
عزائي الطلبة،أ

بفضل عملك وجهودك وتضحياتك ، لقد اتخذت للتو خطوة مهمة من خالل 

الوصول إلى واحدة من العديد من المؤسسات الجامعية التي توفرها الدولة في 

التوصلوخدمة شبابها إلتقان تدريبهم 



أبواب مفتوحة

التسجيالت األولية عبر الخط 

الطعون عبر الخط

التسجيالت النهائية عبر الخط 

دراسة الحاالت الخاصة 

فتح البوابة الخاصة بالخدمات الجامعية

الفهرس



`

البكالوريافضاء مفتوح لفائدة حاملي شهادة 
في الوضع الافتراضي2020اكتوبر25إلى 15من 

جدول العمليات التي سيتم تنفيذها عبر الخط 

المرحلة األولى 

المرحلة الثانية 

المرحلة الثالثة 

المرحلة الرابعة  المرحلة الخامسة 

الرجوع إلى الفهرس 



`

• Tesdjil comالشروط ، الروابط المفيدة ، المنشور و

:تعتمد الطرائق على المعايير األربعة التالية -
؛البكالورياالرغبات التي عبر عنها حامل -
( وشروط إضافية في بعض الحاالتالبكالورياالمعدل العامة المتحصل عليها في )البكالورياشعب ونتائج -
طاقات االستقبال في مؤسسات التعليم العالي؛-
التقسيم الجغرافي -

لكستجد في هذا الموقع جميع المواقع التي يمكن أن توفر 

:معلومات مفيدة 

https://bac2020.mesrs.dz البكالوريابوابة حامل شهادة -

مواقع التسجيالت عبر الخط-

http://www.mesrs.dz

http://www.orientation.esi.dz

https://www.univ-sba.dz/vrpeda يابة رئاسة الجامعة للتدرج                              ن-

a ليابس                         جيالليكليات جامعة 

طــب

علوم الطبيعة والحياة

علوم وتكنولوجيا

هندسة كهربائية

ةعلوم دقيق

حقوق وعلوم سياسية

علوم إنسانية واجتماعية

علوم اقتصادية، تجارية وعلوم التسيير

آداب ،لغات وفنون

: لقراءة المنشور عبر الخط، يرجى الرجوع إلى الرابط التالي

المنـشور

، يتم وضعها عبر الخط ومتاحة Tesdjil Com  نسخة تفاعلية من التعميم ، تسمى

قابل للتنزيل يمكن تثبيته على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامطبيقفي شكل 

Android

الرجوع إلى الفهرس 

https://bac2020.mesrs.dz/
http://www.mesrs.dz/
http://www.orientation.esi.dz/
https://www.univ-sba.dz/vrped
https://www.univ-sba.dz/vrpeda
http://www.univ-sba.dz/fmed
http://www.univ-sba.dz/snv
http://www.univ-sba.dz/ft
http://www.univ-sba.dz/fge
https://fse.univ-sba.dz/
https://www.univ-sba.dz/fdsp/
https://www.univ-sba.dz/fshs
https://www.univ-sba.dz/fsecg/
https://www.univ-sba.dz/flla/
https://www.univ-sba.dz/flla/


`

ميادين التكوين

رموز ميادين التكوين 

D01 علوم وتكنولوجيا 

D02 علوم المادة 

D03 رياضيات وإعالم آلي 

D04 علوم الطبيعة والحياة 

D05 علوم األرض والكون 

D06 وعلو تجارية علوم اقتصادية ، تسيير

D07 سياسية حقوق وعلوم

D08 آداب ولغات أجنبية 

D09 علوم إنسانية واجتماعية 

D10 علوم وتقنيات للنشاطات البدنية والرياضية

D11 فنون 

D12 لغة وأدب عربي 

D13 أمازيغيةلغة وثقافة 

D14 هندسة معمارية ، عمران ومهن المدينة 

قائمة ليسانس المرخصة

2020/2021

أنظر القائمة

المرخصة ماسترقائمة 
2020/2021

أنظر القائمة

الرجوع إلى الفهرس 



`

-1جزء –مستخلص من المنشور الوزاري 

الرجوع إلى الفهرس 



`

-2جزء –مستخلص من المنشور الوزاري 

الرجوع إلى الفهرس 



`

-3جزء –مستخلص من المنشور الوزاري 

الرجوع إلى الفهرس 



`

-4جزء –مستخلص من المنشور الوزاري 

الرجوع إلى الفهرس 



`

ليبسجيالليالتي تسمح بالتسجيل في الشعب والميادين المتواجدة على مستوى جامعة البكالورياشعب 

الرجوع إلى الفهرس 



2020أكتوبر 26إلى 24من التسجيالت األولية عبر الخط           . 1

2020أكتوبر 28إلى 27من تأكيد التسجيالت األولية عبر الخط   . 2

طباعة بطاقة الرغبات ضرورية .3

2020نوفمبر 05إلى 29من أكتوبرمعالجة الرغبات                       . 4

(مساء) 2020نوفمبر 05يوم اإلعالن عن نتائج التوجيه            . 5

.بعد االطالع على النتيجة يجب على المرشح طباعة شهادة التوجيه . 6

التسجيالت األولية عبر الخط 

2020أكتوبر 26أكتوبر إلى 24من 

لإلتصالمواقع  :
http://www.mesrs.dz

http://www.orientation.esi.dz
الرجوع إلى الفهرس 

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


نود إبالغ المرشح أنه خالل التسجيل األولي عبر الخط  ،

، بشرط     كحد أقصى 10وكحد أدنى اختيارات6سيتم اعتماد ما ال يقل عن 

أن  يكون هناك خياران على األقل يتعلقان بالتكوين في ليسانس مع التسجيل

.الجهويالمحلي  أو 

. 

لإلتصالمواقع 

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

الرجوع إلى الفهرس 

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


:تخص فقط ( الطعون) هذه المرحلة الثانية 

(0حالة االختيارات )المرشحين الذين لم يحصلوا على أي من خياراتهم 

2020نوفمبر 08إلى 06من  انطالق الطعون 

2020نوفمبر 13إلى 09من المعالجة على مستوى وزارة العليم العالي 

2020نوفمبر 13يوم اإلعالن عن النتائج 

بعد اإلطالع عن النتائج ، على المرشح طباعة

شهادة التوجيه 

2020نوفمبر 13إلى 06من 
الطعون  عبر الخط 

لإلتصالمواقع 

http://www.mesrs.dz
http://www.orientation.esi.dz الرجوع إلى الفهرس 

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


نريد أن نطلع المرشح على أنه خالل الطعون عبر الخط ، 
خيارات متاحة ،   6سيتم منحه فرصة ثانية من خالل 

بشرط أن يكون هناك خياران على األقل يتعلقان بالتكوين في ليسانس مع التسجيل        

. وهذا مع مراعاة المعدالت األدنى لاللتحاق بمختلف التكويناتالجهويالمحلي أو 
.

لإلتصالمواقع 

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

الرجوع إلى الفهرس 

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


الجدد البكالورياتم تحديد الموعد النهائي لتسجيل حاملي 

للسنة 
.2020نوفمبر 18في 2021-2020الجامعية  

عبرالخطالتسجيالت النهائية 

2020نوفمبر 13إلى نوفمير08من 

لإلتصالمواقع 

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

الرجوع إلى الفهرس 

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


Progres معالجة الحاالت الخاصة على منصة
2020نوفمبر 25إلى 19من 

بالموقع اإلتصال
https://progres.mesrs.dz/webfve/login.xhtml

الرجوع إلى الفهرس 

https://progres.mesrs.dz/webfve/login.xhtml


فتح البوابة الخاصة بالخدمات الجامعية 
النقل + المنح + اإليواء 

2020نوفمبر 30إلى 25من 

: بالموقع اإلتصال
https://progres.mesrs.dz/webfve/login.xhtml

الرجوع إلى الفهرس 

https://progres.mesrs.dz/webfve/login.xhtml


 ، سلمية

المواطنة والوطنية

ال تنسوا ، أعزاء الطلبة، احترام 

هذه القيم الثالث في ممارساتك 

اليومية

الرجوع إلى الفهرس 


