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قالمة–1945ماي 8جامعة 

احكم تتقدم لكم بأحر التهاني بمناسبة نج

ي في شهادة البكالوريا، و ترحب بكم ف

رحابها
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اقرأ جيدا، اقرأ جيدا، اقرأ جيدا

01المنشور الوزاري رقم 

تضعقالمة،–1945ماي8جامعةالطالبعزيزي

ىعلمساعدتكإلىيهدفالذيالدليلهذاأيديكبين

29فيالمؤرخ01رقمالوزاريالمنشورقراءة

توجيهواألوليبالتسجيلالمتعلق2021جوان

السنةبعنوانالبكالورياشهادةحاملي

.2022-2021الجامعية
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كنتذاإالعاليالتعليممؤسساتفيالتسجيليمكن

:حامليمن

وزارةمـنالممنوحة،2021سنةبكالورياشهادة-1

الوطنية،التربية

،2021سنةعليهامتحصلأجنبيةبكالورياشهادة-2

.للمعادلةخاضعة
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فـرص التسجيـل في مؤسســات التعليــم العــالي

ما ستر بمسار مندمج 

لليسانس 

العلوم الطبية والعلوم 

البيطرية

مدارس عليا و معاهد

مدارس عليا لألساتذة

أقسام تحضيرية 

للمدارس العليا

فروع ذات تسجيل 

وطني 

ات معاهد العلوم والتقني

التطبيقيـة

شهادة البكالوريا تسمح

:لك بالتسجيل في

الليسانس و الماستر
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الشهادات و مدة التكوين في الجامعة
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المتعلق 2021جوان 29المؤرخ في 01المنشور الوزاري رقم 

2021بالتسجيل األولي و توجيه  حاملي شهادة البكالوريا 

شروط االلتحاق بمؤسـسات التعليم العالي•

فروع التكوين المفتوحة في المؤسسات الجامعية•

إجراءات التسجيل األولي عبر الخط•

يا إجراءات التسجيل في المؤسسات الجامعية لحاملي شهادة البكالور•
(ثانوية بوعمامة)الخاصة 

إجراءات طلب المعادلة والتسجيل في المـؤسسـات الجامعية لحاملي •
شهادة بكالوريا أجنبية

ـر وزارية التكوينات التي تضمنها مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائ•
أخرى

:يسمح لحامل شهادة البكالوريا الجديد بالتعرف على
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يخضـع التـوجيـه لمؤسسـة جـامعيـة إلى

معايير التوجيه التالية

شعبـة البكالوريا والمعدل المحصل عليه 
بمراعات الشروط اإلضـافية 

اختيــارات حامل

شهادة البكالوريا

المقاعد البيداغــوجيــة المتاحـة

الدوائر الجغــرافيــة
www.univ-guelma.dz



شروط االلتحاق بتكوينات التعليم العالي

المنشورفيمحددةإضافيةشروط+البكالورياشهادة

والمتعلق2021جوان29فيالمؤرخ01رقمالوزاري

عنوانبالبكالورياشهادةحامليوتوجيهاألّوليبالتسجيل

2022-2021الجامعيةالسنة
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قالمة–1945ماي8أبواب مفتوحة افتراضية على جامعة 

2021جويلية26إلى 24من 

:تتم على موقع الجامعة

www.univ-guelma.dz

هيددالجالبكالورياشهادةلحامليالموجهةاالفتراضيةالمفتوحةاألبواب

29فيالمؤرخ،01رقمالوزاريالمنشورمحتوىحولإعالميةحملةبمثابة

ياالبكالورشهادةحامليوتوجيهاألّوليبالتسجيلالمتعلق2021جوان

.2022-2021الجامعيةالسنةبعنوان

الفروعن،التكويبميادينالتعريفإلىاالفتراضيةالمفتوحةاألبوابتهدف

األطوارفيالدراسةمزاولةوآفاققالمةبجامعةالمفتوحةواالختصاصات

الطالبهايكتسبالتيالكفاءاتأهموكذا(دكتوراه–ماستر–ليسانس)الثالثة

.التشغيلبمجاالتوالتعريفاختصاصكلفيالشهاداتخاللمن
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التسجيل األّولي و التوجيه و التسجيل
: شروط عامة

الخط يتم التسجيل األولي و التوجيه و التسجيل النهائي لحاملي شهادة البكالوريا الجدد على

:و للقيام بهذه العمليات تم تخصيص موقعين لإلنترنت، هما على التوالي. حصريا

http://www.mesrs.dz

http://www.orientation.esi.dz

لبكالوريا وقصد تسهيل الولوج إلى هذين الموقعين، تم تخصيص ربط مجاني لفائدة حاملي شهادة ا

.الجدد على مستوى فضاءات االنترنت المفتوحة لهذا الغرض في مؤسسات التعليم العالي

وفرة على كل المعلومات الضرورية لفهم سيرورة التسجيل األولي والتوجيه والتسجيل النهائي مت

:2021بوابة حامل شهادة البكالوريا 

http://bac2021.mesrs.dz

www.univ-guelma.dz
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رزنامة التسجيالت األّولية و التسجيالت النهائية

:هام جدا
،2022-2021كآخر أجل للتسجيالت النهائية حاملي شهادة البكالوريا الجدد بعنوان السنة الجامعية 2021سبتمبر 19حدد -

انية تسجيلكل طالب لم يقم أو يتمم عملية التسجيل األولي عبر الخط في اآلجال المحددة يفقد كل إمك. يعتبر التسجيل األولي إجباريا-

www.univ-guelma.dz

2021جويلية26إلى 24من أبواب مفتوحة على مستوى التعليم العالي و فق النمط االفتراضي

2021أوت 08إلى جويلية27من : المرحلة األولى

2021جويلية 29إلى 27من التسجيالت األولية عبر الخط

2021جويلية31إلى 30من تأكيد التسجيالت األولية عبر الخط

2021أوت 08إلى 01من معالجة الرغبات

مساء2021أوت 08يوم اإلعالن عن نتائج التوجيه

2021أوت 16أوت إلى 09من : المرحلة الثانية

2021أوت 13إلى 09من المقابالت الخاصة بالمرشحين الموجهين إلى المدارس العليا لألساتذة

العملية الثانية المخصصة 

لوا للمترشحين الذين لم يحص

معلى أي اختيار من اختياراته

2021أوت 11إلى 09من انطالق العملية

2021أوت 16إلى 11من المعالجة

مساء2021أوت 16يوم اإلعالن عن النتائج

2021أوت 16إلى 09من فتح البوابة المخصصة لإليواء

2021سبتمبر 09إلى 04التسجيالت النهائية عبر الخط من : المرحلة الثالثة

PROGRESمعالجة الحاالت الخاصة من طرف مؤسسات التعليم العالي بواسطة أرضية : المرحلة الرابعة

2021سبتمبر 19إلى 11من 

2021سبتمبر 18إلى 04فتح البوابة المخصصة للخدمات من : المرحلة الخامسة



قالمة-1945ماي 8التسجيالت النهائية للطلبة الموجهين لجامعة 

م تتسوالتي النهائية بجامعة قالمة عملية التسجيالت 

2021سبتمبر09إلى 04من الممتدة في الفترة 
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:يتكون ملف التسجيل النهائي من

التوجيه،بيان -1

،(صورتان طبق األصل+ األصل) يا رشهادة البكالو-2

،تينشمسيتين صور-3

.حقوق التسجيل-4
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والواليات التابعة لها2022-2021الشروط البيداغوجية للتسجيل في الليسانس حسب الميادين والفروع المفتوحة بجامعة قالمة للسنة الجامعية 

ميادين التكوين

رقم 

صفحة 

المنشور

فروع التكوينالرمز

الواليات التابعة 

لجامعة قالمة 

للتسجيل

أساسشعب البكالوريا واألولويات، 

الترتيب والشروط البيداغوجية 

اإلضافية للتسجيل األولي

علوم وتكنولوجيا

قالمةعلوم وتكنولوجيا19013

:أساسعلىالترتيبيتم

البكالورياشهادةشعبة-

واألولويات،

فيمحددةاإلضافيةالشروط-

،01رقمالوزاريالمنشور

2021جوان29فيالمؤرخ

وجيهوتاألّوليبالتسجيلالمتعلق

بعنوانالبكالورياشهادةحاملي

،2022–2021الجامعيةالسنة

27S27
هندسة ميكانيكية للبناء: هندسة ميكانيكية، تخصص

والصيانة 
تسجيل وطني

قالمةعلوم الماّدة30022علوم المادة

رياضيات وإعالم آلي
قالمةرياضيات وإعالم آلي33032

35S26تسجيل وطنيشبكات وتكنولوجيات الواب: إعالم آلي، تخصص

علوم الطبيعة والحياة
قالمةعلوم الطبيعة والحياة37043

40S24تسجيل وطنيالطرائق الفالحية الغذائية: علوم الغذاء، تخصص

سكيكدة-قالمة جيولوجيا43512األرض والكونعلوم

ير علوم اقتصادية والتسي

وعلوم تجارية
قالمةعلوم اقتصادية، تسيير وعلوم تجارية47613

حقوق وعلوم سياسية
قالمةحقوق52711

قالمةعلوم سياسية53723

آداب ولغات أجنبية
قالمةلغة إنجليزية55821

قالمةلغة فرنسية56841

علوم إنسانية واجتماعية

قالمةإنسانيةعلوم 59911

62R02 تسجيل وطنيآثار قديمة: علم اآلثار، تخصص-علوم إنسانية

قالمةاجتماعيةعلوم 60931

قالمةلغة وأدب عربي 67121لغة وأدب عربي

هندسة معمارية، عمران 

ومهن المدينة

73H13هندسة معمارية
سوق –قالمة 

أهراس

72S35تسجيل وطنيقيادة عملياتية للمشاريع: مهن المدينة، تخصص
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التسجيل في دروس الدعم في اللغة الفرنسية

لراغبيناتسجيليتمالنهائية،التسجيالتعمليةمعتزامنا

هممنوخاصةالفرنسيةاللغةفيالدعمدروستلقيفي

لومعوتكنولوجيا،علوم:التاليةوالفروعالميادينطلبة

ومعلوالحياة،الطبيعةعلومآلي،وإعالمرياضياتالمادة،

8لجامعةالرسميالموقععلىالخطعبروالكون،األرض

.قالمة–1945ماي
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عتمنياتنا بالتوفيق للجمي
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