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مفتاح التسجيل

مخطط التسجيالت 
الجامعية

الجامعيةلخدمات ا

ن املؤسسات التي تضم
:تكوينا عاليا

مؤسسات عمومية-
مؤسسات لدى قطاعات أخرى -

مؤسسات خاصة معتمدة-

ميادين التكوين في 
الليسانس واملاستر 
بمؤسسات التعليم 

العالي

فرص التسجيل
ين خيارات االلتحاق بالتكو 

في الليسانس 
القادربجامعة األمير عبد 

التكوين في مسارات 
الليسانس واملاستر 

القادربجامعة األمير عبد 

مفـاهيم قاعديـة  املتعلقمحتوى املنشور 
بالتسجيل األولي

وتوجيه حاملي شهادة 
التوجيهمعايير الجددالبكالوريا 

رزنامة التسجيل األولي 
والتوجيه والتسجيل 

النهائي

التسجيل بموجب 
البكالوريا الخاصة

التسجيل بموجب بكالوريا 
أجنبية

ا التسجيل بموجب بكالوري
2020قبل 

الوثائق املطلوبة للتسجيل 
النهائي

شهادات جامعية 
(نظام كالسيكي)أخرى 

: فهرس الدليل



المتعلق بالتسجيل األولي  وتوجيه 01المنشور رقم 
2022حاملي شهادة البكلوريا الجدد 

شــروط االلتحــاق  بمؤســسات التعليــم العــالي•

شعب وميادين التكوين المضمونة في مؤسسات التعليم العالي العمومية•

إجراءات التسجيل األولي والتوجيه عبر الخط والتسجيل النهائي ورزنامتها•

(وعمامةثانوية ب)إجراءات التسجيل في مؤسسات التعليم العالي لحاملي شهادة البكالوريا الخاصة •

يةإجراءات طلب المعادلة والتسجيل في مـؤسسـات التعليم العالي لحاملي شهادة بكالوريا أجنب•

لتكوين التكوينات التي تضمنها مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى و مؤسسات ا•
العالي الخاصة المعتمدة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

.باإلضافة إلى مواقع الواب الخاصة بهذه المؤسسات من أجل معلومات أكثر•

املي كما يصدر منشور وزاري يكمل ويتمم هذا المنشور يحدد الحاالت الخاصة المتعلقة بتسجيل ح•
شهادة البكالوريا الجدد، وتحديد ورزنامتها وكيفيات معالجتها

:يسمح لي بالتعرف على
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: في مؤسسة للتعليم العالي إذا كنتالتسجيل أستطيع 

2022حامال لـشهادة بكالوريا  خاصة 
(ثانوية بوعمامة)

2022حامال لـشهادة  بكالوريا 
الممنوحة مـن وزارة التربية الوطنية

حامال لـشهادة  بكالوريا أجنبية عام 
، تخضع لمـعــادلــة2022

2022لـشهادة بكالوريا قبل عام حامال
أو أريد التسجيل لتحضير شهادة أخرى 

(2022قبل )بنفس شهادة البكالوريا 



:المؤسســات التي تضمن تكوينا عــاليا
جية الجامعات، المراكز الجامعية، المدارس العليا والمدارس العليا لألساتذة، مؤسسات تابعة لدوائر زارية أخرى تحت الوصاية البيداغو

.لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤسسات خاصة معتمدة
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صالتخصأحاديةتكويناتمرتـفعة،التحاقمعدالت،أقسامعلىموزعينالطلبة،منمحدودعددذاتمؤسسة:العلياالمدرسة
.سنواتلخمسالمتواصلالتكوينمعالمطابقالميدانحسبالتكوينويتوزعوهادفة،

.ودوائرمعاهدعلىموزعين،مهمةطالبيةبتعـداداتمتعـددة،تكويناتتضمنمؤسسة:الجامعيالمركز

فضالا قترحة،متكـوينوتخصصاتوفروعميادينعدة،وأقسامكلياتعلىموزعة،كبيرةطالبيةتعـدادات:بـتتسممؤسسة:الجامعة
.والبيطريةالطبيةالعلومفيتكويناتعن

.(مهنيةسانسلي)التطبيـقيةوالتقنياتللعلوممعهداحتضانيمكنهاكماملحقات،لهايكونأومتخصصةمعاهدتضمأنللجامعاتيمكن
.(مرتفعـةالتحاقبمعداالت)لليسـانسمدمجبمسـاروماستروطنيتسجيـلذاتفروعتضمـنأنيمكـن

معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية

.معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: مؤسسات خاصة للتكوين العالي

أستاذ التعليم : ثالثتضمن مسارات متخصصة لتكوين المكونين لفائدة قطاع التربية الوطنية في األطوار ال: المدرسة العليا لألساتذة
.االبتدائي، أستاذ التعليم المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي

.تحت الوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي: مؤسسات تابعة لدوائر وزارية أخرى



ما هي فـرص تسجيـلي في مؤسســة للتعليــم العــالي؟

(رإمكانية متابعة الماست)فروع وميادين الليسانس 

ما ستر ذو مسار مدمج لليسانس

أقسام تحضيرية للمدارس العليا

يةمعاهد العلوم والتقنيات التطبيق

تكوينات المدارس العليا لألساتذة

العلوم الطبية

العلوم البيطرية

يمكن بواسطة شهـادة 

البكالوريا التي بحوزتي 
: التسجيل في

فروع ذات تسجيل جهوي أو محلي

فروع ذات تسجيل وطني

ي
ي أو مهن

طابع أكاديم
ت 

ت ذا
تكوينا



ليسانس
(سنوات3)

ماستر 

د سنة بع2)
(الليسانس

ميـادين التكوين في الليسانس والماستـر

تكوين ميدان 15

D01 وتكنولوجيا علوم
D02 املادة علوم
D03 لي آعالم وإرياضيات
D04 الطبيعة والحياة علوم
D05 األرض والكون علوم
D06 تجارية وعلوم تسيير،اقتصاديةعلوم
D07 وعلوم سياسية حقوق
D08 ولغات أجنبيةآداب
D09إنسانية واجتماعية علوم
D10 ة وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيعلوم
D11 فنون
D12 عربيوأدبلغة
D13 مازيغيةأوثقافة لغة
D14 املدينةمعمارية، عمـران ومهن هندسة
D15علوم الصحة

م ليسانس كالسيك أو ل-

سنة2+ د 

ماستر مدمج لليسانس-
سنوات3+ بكالوريا (سنوات5+ بكالوريا )



دكتور في الطب 

دكتور في طب األسنان 

دكتور في الصيدلة 

شهادات النظام الكالسيكي 

شهادات العلوم الطبية

شهادات العلوم البيطرية

شهادات المدارس العليا والمعـاهد 

ذة المدارس العليا لألسات

دائي أستاذ التعليم االبت

سطأستاذ التعليم المتو

انوي أستاذ التعليم الث



أتعــرف على معايير التوجيه لحاملي البكالوريا الجدد

:ربعة يخضـع التـوجيـه لمؤسسـة التعليم العالي إلى معايير أساسية أ



2020تواريخ مهمة يجب تذكرها بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا 
الخاضعين إلجراءات التسجيل عبر الخط
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آجال التنفيذالمراحل والعمليات 

2022جويلية 20إلى 17أبواب مفتوحة على مؤسسات التعليم العالي

2022أوت 03جويلية إلى 21من : المرحلة األولى

2022جويلية 24إلى 21التسجيالت األولية عبر الخط

2022جويلية 26إلى 25تأكيد التسجيالت األولية عبر الخط

2022أوت 03إلى جويلية27معالجة الرغبات

مساء2022أوت 03إعالن نتائج التوجيه

2022أوت 11إلى 04من : المرحلة الثانية

2022أوت 08إلى 04(ENS)إجراء المقابلة للمترشحين الموجهين إلى المدارس العليا لألساتذة 

ين الذين لم العملية الثانية للتسجيل األولي والتوجيه لفائدة المترشح

(اختيار مقبول0حالة )من اختياراتهم أي اختيار يحصلوا على 

2022أوت 06إلى 04(احترام المعدالت الدنيا)اختيارات جديدة 

2022أوت 11إلى 06معالجة الرغبات

مساء2022أوت 11إعالن النتائج

2022أوت 20بداية من لدفع حقوق التسجيل عبر الخطفتح البوابة المخصصة 

2022أوت 26إلى 20فتح البوابة المخصصة لإليواء

2022سبتمبر 08إلى 05التسجيالت النهائية عبر الخط من : المرحلة الثالثة

2022سبتمبر 15إلى 09من PROGRESمعالجة الحاالت الخاصة من طرف مؤسسات التعليم العالي على أرضية : المرحلة الرابعة

2022سبتمبر 12إلى 09الطلباتإيداع

2022سبتمبر 15إلى 12معالجة الطلبات من طرف مؤسسات التعليم العالي

مساء2022سبتمبر15إعالن النتائج

2022سبتمبر 23إلى 09إعادة فتح البوابة المخصصة للخدمات الجامعية من : المرحلة الخامسة

.2023-2022، بعنوان السنة الجامعية 2022هو آخر أجل للتسجيالت الخاصة بحاملي شهادة البكالوريا الجدد 2022سبتمبر 15



في حالة اإلخفاق في 

نح المقابلة الشفوية يم

ي لك آليا االختيار الموال

لة غير الخاضع ألي مقاب

الذي يستجيب لشرط 

.  المعدل األدنى

مساء2022أوت 03يوم  : نتائج التوجيه-

2022أوت 08إلى 04: المقابلة للموجهين إلى المدارس العليا لألساتذة

ي في حالة التوجيه النهائ

أو النجاح في المقابلة

وأباشر تسجيــلي النهائي في مؤسسة للتعليم العالي أقوم بتسجيلي األولي وأتابع توجيهيكيف 

استلم شهادة وكشف البكالوريا من ثانويتي،

2022أتصفح المنشـــور التوجيهي لحاملي بكلوريا 
أو الورقي، دليل حامل بكالوريا في شكله الرقمي

:، على المواقع“TawdjihCom”، التطبيق2022

bac2022.mesrs.dz , www.mesrs.dz , 
www.orientation.esi.dz

أتصفح المنشور الوزاري اإلضافي المتضمن 

عض الفروع المعدالت الوطنية الدنيا للترشح بالنسبة لب
bac 2022.mesrs.dz: حين صدوره على الموقع

عدم )(0)الخيار حالةفي 

(:حصولك على أي خيار

خيارات 06تقوم بإدخال 

جديدة مع شرط ادراج 

في الليسانس ( 2)خيارين 

.ذات طابع جهوي أو محلي

2022أوت 06إلى 04من 

خيارات 10خيارات على األقل و6أقوم بإدخال -

على األكثر في بطاقة الرغبات مع شرط ادراج 

في الليسانس ذات طابع جهوي أو ( 2)خيارين 

2022جويلية 24إلى 21من: محلي
www.orientation.esi.dz:عبر أحد الموقعين

www.mesrs.dz
:  تأكيد التسجيالت األولية عبر الخط-

2022جويلية 26إلى 25من 

:المعالجة المعلوماتية للرغبات-
2022أوت 03جويلية إلى 27من 

:  المعالجة المعلوماتية الثانية-

2022أوت 11إلى 06من 

:نيةنتائج المعالجة المعلوماتية الثا-
مساءا2022أوت 11يوم  

وق فتح البوابة المخصصة لدفع حق

2022أوت 20: التسجيل عبر الخط

التسجيالت النهائية عبر الخط  

2022سبتمبر 08إلى 05من 

2022آخر أجل لكل تسجيل بكالوريا

2022سبتمبر 15: هو

معالجة الحاالت الخاصة من 

طرف مؤسسات التعليم العالي
PROGRESفي 

2022سبتمبر 15إلى 09من 

إيداع ملف التسجيل 
:بمؤسسة التوجيه

أصل كشف البكالوريا-

صورة شمسية2-

وصل حقوق التسجيل-
ملء استمارة التسجيل-

إعادة / التأكيد 
التوجيه

التأكيد

2022أوت 26إلى 20من : فتح بوابة اإليواء

فتح بوابة معالجة طلبات اإليواء من طرف 

:  مديريات الخدمات الجامعية

2022سبتمبر 03أوت إلى 26من 

:  إعادة فتح بوابة الخدمات الجامعية
2022سبتمبر 23إلى 09من 

جيه
عادة التو

إ

جيه
عادة التو

إ



خيارات االلتحاق بالتكوين العالي في الليسانس 
بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
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الليسانسفيتكوينا(17)عشرسبعةضمنتأقسام،(09)وتسعةكليات(03)ثالثاإلسالميةللعلومالقادر عبداألمير جامعةتضم
.تكوينفرع(13)عشرةوثالثميادين(04)أربعةعلىموزعةاملاستر،فيتكوينا(24)وعشرينوأربعة

بجامعة األمير ( ليسانس)يمكن لكل متحصل على شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معادلة، االلتحاق بالتكوين العالي في الطور األول 
:عبد القادر للعلوم اإلسالمية بعد توجيهه بناء على معايير محددة وتسجيله في إحدى ميادين وشعب التكوين اآلتية

أساس الترتيب 
يللتسجيل األول

أولويات شعب الباكالوريا الدائرة الجغرافية الرمز
الفرع أو 
الشعبة

امليدان

املعدل العام 

املحصل عليه في 

امتحان البكالوريا

لغات أجنبية/ آداب وفلسفة : 1أولوية

تصادتسيير واق/ علوم تجريبية / تقني رياض ي / رياضيات: 2أولوية
وطنيتسجيل  I20LAN01 علوم إسالمية علوم إنسانية 

واجتماعية 

(D 09)لغات أجنبية/ آداب وفلسفة : 1أولوية

تصادتسيير واق/ علوم تجريبية / تقني رياض ي / رياضيات: 2أولوية
25-43 I17LAL03 علوم إنسانية

لغات أجنبية/ آداب وفلسفة : 1أولوية

تصادتسيير واق/ علوم تجريبية / تقني رياض ي / رياضيات: 2أولوية
25-43 L00LAL02 /

عربيلغة وأدب 

(D 12)

تسيير واقتصاد: 1أولوية

رياضيات: 2أولوية
رياض يتقني /تجريبيةعلوم : 3أولوية

25-43 F00LAL03 /

علوم اقتصادية،

تجاريةتسيير وعلوم 

(D 06)

آداب وفلسفة/ أجنبيةلغات : 1أولوية

تصادتسيير واق/ علوم تجريبية / تقني رياض ي / رياضيات: 2أولوية

03-04-05-06-07-10-12-

15-17-18-19-21-23-24-

25-28-30-34-36-39-40-

41-43-51-55-57

H08LAL01 تركيةلغة 
أجنبيةولغاتآداب 

(D 08)



عروض ومسارات التكوين العالي في الليسانس والماستر 
بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية
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فيلتكوينيامسارهاختيارللطالبيمكنأعاله،للجدولوفقاليسانسأولىالسنةفيالمختارةالشعبةأوالميدانفياألولتسجيلهمنوانطالقا

:اآلتيالجدولفيالمحددةللعروضوفقاوالتوجيه،الترتيبآليةخاللمنالماستر،فيالدراسةمواصلةإمكانيةمعالليسانس

الميدان

(سالتعليم القاعدي في السنة أولى ليسان)

الشعبةالفرع أو 

(السنة الثانية ليسانس)

الليسانستخصصات 

(السنة الثالثة ليسانس)

الماسترتخصصات 

(السنة األولى والثانية ماستر)

االجتماعيةوالعلوم اإلنسانية

اآلثار اإلسالميةعلم اآلثارعلم اآلثار–العلوم اإلنسانية 

إدارة المؤسسات الوثائقية والمكتباتعلم المكتبات والمعلوماتعلم المكتبات–العلوم اإلنسانية 

تاريخ عامتاريخ–العلوم اإلنسانية 
تاريخ المقاومة والحركة الوطنية الجزائرية

تاريخ الغرب اإلسالمي في العصر الوسيط

وااللكترونيةالصحافة المطبوعة إعالمعلوم االعالم واالتصال–العلوم اإلنسانية 

الشريعة–العلوم اإلسالمية 

الشريعة والقانون
الشريعة والقانون

حقوق اإلنسان واألقليات

الفقه واألصول

الفقه المالكي وأصوله

الفقه المقارن وأصوله

المعامالت المالية المعاصرة

اللغة العربية والدراسات القرآنيةاللغة العربية والدراسات القرآنيةاللغة العربية والحضارة اإلسالمية-العلوم اإلسالمية

اإلسالميةالحضارة اإلسالميةالتاريخ والحضارة 

أصول الدين-العلوم اإلسالمية

العقيدة ومقارنة األديان
مقارنة األديان

العقيدة اإلسالمية

الدعوة واإلعالمالدعوة والثقافة اإلسالمية

الكتاب والسنة
التفسير وعلوم القرآن

الحديث وعلومه

لغة وأدب العربي

لسانيات عامةلسانيات عامةدراسات لغوية

أدب عربيدراسات أدبية
أدب عربي حديث ومعاصر

أدب عربي قديم

لغة وثقافةلغة تركيةلغة تركيةآداب ولغات أجنبية

اقتصادية، التسيير وعلوم تجارية 

تسيير مؤسسات الزكاة والوقفإدارة األوقاف وصناديق الزكاةعلوم التسيير

اقتصاد إسالمياقتصاد إسالميعلوم اقتصادية

مالية وبنوك إسالميةمالية البنوك والتأميناتعلوم مالية ومحاسبة

في الماسترتخصصا24اللليسانسفيتخصصا17فرعا13ميادين04



Affectation 
post recours

بتقدير ممتاز2022إذا كنت حائزا على شهادة الباكالوريا 

Confirmation 
de 

l’affectation

ةيقوم بتأكيد تسجيله النهائي ويتقدم بملف تسجيله إلى مؤسسة التوجيه إلتمام إجراءات التسجيل النهائي بصفة فعلي

يلتحق المترشح بأي مؤسسة للتكوين العالي تضمن شعبة التكوين التي وجه إليها، بغض النظر عن دائرته الجغرافية

يلبى له أحد خياراته بعد المعالجة المعلوماتية لبطاقة الرغبات، في حدود المعدالت الدنيا لاللتحاق 

(المعدل العام أو المعدل الموزون المحسوب)

ايقوم المترشح بملء بطاقة الرغبات عبر الخط وفق اإلجراءات والرزنامة المحددة، مع احترام الشروط المتعلقة بشعبة البكالوري



Affectation 
post recours

،2022( ثانوية بوعمــامة)إذا كنت حائزا على شهادة الباكالوريا الخـاصة 
:ألسجـل في مؤسسة للتعـليم العـالي يجــب

Confirmation 
de 

l’affectation

ة شهادة البكالوريا أختار تكوينا في مؤسسة للتعليم العالي وأقوم بالتسجيل فيها مباشرة مقدما كشف البكالوريا األصلي ووثيقة مطابق
2022سبتمبر 15إلى 11من : وباقي وثائق التسجيل، وهذا

شعبة البكالوريا التي بحوزتي، ومعّدلي العام والنقاط التي تحصلت عليها في البكالوريا، -: حسب

2023-2022شروط االلتحاق المنصوص عليها  في منشور التسجيل األولي والتوجيه لحاملي شهادة البكالوريا بعنوان -

:المعدالت الدنيا لاللتحاق بمختلف التكوينات من خالل تصفحها على الموقع المذكورين أعاله-

.أقوم بمطابقة شعبة البكالوريا التي بحوزتي مع شعب البكالوريا األخرى الممنوحة من طرف وزارة التربية الوطنية

تسيير واقتصاد:  المعادلة/  تقني اقتصادي، فرع اقتصادي واجتماعي : شعبة البكالوريا

تسيير واقتصاد:  المعادلة/  علوم وتكنولوجيا المانجمنت والتسيير  : شعبة البكالوريا

علوم تجريبية:  المعادلة/  علوم، فرع رياضيات وعلوم الطبيعة  : شعبة البكالوريا

“  TawdjihCom 2022”في شكله الرقمي التطبيقي 2022أن أتصفح المنشـــور التوجيهي لحاملي شهادة البكلوريا الجدد 

www.bac2022.mesrs.dzأو   www.mesrs.dz:      على المواقع



:قبل كل شيء، يجب أن أتقدم بطلب معادلة للبكالوريا التي بحوزتي، على الموقع اإللكتروني للوزارة عبر الرابط 

https://ww.mesrs.dz/les-equivalences

 Interface algérien( )الواجهة جزائري حاصل على بكالوريا أجنبية)على  PROGRESباستخدام حساب على أرضية -
(titulaire d’un bac étrangerعلى الرابط، أباشر تسجيلي األولي بإيداع ملفي بعد مسحه ضوئيا  :

https://ww.mesrs.dz/lwebetrangers 2022سبتمبر 10أوت إلى 20من وهذا خالل الفترة

في الليسانس ذات طابع جهوي أو محلي( 2)خيارات على األكثر في بطاقة الرغبات مع شرط إدراج خيارين 6أقوم بإدخال -

.كل ذلك مع احترام الشروط البيداغوجية التي حددها المنشور الوزاري المذكور أعاله والمعدالت الدنيا لاللتحاق

، 2022إذا كنت جزائريا حائزا على شهادة بكالوريا أجنبية 
:ألسجل في مؤسسة للتعـليم العالي، يجب

16

شهادة معادلتها، األصلية والبكالوريا شهادة )مرفقا بملف التسجيل بعد الحصول على التوجيه النهائي، أتقدم إلى مؤسسة التوجيه 

لنهائي ورقم الملف المحصل عليه بعد تسجيلي على الخط إلتمام تسجيلي ا( التسجيلصور شمسية وحقوق 2شهادة التوجيه، 

.خالل الفترة المحددة

.ين فيهاالعلوم الطبية وشعب المدرس العليا، النجاح في اختبار لغة التدريس أو الخضوع لتكوفروع يشترط للتسجيل في 



Affectation 
post recours

، ولم أستفد من أي 2022قبل عام إذا كنت حائزا على شهادة بكالوريا جزائرية أو أجنبية 
:تسجيل جامعي من قبل، وأرغب في التسجيل في مؤسسة للتعـليم العـالي

17

Confirmation 
de 

l’affectation

.في حالة القبول أسجل نهائيا في المؤسسة المعنية خالل الفترة المحددة للتسجيالت النهائية

.ولوفي حالة الرفض أباشر ترشحا آخر لدى مؤسسة أخرى أو أتقدم مسبقا بترشيحات متعددة في نفس الوقت لزيادة حظوظ القب

، 2022سبتمبر 08ابتداء من أختار تكوينا في مؤسسة للتعليم العالي بدائرتي الجغرافية، وأقوم مباشرة بإيداع طلب الترشح لديها 

.تتكفل المؤسسة المعنية حصريا بدراسة طلب الترشح، وفي حدود المقاعد البيداغوجية المتوفرة يتم قبوله أو رفضه

: أتعّرف على
شروط االلتحاق المنصوص عليها  في منشور التسجيل األولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد-

المعدالت الدنيا لسنة حصولي على البكالوريا-

بالنظر لشعبة البكالوريا التي بحوزتي، ومعّدلي العام أو المعدل الموزون المحسوب، المحصل عليه في البكالوريا، حسب الشروط -
المطلوبة

( شهادة معادلة في حالة بكالوريا أجنبية)+ 
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الوثائق المطلوبة للتسجيل النهائي

PROGRESالتسجيل النهائي يتم عبر الخط أوال وفقا لإلجراء المحدد في أرضية

2022سبتمبر 08إلى 05من 

:  يودع الحقا ملف التسجيل الورقي والمتضمن الوثائق اآلتية

(ينصح باستخراج عــدة نســخ الستعملها الحقــا)كشــف النقــاط األصــلي للبكالوريا -

شمسيتان( 02)صــورتــان -

( ج.د200)وصل دفــع حقــوق التسجيــل بقيمــة -

.مأل استمارة التسجيل المتضمنة المعلومات المطلوبة والخاصة بكل مؤسسة للتعليم العالي-

:وفي حالة البكالوريا األجنبية، يتمم الملف بالوثائق اآلتية

شهادة البكالوريا األصلية وشهادة المعادلة-

شهادة التوجيه المطبوعة من الموقع-



2022اختتام التسجيالت الجامعية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد 

كآخر أجل لكل تسجيل 2022سبتمبر 15تاريخ حدد -
2023-2022الجامعية جامعي بعنوان السنة 

ال يستفيد حاملو أكثر من شهادة بكالوريا سوى -
.نيمن تسجيل واحد في نفس الوقت على املستوى الوط



الديوان الوطني للخدمات الجامعية
(http://www.onou.dz)
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:فتح أرضية البوابة الرقمية المخصصة للخدمات الجامعية

2022أوت 26إلى 20طلبات اإليواء من 

2022سبتمبر 03أوت إلى 26معالجة طلبات اإليواء من 

2021سبتمبر 18إلى 04إعادة فتحها من 

ات يقـع على عـاتق الديـوان الوطني للخـدمات الجـامعية،  من خالل مديريات الخـدم

:الجـامعية، ضمـان ما يلي

المنحة

اإليــواء

اإلطعام

النقل

النشاطات العلميـة، والثقافية، والرياضية

الوقاية الصحية
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خدمات يضمنها الديوان الوطني للخدمات الجامعية

طاقةباستظهارشرطالجامعيبالمطعموجبةمنيستفيدأنخارجيأومقيمطالبلكليمكن•
مؤسساتعلىموزعةالجامعيةالمطاعم.المطلوبةالحقوقوتسديداإلقامةبطاقةأوالطالب
.الجامعيةواإلقاماتالعاليالتعليم

اإلطــعـــام

أحياءبةطلنقلويمكنالعاليالتعلـمومؤسسـاتالجامعيةاإلقاماتبينالطلبةلكلمضمونوهو•
سنوياشتراكدفعمقابلدلككلالطلبة،منمعتبرعددفيهايقيمالتيالمؤسسةمقروالية

.رمزي
النــــقـل

اديالنوإلنــشاءالضــروريةواإلمكانياتوالوسائلالهياكلعلىالجامعيةاإلقاماتتتوفر•
اعاتقمكتبات،وضـعتمكماوالرياضية،الثقافيةالعلمية،النشاطاتلممارسةوالجمعيات

.المقيميـنالطلبةتصرفتحتمجانالالنتـرنتوقاعــاتللمطالعة

النشــاطات العلميــة، 
ــة والثقــافية والريــاضي

ية الطلبة تتوفــر اإلقامات الجامعية على الهياكل والوسائل الصحية الضرورية من أجل حماية ووقا•
.المقيمين من جميع األخطار الصحية

الوقايــة الصحيــة

المنحة الدراسية

من . ة جامعيةيتم استقبال الطلبة في اإلقامات الجامعية حسب قدرات االستقبال لكل مدين: اإليواء•
كلم وأكثر عن مكان تسجيلهم 50ناحية أخرى، ال يستفيد من اإليواء إال الطلبة المقيمين عن بعد 

.كلم أو أكثر بالنسبة لإلناث30البيداغوجي  بالنسبة الذكور، و
اإليواء

ة، بعد تقديم يستفيد الطالب من منحة دراسية جامعية وفقا للشروط القانونية والتنظيمية الساري•

.ملف كامل لذلك، يحدد التنظيم مبلغها، حسب الحالة



ل يقدر مبلغها يستفيد كل طالب مسجل في ميدان أو فرع تكوين للتعليم العالي، من منحة للدراسات الجامعية خال
.بحسـب الدخـل السنـوي اإلجمالي لألولياء، تدفع كل ثالثة أشهر، يحدد التنظيم أحكام االستفادة منها
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المنحة الجامعية

:ملف المنحة

استمارة معلومات تسلم من طرف اإلدارة –1

نسخة من شهادة البكالوريا،-2

نسخة من الشهادة المدرسية للسنة الجامعية الحالية،-3

صك مشطوب لحساب البريد الجاري للطالب،-4

(.حسب الحالة)األبوينمداخيل كشف -5
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الجامعياإليواء

:اإليواءملف 
من شهادة التسجيلنسخة -1

(  عامة وصدرية)طبيتان شهادتان -2

شمسيةصور ( 04) أربع -3

اإلقامةشهادة -4

.يتم استقبال الطلبة في اإلقامات الجامعية حسب قدرات االستقبال لكل مدينة جامعية-

كلم وأكثر من مكان مؤسسة تسجيلهم البيداغوجي   50من ناحية أخرى، ال يستفيد من اإليواء إال الطلبة المقيمين عن بعد -

.كلم أو أكثر بالنسبة لإلناث30بالنسبة الذكور، و 




