مشاخل وهيفيت الدسجيل ألاولف

جلذًم
جدصلذ على شهادة البيالىسٍا وجشٍذ أن جلخدم بالجامعت ،مارا عليً أهخفعل؟
عليً ؤلاجصاٌ بالثاهىٍت لللصىٌ على ؿشف ًدخىي على:
 شهادة هجاخً ف البيالىسًا.

مشاخل الدسجيل الجامعف
أبىاب مفخىخت على مؤسساث الخعليم العالف مً  26حىٍليت إلى 05أوث 2017
مشخلت الدسجيالث ألاوليت :مً  01إلى  03أوث . 2017
مشخلت جأهيذ الدسجيالث :مً  04إلى 05أوث . 2017
مشخلت معالجت الشغباث  :مً  06إلى 11أوث . 2017
ؤلاعالن عً هخائج الخىحيهاث ً :ىم 11أوث  2017مساء.
مشخلت إحشاء اإلالابالث و الاخخباساث و اللاالث الخاصت :مً  12إلى 13أوث. 2017
معالجت اللاالث اإلابيىت ف الفلشة  2.2مً اإلايشىس سكم ”01اللاالث ب،ج،د
مً  14إلى 16أوث . 2017
ًىم  16أوث  ،2017بئميانهم جلذًم ػلب ؤلاًىاء عبر الخؽ
فترة فخذ ألاسطيت اإلاخصصت لخغيحراث الخىحيه اإلاسمىح بها :مً 05الى06
سبخمبر. 2017
مشخلت معالجت حغيحراث الخىحيه اإلاسمىح بها  :مً  07الى  09سبخمبر 2017
مشخلت الدسجيالث النهائيت  10 :إلى  14سبخمبر2017

الدسجيالث ألاوليت
ًمىً الليام بهزٍ العمليت مً أي ميان ًىحذ فيه سبؽ باالهترهذ ،مً خالٌ
مىاكع الىاب اإلاخصصت للدسجيالث الجامعيت :
http://orientation.esi.dz
http://mesrs.dz
مساعذي:
ة
ومىكع الىاب الخاص بجامعت مدمذ الششٍف
www.univ-soukahras.dz

بعذ ؤلاػالع على وافت اإلاعلىماث واإلاعؼياث اإلاىحىدة على مسخىي
مىاكع الىاب اإلاخصصت للدسجيالث الجامعيت:
اإلاىكع ؤلالىترووي :لىصاسة الخعليم و البدث العلمي( اإلايشىس الىصاسي
و اإلاىحه للخجزًل ف شيله العادي  PDFأو الخفاعلف )
اإلاىكع ؤلالىترووي :لجامعت مدمذ الششٍف مساعذًت ( دليل الؼالب
خاملف شهادة البيالىسٍا و اإلاىحه للخجزًل)ٌ ،ششع خامل البيالىسٍا الجذًذ ف
إحشاء الدسجيل عبر اإلاشاخل الخاليت:
ي
سلب كائمت الخياساث :والتي جدى حميع الشعب  ،ميادًً الخيىًٍ أو
الفشوع اإلاخاخت و التي ًمىً لً الترشح فيها خسب الىلاغ التي جدصلذ
عليها ف امخدان البيالىسٍا وخسب الششوغ اإلاىولت ف اإلايشىس الىصاسي.
ملء واًذاع بؼاكت الشغباث :جخيىن َزٍ ألاخحرة مً حضأًً.
حضء أوًٌ :خظمً اسخماسة معلىماث جدىي بشٍذن ؤلالىترووي .
ملء كائمت جظم (04
حضء ثاوي ً :خظمً الشغباث ،خيث ًخم
اخخياساث) مً بحن الشعب اإلاخاخت مً "كائمت الخياساث"اإلاسمىح بها ،وٍخعحن
عليً اسخغالٌ الىكذ اليا ف و جشجيبها جشجيبا جىاصليا مع أولىٍت الخخصصاث
التي جيىن لً فيها أكىي اللـىؾ خسب الترجيب اإلاشغىب فيه  ،و الىخائج
اإلادصل عليها ف شهادة البيالىسٍا و الششوح اإلالذمت لً ف َزا الذليل
واإلايشىس الىصاسي و هزا الىصائذ اإلالذمت لً مً كبل ألاشخاص اإلاؤَلحن
اإلاخىاحذًً على مسخىي حىاح ؤلاعالم و الخىحيه بجامعت مدمذ الششٍف
مساعذًت.
هما ًجب عليً أن جخخاس ف بؼاكت سغباجً فشعا مً فشوع ٌ  .م .د على
ألاكل جظمىه مؤسست حامعيت مً بحن الاخخياساث اإلاسمىح بها .
بعذ ملء مسىدة " بؼاكت الشغباث " ًخىحب عليً إجمام عمليت
الدسجيل ألاولف بئدخاٌ وجخضًٍ بياهاث بؼاكت سغباجً آليا عبر مىكع ألاهترهذ
اإلاخصص لهزا الغشض.
و ف خالت اخخياسن فشوعا مششوػت بالىجاح ف اخخباس الىفاءة ،أو
باللبىٌ بعذ ملابلت شفىٍت عليً الخأهذ مً الخاسٍخ الصليذ إلحشاء الاخخباس
وَزا ليي ال جخعشض لفلذان جيىًٍ مسمىح لً باٌحسجيل ف ٌ.
َامٌ :عخبر الدسجيل ألاولف عبر الخؽ إحباسٍا ليافت خاملف شهادة البيالىسٍا،
ًفلذ خامل شهادة البيالىسٍا الزي لم ًلم ولم ًخم حسجيله الاولف عبر الخؽ
و ف آلاحاٌ اإلادذدة،ول إمياهيت الدسجيل ف الفشع اإلاشغىب

خاالث خاصت
خامل شهادة البيالىسٍا بخلذًش "ممخاص " سغبخحن .
خامل شهادة البيالىسٍا بخلذًش "حيذ حذا" 03سغباث.
على أن جلبى له سغبت واخذا مً بحن ؤلاخخياساث اإلاعبر عنها.

هصائذ َامت
الشكم َ : 1ى سكم حسجيلً ف البيالىسٍا.
الشكمَ : 2ى سكمً الصخص ي أو السشي و َى مىحىد أسفل شهادة
البيالىسٍا.
وحىب اللفاؾ على سشٍت سمضن الصخص ي لخفادي حغيحر مظمىن بؼاكت
سغباجً هديجت اخخماٌ اسخعماٌ سمضن الصخص ي مً كبل الغحر.
ًيبغف عىـذ م ــلء الشغباث هخابت الشمض الصليذ الخاص بيل شعبت أو
جخصص و الخدلم والخأهذ مً مؼابلخه

لعىىان الف ــشع أو الخخصص .

إن ول خؼأ ف هخابت سمض الشعبت أو الفشع ًخدمله الؼالب وخذٍ.

جأهيذ الدسجيالث ألاوليت
كبل اإلاعالجت اإلاعلىماجيت ليل بؼاكاث الشغباث اإلاشسلت خالٌ فترة الدسجيالث
ألاوليت أهذ مؼالب بما ًلف:
إما جأهيذ حسجيلً ألاولف.
وإما جديحن بؼاكت سغبا جً ،و ف َزٍ اللالتً ،خم أخز البؼاكت الثاهيت بعحن
الاعخباس ،وعليه ًخم إلغاء سغباجً ألاولى وحسدبذٌ بالشغباث اإلاعبر عنها ف
ؤلاسساٌ الثاوي.

ؤلاعالم و الخىحيه
ٌسدىذ الخىحيه للخعليم والخيىًٍ العاليحن ف الىـامحن (هالسيً ٌ ،م د) إلى
اإلاعالجت اإلاعلىماجيت والتي جشاعف اإلاعاًحر آلاجيت:
الشغبت اإلاعبر عنها مً ػشف خامل شهادة البيالىسٍا.
شعبت البيالىسٍا.
الىخائج اإلادصل عليها ف امخدان البيالىسٍا ( الخلذًش -هلاغ اإلاىاد ألاساسيت
واإلاعذٌ العام).
كذساث اسديعاب مؤسساث الخيىًٍ والخعليم العاليحن.
جخىفل اإلاعالجت الىػىيت آلاليت بمجمل بؼاكاث الشغباث للاملف شهادة
البيالىسٍا الجذد التي جم ملؤَا وإسسالها عبر اإلاىاكع ؤلالىتروهيت سالفت الزهش.

ػلب إعادة الخىحيه
ًمىً للامل شهادة البيالىسٍا الجذًذ جلذًم ػلب إعادة الخىحيه فلؽ لللاالث
"ب،ج،د "(اإلازوىسة ف الفلشة  2.2مً اإلايشىس الىصاسي ) مً  14إلى 16أوث عبر
أخذ مىاكع ألاهترهذ سالفت الزهش.

اإلاسابلاث و اإلالابالث الشفىٍت
ف خالت اخخياسن فشوعا مششوػت بالىجاح ف اخخباس الىفاءة ،أو باللبىٌ بعذ
ملابلت شفىٍت عليً الخأهذ مً الخاسٍخ الصليذ إلحشاء الاخخباس وَزا ليي ال
جخعشض لفلذان جيىًٍ مسمىح لً الدسجيل فٌ ،وكذ خذدث الىصاسة جاسٍخ َزٍ
العمليت .
جصلً هخائجً ف غظىن  72ساعت على ألاهثر كبل اخخخام الدسجيالث
النهائيت.
ف خاٌ الغياب ف اإلالابلت الشفىٍت الاحباسٍت باليسبت لبعع الفشوع ،
ٌعخبر اإلاترشح ساسبا  ،ف َزٍ اللالت عليه اجباع ؤلاحشاء اإلادذد ف الفلشة
2.2

الدسجي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل النه ـ ــائي
ًخلذم خامل شهادة البيالىسٍا الجذًذ إلى الجامعت التي جم جىحيهه إليها بغشض
إجمام عمليت الدسجيل النهائي مً 10إلى  14سبخمبر. 2017

اٌدليل اإلاخخصش لدسجيالث الؼلبت الجذد " بيالىسٍا " 2017

الدسجيل البيذاغىجف
عىذ إجمام عمليت الدسجيل النهائي على الؼالب الاجصاٌ باللسم اإلاىحه له مً
 ،و الزي ًلىم
أحل إجمام عمليت الدسجيل البيذاغىجف ف آلاحاٌ اإلادذدة
خالٌ السىت
بالدسجيل النهائي دون الدسجيل البيذاغىجف ٌعخبر مىلؼع
الجامعيت.

مشاخل و هيفيت
حسجيل خامل
شهادة البيالىسٍا
2017

22.3

ملف الدسجي ـ ـ ـ ــل النهائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
شهادة الىجاح اإلاؤكخت للبيالىسٍا  +وسخت منها.
 02صىس شمسيت.
وصل دفع خلىق الدسجيل .

الدسجيل ألاولف
و
جأهيذ الدسجيالث
ألاوليت

مى ـ ـ ـ ـ ــان الدسجي ـ ـ ـ ـ ــالث
ًخم جخصيص ميان خاص"لدسجيل خاملف شهادة بيالىسٍا  "2017بجامعت
مدمذ الششٍف مساعذًت باللؼب الجامعف الجذًذ ( ػشٍم عىابت ) السديعاب
حميع مشاخل الدسجيالث.
ًمىىً الاسخعاهت باإلاششذًً اإلاخىاحذًً على مسخىي البىابت الشئيسيت للجامعت
لالسخذالٌ على اإلايان اإلاخصص لدسجيالث الؼلبت الجذد" بيالىسٍا . " 2017

الدسجيالث النهائيت
و
اإلالفاث اإلاؼلىبت

الؼعىن،
اإلاسابلاث
و اإلالابالث
الشفىٍت

مصللت ؤلاعالم و الخىحيه
السىت الجامعيت2018/ 2017:

