
  2015/2016الجامعية  رزنامة التسجيالت

  2015جويلية 16جويلية إلى  12من 

 )ادخال الرغبات( ليةفترة التسجيالت األو   

 0222    جويلية 02جويلية إلى  02من 

 
لي تعديل بطاقة  أو فترة تأكيد التسجيل األو 

 رغباتك السابقة

 0222 جويلية 02جويلية إلى  02من 

 فترة التوجيهات و الطعون على الخط 

 0222أوت  20جويلية إلى  02من 

 
  فترة إجراء المسابقات و اختبار الكفاءات

 و المقابالت الشفوية

 0222أوت  20جويلية إلى  02من 

 فترة التسجيالت النهائية 

 

 األبواب المفتوحة

 26إلى  22أبوابا مفتوحة على الجامعة في الفترة الممتدة من  2سطيفمحمد لمين دباغين تنظم جامعة  

، وذلك بحضور أساتذة مختصين A)0111على مستوى كلية اآلداب و اللغات )مجمع  2122جويلية 

 لحاملي شهادة البكالوريا. 2لتقديم كافة الشروحات عن التخصصات المفتوحة بجامعة سطيف

 كونوا في الموعد

 مراحل التسجيل

 المرحلة األولى : التسجيالت األولية

                           :لي و هما  تمنح أي ة مؤسسة دخوال مجانيا للموقعين المخصصين إلجراء التسجيل األو 

www.mesrs.dz     أوwww.orientation.esi.dz 

 .يتم الدخول باستعمال رقم التسجيل في البكالوريا و الرمز السري الشخصي 

 ،ليتم اختيار: تُمنح للطالب قائمة الفروع المسموحة للتسجيل 

 “.ممتاز”( اختيارات بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا بتقدير 20ثالثة ) - 



 “.جي د جدا  ”( اختيارات بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا بتقدير 22خمسة ) -

 ( اختيارات بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا بتقديرات أخرى.22) ةعشر -    

لي المرحلة الثانية :  تأكيد التسجيل األو 

 .يُؤكد الطالب خالل هذه المرحلة تسجيله األولي أو يُغيره مرة واحدة فقط 

  

 المرحلة الثالثة: التوجيهات و الطعون

 الجامعة(: -الطالب االطالع على نتيجة توجيهه على الخط )الشعبة  على 

 باعة شهادة التوجيه.في حالة توجيهه إلى إحدى الشعب الموجودة ببطاقة رغباته، يقوم بط .2

في حالة توجيهه إلى شعبة لم يضعها في بطاقة رغباته، يُقدم الطالب طعنا  على الخط إذا أتيحت له  .0

 الفرصة )حسب الشعب الجديدة المقترحة عليه(.

فترة إجراء المسابقات و اختبار الكفاءات و المقابالت الشفوية : )خاص بفرع علوم و تقنيات النشاطات 

 البدنية(

 .تُجرى المسابقات على مستوى المؤسسة الُموجه إليها 

  ساعة على األكثر قبل انتهاء التسجيالت  20تُعلن المؤسسة المعنية عن نتائج االختبارات في غضون

 النهائية.

  في حال عدم القبول، يُعاد توجيه الطالب نحو إحدى رغباته السابقة و تتكفل المؤسسة التي ُوجه إليها

 ة إعادة توجيهه.أول مرة بعملي

 

 المرحلة الرابعة: التسجيالت النهائية

  يشرع الطالب في التسجيل النهائي مباشرة على مستوى المؤسسة التي ُوجه إليها، بتقديم الوثائق

 التالية:

 بيان التوجيه )يُطبع مباشرة من الموقع اإللكتروني(؛ .2

 األصل مصادق عليها؛( صور طبق 20شهادة النجاح األصلية للبكالوريا مع أربع )  .0

 شهادة ميالد؛ .0

 ( صور شمسية؛20ثالث ) .0

 وصل دفع حقوق التسجيل؛ .2



 استمارة معلومات مقدمة من طرف اإلدارة. .0

  

 مواقع التسجيل 

 التسجيالت األولية .2

على الخط بقاعة االنترنات التابعة لكلية اآلداب و اللغات ، بمراحلها الثالث،ليةتتم عملية التسجيالت األو  

 الهضاب. 0سطيف محمد لمين دباغين بمقر جامعة   (3000A)مجمع 

 التسجيالت النهائية .0

الهضاب حيث يُوزع الطلبة حسب  0سطيف محمد لمين دباغين تتم هذه المرحلة على مستوى جامعة 

 نتائج  توجيههم على المواقع التالية :

  

 موقع التسجيل شعبة التوجيه الرمز

220D الموقع األول : آداب و لغة إنجليزية 

  

 Aمقعد  0222مجمع 

 
D084 آداب و لغة فرنسية 

D121 لغة و أدب عربي 

D091 علوم إنسانية 
 الموقع الثاني :

  

 

 

 Bمقعد  0222مجمع 

 

D094 علوم اجتماعية 

D10 
 علوم و تقنيات النشاطات البدنية

 و الرياضية

D071 حقوق 
 الموقع الثالث:

 

 مقعد  4000مجمع 

+ 

 كلية الحقوق الباز مقر

 

D072 علوم سياسية 

 
  


