الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

إيداع الطلبات من  09إلى  12سبتمبر 2022
معالجة الطلبات من  12إلى  15سبتمبر 2022
الإعلان عن النتائج  15سبتمبر  2022مساًءا

إعادة فتح بوابة الخــدمـات الجــامعيــة
من  09إلى  23سبتمبر 2022
سيتم في هذه المرحلة فتح البوابة الخاصة بالخدمات
الجامعية (المنحة و النقل).

هام

التسجيلات الأولية عبر الخط
www.orientation.esi.dz

التسجيلات النهائية (يرجى نسخ عدد كافي).

التسجيل الأولي إجباري ،يفقد حامل شهادة
البكالوريا إمكانية اختيار الفرع المرغوب فيه

على حاملي شهادة البكالوريا المحصل عليها

قبل  2022واللذين لم يسبق لهم التسجيل،

ايداع طلب تسجيل بداية من  08سبتمبر

 2022في احدى مؤسسات التعليم العالي
التابعين لها جغرافيا.

بوابة الطــالــب  -نـتـائــج التوجيه
دفع حقـوق التسجيـــل
إعــادة التســجيــل

لا يستفيد حاملو أكثر من شهادة بكالوريا سوى
من تسجيل واحد فقط على المستوى الوطني.

progres.mesrs.dz/webetu
منصة الخدمات الجامعية
طلبات الإقامة والمنح

الدراسية والمواصلات
progres.mesrs.dz/webonou

جــامــعـــة غــلــيــزان

شهادة البكالوريا الأصلية لا تقدم إلا في

في حالة عدم القيام بهذا التسجيل.

مواقــع و بوابات التسجيل

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

اتــصـــل بــنـا:
044-72-40-79
www.univ-relizane.dz

pedagogie.univ48@gmail.com

رزنامة التسجيالت الجامعية
لحاملي البكالوريا الجدد 2022

األبواب المفتوحة على الجامعة

في هذه المرحلة يمكن للطالب إما:

من  17إلى  20جويلية 2022

تأكيد اختياره (في هذه الحالة لا يمكنه إجراء أي

خلال هذه الفترة تنظم الجامعة ابواب مفتوحة
لفائدة الطلبة حيث يمكنهم التعرف على :

بعد ذلك.

جميع هياكل جامعة غليزان :كليات وأقسام.
كل الميادين ،الشعب والتخصصات

المفتوحة على مستوى الجامعة.

شروط ومعايير الالتحاق بالتكوين العالي.

كل الخطوات الواجب إتباعها لإتمام عملية

التسجيل.

التسجيالت األولية عبر الخط
من  21إلى  24جويلية 2022
في هذه المرحلة عليك عزيزي الطالب الولوج إلى موقع

الوزارة www.orientation.esi.dz :والاطلاع على

الفروع المسموحة وذلك باستعمال رقم التسجيل والرقم
السري الواردين في كشف نقاط البكالوريا.

-على الطالب اختيار من ( )06إلى ( )10اختيارات

كحد أقصى وترتيبها حسب رغبته (ملأ بطاقة الرغبات

بصفة جدية وشخصية والقيام بطبعها).

تأكيد التسجيالت األولية عبر الخط
من  25إلى  26جويلية 2022

تغيير) أو يمكنه تغيير الاختيارات وتأكيد التغيير
في حالة عدم التأكيد سيتم التأكيد التلقائي لبطاقة

الرغبات الأولية

معــالجــة الرغبــات
من  27جويلية إلى  03أوت 2022

اإلعالن عن نتائج التوجيه
 03أوت  2022مسا ًءا

إجراء المسابقات و إختيار الكفاءات
من  04إلى  08أوت 2022
هذه المرحلة خاصة:

بالطلبة الموجهين للالتحاق بالمدارس العليا للاساتذة.
مؤسسات خارج وزارة التعليم العالي والتابعة
للوزارات تحت الوصاية.

إعادة التوجيه
من  04إلى  11أوت 2022
في حالة عدم تلبية أي رغبة من الرغبات المعبر عنها

يقترح على حامل البكالوريا المعني عملية ثانية لإعادة
التسجيل مماثلة للأولى ،تسمح له بإختيار تخصصات

اخرى وفقا للرزنامة والأماكن الجديدة المتوفرة

والمعدلات الدنيا للإلتحاق وهذا عبر ثلاث مراحل:

اختيارات جديدة من  04إلى  06أوت 2022
معالجة الرغبات من  06إلى  11أوت 2022
الإعلان عن النتائج  11أوت  2022مساًءا

فتح بوابة دفع حقوق التسجيالت عبر الخط
 20أوت 2022

فتح البوابة المخصصة لإليواء
من  20إلى  26أوت 2022

فتح بوابة معالجة طلبات اإليواء
من  26أوت إلى  03سبتمبر 2022

التسجيالت النهائية عبرالخــط
من  05إلى  08سبتمبر 2022

معـالجـة الحـاالت الخاصـة
من  09إلى  15سبتمبر 2022
سيتم في هذه المرحلة معالجة جميع الحالات الخاصة

من طرف المؤسسات الجامعية بواسطة أرضية
 PROGRESوهذا عبر ثلاث مراحل:

