
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 

عزائنا الطلبةأ  

البكالورٌاهنٌئا لكم الظفر بشهادة   
 ومزٌدا من النجاحات فً مستقبلكم الدراسً والعلمً



` 

التكوٌن بكلٌة اآلداب واللغات والفنونمٌادٌن   

 مٌادٌن التكوٌن   رموز

D08  آداب ولغات أجنبٌة 

D11  فنون 

D12  ًلغة وأدب عرب 



 
   2021 جوٌلٌة 29إلى  27من     التسجٌالت األولٌة عبر الخط        . 1   
2021 جوٌلٌة 31إلى  30من      تأكٌد التسجٌالت األولٌة عبر الخط . 2     

طباعة بطاقة الرغبات ضرورٌة  .3     
2021أوت  08إلى  01من        معالجة الرغبات                    . 4     

  (مساء)  2021أوت  08ٌوم     اإلعالن عن نتائج التوجٌه           . 5   

.بعد االطالع على النتٌجة ٌجب على المرشح طباعة شهادة التوجٌه . 6     
 

 التسجٌالت األولٌة عبر الخط 
2021 جوٌلٌة 29إلى  جوٌلٌة 27من   
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الخط،نود إبالغ المرشح أنه خالل التسجٌل األولً عبر       

، بشرط   كحد أقصى  10وكحد أدنى  اختٌارات 6سٌتم اعتماد ما ال ٌقل عن    

أن  ٌكون هناك خٌاران على األقل ٌتعلقان بالتكوٌن فً لٌسانس مع التسجٌل      

. الجهويالمحلً  أو     

 
.  
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(:الطعون) الثانٌة المرحلة       

  2021أوت  11إلى  09من  الطعون انطالق     
2021أوت  16إلى  11من على مستوى وزارة العلٌم العالً المعالجة       

2021أوت  16ٌوم عن النتائج اإلعالن       

المرشح طباعةالنتائج، على بعد اإلطالع عن   

 شهادة التوجٌه 
 

     
2021أوت  16إلى  09من        

 الطعون  عبر الخط 
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نرٌد أن نطلع المرشح على أنه خالل الطعون عبر الخط ،      
خٌارات متاحة ،    6سٌتم منحه فرصة ثانٌة من خالل      

بشرط أن ٌكون هناك خٌاران على األقل ٌتعلقان بالتكوٌن فً لٌسانس مع التسجٌل        

. وهذا مع مراعاة المعدالت األدنى لاللتحاق بمختلف التكوٌنات الجهويالمحلً أو     
. 
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 فتح البوابة الخاصة بالخدمات الجامعٌة 
النقل + المنح + اإلٌواء   

2021أوت  16إلى  09من        
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PROGRES معالجة الحاالت الخاصة على منصة 
2021سبتمبر  19إلى  11من        
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البوابة الخاصة بالخدمات الجامعٌة إعادة فتح   
النقل + المنح + اإلٌواء   

2021سبتمبر  18إلى  04من        
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الجدد  البكالورٌاتم تحدٌد الموعد النهائً لتسجٌل حاملً 

الجامعٌةللسنة   
  2021-2022  
.2021سبتمبر  19بٌوم   
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