من  ال ي

 تسجيل واحد فئط عل  المستوى الوتني

2021جويلية 26اىل 24ابواب مفتوحة على اجلامعة من  •

2021جويلية 29اىل 27التسجيالت االولية من •

2021جويلية 31و 30تأكيد التسجيالت االولية  مرحلة•

2021أوت 08اىل 01مرحلة معاجلة الرغبات من •

مساءا2021أوت 08االعالن عن نتائج التوجيهات يوم •

دارس اخلاصة باملترشحني املوجهني اىل املمرحلة املقابالت، •

2021أوت 13اىل 09العليا لالساتذة من 

صلو على املرحلة الثانية املخصصة للمترشحني اللذين مل يتح•

2021أوت 11اىل 09اي اختيار من اختيارهتم من 

2021أوت 16اىل 11من : املعاجلة الثانية •

مساءا2021أوت 16املرحلة الثانية يوم االعالن عن نتائج •

09اىل04من عرب اخلط مرحلة التسجيالت النهائية•

2021سبتمرب 

19اىل 11معاجلة احلاالت اخلاصة من طرف اجلامعات من •

2021سبتمرب •

س تم ر 18ال   04: من الخامسةالمرحلة 

صة سيتا في هذه المرحلة   فتح ال وابة الخا

بالخدمات الجامعية

ية يوم  ثان تا ا التوجيهات للمرحلة ال  13سيييتا اعالن ن

 نوفم ر مساءا

 

 أوت مساء 08نتا ا التوجيهات يوم سيتا اعالن 

 

http://www.orientation.esi.dz/
https://bac2021.mesrs.dz/
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