
يتم التسجيل األولي ،التوجيه والتسجيل النهائياي لالائ ا اي       -

، ولاها ا (en ligne)الخط فقاط  .  ع ى2222شهئدة البكئلوريئ 

 وقعيا   الغرض خصصت وزارة التع يم العئلي  والبلث الع مي 

 ) وهمئ:site webلألنترنت  (

http://www.mesrs.dz   

http://www.orientation.esi.dz          

                  

   جميع المع و ئت الالز ة تجدونهئ ع ى المواقع التئلية:

 http://www.univ-setif.dz                                     

 https://bac2222.mesrs.dz                    

تهنئكم ع ى نجئحكم في  1جئ عة فرحئت عبئس سطيف 

 شهئدة البكئلوريئ و توفر جميع الظروف الستقبئلكم،

 كمئ تتمنى لكم  سئرا  وفقئ. 

    
تسهيال لعم ية إيداع الم فئت البيداغوجية خاال   ارحا اة الاتاساجايال 

التكوي  الماتائحاة لا اتاساجايال فروع   النهئيي، يوضح الجدو  التئلي:

،  قرات إيداع الم ف البياداغاوجاي   1بجئ عة فرحئت عبئس سطيف 

 Code QR ع  Google Maps  إحداثيئت  و 

 التسجيالت الجئ عية
2222/2222 

 التكنولوجيئك ية 
36.1933667527867,  

5.385449610483848 

 

 فرع التكوي  الر ز

A00LAL02 علوم وتكـنـولـوجيا 

A16IAL03 )إلكترو تقني )هندسة كهربائية 

A19IAL03 هندسة ميكانيكية 

A08IAL03 هندسة الطرائق 

A05IAL03 هندسة مدنية 

  عهد ع وم وتقنيئت المواد 

36.1933667527867,  

5.385449610483848 

 فرع التكوي  الر ز

A11LAN01   تخصص هندسة المبلمرات  -هندسة الطرائق 

  عهد البصريئت و يكئنيك الدقة
36.18875661642349,  

5.390825332732436 

 فرع التكوي  الر ز

A08IAN01   بصريات و ميكانيك الدقة 

 ك ية الع وم
36.19925599510515, 

 5.360844832454813 

 فرع التكوي  الر ز

B00LAL02 علوم المادة 

C02LAL02 رياضيات 

C01LAL02 إعالم الي 

 ك ية ع وم الطبيعة والليئة
36.20174435503233, 

 5.36795657863709 

 فرع التكوي  الر ز

D03LAN02 علوم فالحية 

D00LAL02 علـوم الطبيـعـة والحياة 

 ك ية الع وم اإلقتصئدية، التجئرية

 وع وم التسيير 
36.1976688218878,  

5.3610302380370065 

 فرع التكوي  الر ز

F00LAL02  علوم اقتصـادية، التسييـــر وعلوم تجـارية 

  عهد الهندسة المعمئرية وع وم األرض
36.19984993762325,  

5.369640741179764 

 فرع التكوي  الر ز

N05IAL02 هنـدسـة معمـاريــة 

E03LAL01 جــيــولـــوجـيــا 

E01LAL01 جغرافيا وتهيئة اإلقليم 

 ك ية الطب
36.20081774354922,  

5.364077901266084 

 فرع التكوي  الر ز

P01MAL01 الطب 

P02MAL01 الصيدلة 

P03MAL01 طب األسنان 

http://www.mesrs.dz
http://www.orientation.esi.dz
http://www.univ-setif.dz


تنظم أبواب  فتوحة وفق النمط االفتراضي و ك لك حضوريئ 

 .2222جوي ية  22إلى  11بمؤسسئت التع يم العئلي،     

 

 .2222جوي ية  22إلى  21/ التسجيالت األولية:         1

باستعمال رقم شهادة الباكالوريا والرمز السري، يتم  •

 الولوج إلى موقع االنترنيت المخصص للتسجيالت األولية.

على الطالب االطالع على وثيقة الحقوق والواجبات   •

 والموافقة عليها، ثم طباعة قائمة الشعب المسموحة للتسجيل.

في )  12(اختيارات إلى عشرة )  20(إدخال من ستة  •

للتكوين في )  22(بطاقة الرغبات من بينها على األقل مسارين 

 لترتيب، وفقا الليسانس ذات التسجيل المحلي أو الجهوي

 .  ؤسسة التكوي مع الحرص واالنتباه إلى  تنئزلي

 .إلزا ية طبئعة بطئقة الرغبئت •

يعتبر التسجيل األّولي عبر الخط إجباريا لكافة حاملي   •

شهادة البكالوريا. يفقد كل حامل شهادة البكالوريا الذي لم يقم 

ولم يُتّم تسجيله األّولي عبر الخط وفي اآلجال المحددة، كل 

 إمكانية التسجيل في الفرع المرغوب فيه.

 

 .2222جوي ية  20إلى  22         :التسجيالت  تأكيد / 2 

يؤكد الطالب تسجيله األولي أو يغيره مرة واحدة فقط، ويجبب   

 إعادة طباعة بطاقة الرغبات.

 

  سئء . 2222أوت  22/ اإلعالن ع  نتئيج التوجيه: يوم  2 

 -على الطالب االطالع على نتيجة توجيهه على الخط )الشعبة 

 المؤسسة الجامعة( ومن ثم ينبغي عليه:

عندئذ يقوم بعملية التسجيالت النهههائهيّهة عهبهر ، تأكيد توجيهه -أ

 .المحدّد لهباحترام الموعد والخط ،حسب الرزنامة المحدّدة  

يهتهقهدّم الهمهتهرشهل لهمهقهابهلهة :  2222أوت  20إلى  22    -ب

شفوية، بالنسبة إلى الطلبة الهمهوجهههون إلهى الهمهدارا الهعهلهيها 

 لألساتذة.

يبتبمف فبيبهبا  لممفهي الهحهالهة الهتهي   :  2222أوت  20إلى  22   -  جـ

الحصول عبلبى أي اخبتبيبار مبن اخبتبيبارات البمبودعبة فبي ببطباقبة 

الرغبات، يُقترح على حامل شهادة البكالوريا الجديد المعنبي عبمبلبيبة 

بهاخهتهيهار ثانية إلعادة التسجيل األولي مماثلة لألولى، تسمح له القيام 

آخر في ميدان أو فرع تهكهويهن آخهر، بهاتهبهاع نهفها ا جهرا  وفه  

الرزنامة واألماكهن الهبهيهداغهوجهيهة الهمهتهوفهرة، ولهلهمهعهداّلت الهدّنهيها 

  سئء . 2222أوت  11يوم لاللتحاق، واالطالع على النتائج  

             / فتح البوابة المخصصة لدفع حقوق التسجيل: 2

 .2222أوت  22ابتداء                                                 

 دفع حقوق التسجيل عبر الخط .   

            .2222أوت  20إلى  22/ فتح البوابة المخصصة لإليواء:       2

 تقديم طلبات اإليواء عبر الخط .

 

   :التسجيالت النهئيية عبر الخط وحضوريئ  / 0

 .2222سبتمبر  20إلى  22                                               

ا جرا  المهبهيهن  طبقا للموعد المخصص للتسجيل النهائي و بإتباع- 

عبمبلبيبة البتبسبجبيبالت  ، تهتهم PROGRESعلى األرضية الرقميهة  

النهائية عبر الخط  وأيضا حضوريا بمقرات التسجيبل البنبهبائبي فبي 

 الكليات والمعاهد المعنية إليداع الملف البيداغوجي.

 :يتضم  الم ف البيداغوجي الوثئيق التئلية

كشف نقاط البكالوريا األصلي.                                                     

 شهـادة التوجيه )مستخرجة من االنترنيت(.

دج                                                             022حقوق التسجيل  

 صورة شمسية . 20

 

             /  إعئدة فتح البوابة المخصصة ل خد ئت الجئ عية: 1

 .2222سبتمبر  22إلى  20                                           

 تقديم طلبات اإليواء، المنحة والنقل عبر الخط.  -  

 :يستند التوجيه ل تع يم والتكوي  العئليي  ع ى المعئيير التئلية

المعدل الموزون الشعبة والنتائج المحصل عليها )  •

 أو معدل الباكالوريا(  *المحسوب
 قدرات استقبال المؤسسات الجامعية والدوائر الجغرافية. •

 الرغبات المعبر عنها من طرف حامل شهادة الباكالوريا. •

هو المعدل المحصل علهيهه بهيهن  المعدل الموزون المحسوب *  

عالمة او عالمات المواد األسهاسهيهة مهد مهعهدل الهبهاكهالهوريها، 

تحسب المعدالت الموزونة حسب ميادين وفروع التكوين، وف  

الجدول ادناه، والهخهاب بشهعهب الهبهاكهالهوريها الهمهسهمهو  بههها 

   1جئ عة فرحئت عبئس سطيف التسجيل في 


