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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 

 01 رقم منشور

 8288  سنة مارس 13 الموافق  هـ 3441 عام شعبان 82 في مؤّرخ

  البكالوريا شهادة حاملي وتوجيه األّولي بالتسجيل المتعلّق

 2022 -2023 الجامعية السنة بعنوان

 

لي التسجيل مجال في قةالمطب ّ ةالعامّ  القواعد تحديد إلى المنشور هذا يهدف  بعنوان البكالوريا شهادة حاملي وتوجيه األو 

  2022-2023 الجامعية السنة

 .العاليين التكوين وإلى بالتعليم االلتحاق لها معادلة أجنبية شهادة أو البكالوريا شهادة حاملي لكل يُسمح

 والتسجيل والتوجيه األّولي التسجيل .3

  ةعامّ  روطش  3.3

 :اآلتية األربعة المعايير على العاليين والتكوين للتعليم التوجيه يستند

 المحصل العالم المعدل أو * المحسوب الموزون المعدل) البكالوريا امتحان في المحصلة والنتائج الشعبة -

 ) الحاالت بعض في االضافية والشروط التسجيل، شعبة أو ميدان حسب البكالوريا، في عليه

 البكالوريا، شهادة حامل طرف من عنها المعبر الرغبات -

 العاليين، والتكوين التعليم مؤسسات استيعاب قدرات -

 .الجغرافية الدوائر -

ّالمواد أو المادة وعالمات البكالوريا في عليه المحصل العام المعدل بين ما المعدل هو : المحسوب الموزون المعدل *

  : التكوين شعب أو ميادين حسب المحسوبة الموزونة المعدالت أسفله الجدول يوضحّ» .األساسية« 
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 الميادين أو الشعب شعب البكلوريا األلوية المعدالت الموزونة

(     )                      

 
 

 علوم الطبيعة والحياةميدان  تجريبية علوم   1أ 
 علوم االرض و الكونميدان 
 طبيةعلوم ميدان 
 البيطرةعلوم ميدان 

 رياضيات 2أ 

المعدل العام المحصول عليه في إمتحان 
 البكالوريا

 تقني رياضي 3أ 

(     )  
(                   )

 
 

 

 1أ 
 2أ 
 3أ 

 رياضيات
 تجريبية علوم

 تقني رياضي

 علوم المادةميدان 
 علوم و تكنولوجياميدان 

(     )  (
                       

 )

 
 

 1أ 
  1أ 
 1أ 
 1أ 

 هندسة الطرائق تقني رياضي
 هندسة مدنية تقني رياضي
 هندسة كهربائية تقني رياضي
 ةهندسة ميكانيكي تقني رياضي

 علوم و تكنولوجياميدان 

 مسارات تقني رياضي 4

(     )           

 
 

 1أ 
 2أ 
 3أ 

 رياضيات
 تقني رياضي

 تجريبية علوم
 رياضيات و اعالم آليميدان 

(     )           

 
 

 1أ 
 2أ 

 رياضيات
 تجريبية علوم، تقني رياضي

مدرسة الذكاء 
 االصطناعي

   رياضياتميدان 
 اعالم آليو

 1أ 
 2أ 
 3أ 

 رياضياتال  ةثانوي
 رياضيات

 تجريبية علوم، تقني رياضي

مدرسة 
 الرياضيات

(     )           

 
 

 1أ 
 2أ 
 3أ 

 رياضيات
 تقني رياضي

 تجريبية علوم

هندسة معمارية، عمران و ميدان 

 مهن المدينة

(     )             

 
 

 1أ 
 2أ 
 3أ 

 لغات أجنبية
 لغات وفلسفة

 تقني رياضي، رياضيات
 تجريبية ،تسير واقتصاد علوم،

)معدا اللغة  آداب و لغات أجنبيةميدان 

 الروسية واللغة التركية( 

(     )                     

 
 

 1أ 
 2أ 
 3أ 

 لغات أجنبية
 لغات وفلسفة

 تقني رياضي، رياضيات
 تجريبية ،تسير واقتصاد علوم،

 شعبة الترجمة

المعدل العام المحصول عليه في إمتحان 
 البكالوريا

 كل شعب البكالوريا 

اقتصادية والتسيير وعلوم  علومميدان 

 تجارية

 ميدان الفنون 

 حقوق و علوم سياسيةميدان 

 لغة و ثقافة أمازيغيةميدان 

 لغة و أدب عربيميدان 

البدنية  النشاطاتعلوم وتقنيات ميدان 

 والرياضية

 علوم إنسانية واجتماعيةميدان 

 

لي للتسجيل مطلوبة إضافية شروط هناك  .التكوين وشعب ميادين وبعض المدارسّالعليافيّّّ األو 

 .البكالوريا شهادة حاملي طلبات لكلّ  وطني ترتيب،ّبتمّ(وصيدلة األسنان طب طب،) الطبية العلوم بفروعّلاللتحاق بالنسبة

د وطني معد ل يحد د  .الثالثة لفروعا من بكل لاللتحاق المعالجة بعد موح 
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 للحائزين بالنسبة المستوى اختبار في النجاح االعلي المدارس تضمنها التي والشعب الطبية العلوم بفروعّااللتحاق يشترط

 .بمعادلتها معترف أجنبية بكالوريا شهادة على

الفة الشروط إلى إضافة  يمكن .لجنة أمام شفوية مقابلة في للنجاح لألساتذة العليا بالمدارس االلتحاق يخضع الذ كر، الس 

 .أخرى جامعية مؤسسة في حضوريا أو التوجيه مدرسة داخل حضوريا المقابلة إجراء

  .الجيدة الصحة تثبت يةطب ّ شهادة تقديم يشترط والرياضي ة، البدنية النشاطات وتقنيات علوم ميدان يخص فيما 

 الشباب وزارة طرف من بهم ومعترف نشاط، حالة في النخبة، لرياضيي المنتمين الجدد البكالوريا شهادة لحاملي يسمح

 .األدنى المعدل شرط دون والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم ميدان في التسجيل والرياضة

لي التسجيل يتمّ   ،العمليات بهذه وللقيام .حصريا الخط على الجدد البكالوريا شهادة لحاملي النهائي والتسجيل والتوجيه األو 

 :التوالي على هما هؤالء، لفائدة لإلنترنت، موقعين تخصيص تمّ 

http://www.mesrs.dz   

http://www.orientation.esi.dz 

 

 .أعاله المذكورين الموقعين إلى لإلشارة» المخصصين االنترنت موقعي «عبارة استعمال النص هذا خاللسيتمّ

 مستوى على الجدد البكالوريا شهادة حاملي لفائدة مجاني رابط تخصيص تمّ  الموقعين، هذين إلى الولوج تسهيل وقصد

 .العالي التعليم مؤسسات مستوى على الغرض لهذا المفتوحة االنترنت فضاءات

ابة على متوفرة النهائي والتسجيل والتوجيه لياألوّ  التسجيل سيرورة لفهم الضرورية المعلومات كلّ   شهادة حامل بو 

 .2222ّ البكالوريا

http://bac2022.mesrs.dz 

 اآللي اإلعالم جهاز (الرقمية الوسائط كل على الجديد البكالوريا شهادة حامل بدليل المرفق المنشور هذا تحميل يمكن

 :يسمح بحيث) ذكي وهاتف إلكترونية ولوحة

 العالي، التعليم بمؤسسات البكالوريا شهادة حاملي إلتحاق شروط جميع بتقديم 

 العالي، التعليم مؤسسات في المضمونة التكوين وتخص صات وشعب بميادين المتعلقة المعلومات مختلف بإعطاء 

 بوعمامة ثانوية (الخاصة البكالوريا شهادة لحاملي العالي التعليم مؤسسات في التسجيل إجراءات بتوضيح (، 

 أجنبية، بكالوريا شهادة لحاملي العالي التعليم مؤسسات في والتسجيل المعادلة طلب إجراءات بتوضيح 

 الوصاية تحت أخرى وزارية لدوائر التابعة العالي التكوين مؤسسات تضمنها التي بالتكوينات متعلقة معلومات بتقديم 

 العلمي، والبحث العالي التعليم لوزارة البيداغوجية

 التعليم وزارة طرف من المعتمدة العالي للتكوين الخاصة المؤسسات تضمنها التي بالتكوينات متعلقة معلومات بتقديم 

 .العلمي والبحث العالي

 اآلتية المعلومات على البكالوريا شهادة حامل بوابة تحتوي المعطيات، ذهه على زيادة: 

 الجديد، البكالوريا شهادة حامل دليل 

 مؤسسة، كلّ  طرف من المضمونة التكوين مسارات مختلف « Géo-portail » 

 العالي، التعليم مؤسسات من مؤسسة كلّ  بوابة نحو رابط 

 واإلطعام واإليواء والنقل الدراسية المنحة (الجامعية بالخدمات المتعلقة ومنها التكميلية المعلومات من العديد (، 

 منشور من أندرويد نسخة. « TawdjihCom » 

 : « TawdjihCom » لوحة وّذكي هاتف(أندرويد نظام على للتثبيت والقابل تحميله الممكن للمنشور تفاعلية نسخة هي 

 ووالية للبكالوريا شعبته وفق تحديد سيما ال ،البكالوريا شهادة لحامل تسمح التي الوظائف من العديد تتيح ،) إلكترونية

ّ .بها له المسموح الشعب قائمة البكالوريا، امتحان في عليها المحصل ونتائجه للبكالوريا شهادته على الحصول

 والتوجيه األّولي التسجيلكيفيات  8.3

دّااللتحاقّبـــ:ّحسبّمؤسساتّالتعليمّوالتكوينّالعاليين، ّيمكنّالطلبةّالجد 
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 ّتضمنّتكويناتّفي:ّالجامعاتّالتي

  ،) سنوات3ّ + بكالوريا (ليسانس -

 سنوات(،5ّ+ّبكالوريا) لليسانس مدمج مسار ذو ماستر -

 سنوات(،6ّ+ّبكالورياسنواتّوصيدلة6ّّسنواتّوطبّاألسنانّبكالوريا+7ّالعلومّالطبي ة)ّطبّبكالورياّ+ -

 سنوات(،5ّ+ّبكالورياعلومّالبيطرةّ)ّ -

 سنوات(.5ّ+ّبكالورياهندسةّمعماريةّ) -

 

 تضمنّتكويناتّفي:ّالمراكزّالجامعيةّالتيّ -

 ( سنوات3ّ + بكالوريا (ليسانسّ -

 سنوات(،5ّ+ّبكالوريا) لليسانس مدمج مسار ذو ماستر -

 

 معّتكوينّمتواصلّلخمسّسنواتّكماّيلي:ّوالمطابقحسبّالميدانّّالتكوينّفيهاّيتوزعّّالتيّالمدارسّالعلياّ -

 سنتانّجذعّمشترك، -

 ثالثّسنواتّتخصص.ّّّّّ -

ّّ.وطنيةّتنظمهاّهذهّالمدرسةّمسابقة في النجاح ،بالتخصص لاللتحاق يشترط ،جذعّمشترك السنتين في النجاح بعد

 :اآلتي النحو على المسابقة هذه تنظيم يتمّ 

 من %70 إلى %50 بين ما تتراوح نسبة تخصص أين المدرسة، لطلبة بالنسبة الشهادة أساس على مسابقة -

 المدرسة، في ترتيب أحسن ذوي الطلبة لفائدة المتاحة البيداغوجية المقاعد

 المدرسة لطلبةمنّالمقاعدّالمتبقيةّّّ %52 إلى %32:ّتخصصّّنسبةّكتابية اختبارات أساس على مسابقة -

 وطلبة الميدان لنفس األخرى المدارس ومترشحي ّالشهادة أساس على المسابقة في المقبولين غيرالمتبقيينّوّ

ّدراسي تأخر تسجيل دون الجامعية الدراسات من سنتين بنجاح اجتازوا الذين الجامعية والمراكز الجامعات

 .المسابقةّالتيّتنظمهاّالمدرسةّوهذاّفيّاطار
 

 .التنظيم طريق عن المسابقة سير كيفيات تحدد

 والحياة الطبيعة علوموّتجارية وعلوم تسيير وّاقتصادية علوموّوتكنولوجيا علوم :ميادين بسبعة المدارسّالعلياّ ترتبط

 .المدينة ومهن عمران،ّمعمارية هندسةوّسياسية وعلوم حقوق وّواجتماعية إنسانية علوموّآلي وإعالم رياضياتو

ّمدارسّالتكنولوجياّتسلمّفيّنهايةّ ّّ.المسارّشهادةّمهندستجدرّاالشارةّأن 

 

 صة مسارات المدارس هذه تضمن: لألساتذة العليا المدارس نين لتكوين مخص   .الوطنية التربية قطاع ّلفائدة المكو 

 :أطوار بثالثة األمر يتعلق

 االبتدائي، التعليم أستاذ -

 المتوسط، التعليم أستاذ -

 .الثانوي التعليم استاذ -

 من عنها رالمعب ّ االحتياجات وحسب الطور حسب سنوياّ لألساتذة العليا المدارس لدى المتاحة البيداغوجية المناصب تحد د

 .الوطنية التربية قطاع طرف

 2022 ديسمبر 31 في األكثر على سنة 24 بـ المحّدد السنّ  لشرط لألساتذة العليا المدارس هذه في النهائي التسجيل يخضع

 التربية قطاع مع التزام عقد على الت وقيع المدارس هذه في للتكوين المقبول المترشح على يجب .الشفوية المقابلة ولنتيجة

 .تكوينه نهاية عند المستقبلي توجيهه بخصوص

 المتحصلين على شهادة البكالوريا الوطنية: الجزائريينتسجيل الطلبة  .8

علىّقائمةّاالطالعّ،ّيمكنّللمترشحّعبرّمواقعّاألنترنتّّ،باستعمالّرقمّالتسجيلّورمزّالبكالورياّالمبينّفيّكشفّالنقاط

 (06) ستة تنازليينبغيّعلىّالمترشحّملءّبطاقةّالرغباتّمنّبينّهذهّالتكويناتّحسبّترتيبّّالتكويناتّالمسموحةّله.ّ

ّّّ.( اختيارات على األكثر32على األقل وعشر ) اختيارات



 
 

7 
 

 المسارات التالية: ،يمكن أن تتضمن االختيارات

 ليسانسّ)ّتكويناتّّذاتّتسجيلّوطنيّأوّجهويّوّشعبّذاتّتسجيلّوطنيّوتكويناتّممهننة(، -

 ،لليسانسماسترّذوّمسارّمدمجّ -

 التكويناتّّالتيّتضمنهاّالمدارسّالعليا، -

 التكويناتّّالتيّتضمنهاّالمدارسّالعلياّلألساتذة، -

 يطرة،فروعّالعلومّالطبيةّ)ّالطبّوّجراحةّاألسنانّوالصيدلة(ّوعلومّالب -

 التابعةّلقطاعّالصحة.ّةشعبّتكويناتّالشبهّالطبي -

( من 28على األقل مسارين )يجبّعلىّحاملّشهادةّالبكالورياّأنّيحد دّفيّبطاقةّرغباتهّمنّضمنّاالختياراتّّ:امــــه

ّالتيّتضمنهاّمؤسسةّجامعية. يو الجهوأمسارات التكوين في الليسانس ذات التسجيل المحلي 

ّ،ّعبرّموقعّاألنترنتّالمخصصّلهذاّالغرض.حصريًا على الخطللتذكير،ّيجبّانّترسلّبطاقةّالرغباتّ

ّينصحّحاملوّشهادةّالبكالورياّبـــــ:

ية، -  القيامّبهذهّالعمليةّبصفةّشخصيةّوبطريقةّجد 

 طبعّبطاقةّرغباتهم. -
ّ

ليةّعبرّالخطّاجباريةّبالنسبةّلكافةّحامليّشها دةّالبكالورياّالمعنيينّبهذاّاالجراء.ّيفقدّحاملّشهادةّتعتبرّالتسجيالتّاألو 

ليّعبرّالخطّوفيّاآلجالّالمحد دة،ّكلّامكانياتّالتسجيلّفيّميدانّأوّشعبةّ ّاألو  ّالذيّلمّيقمّولمّيتمّتسجيله البكالوريا

ّالتكوينّالمرغوبّفيها.
ّ

 حاملو شهادة البكالوريا  بتقدير "ممتاز " : .1

أعاله،1.1ّّّاّبتقديرّ"ممتازّ"ّّبملءّبطاقةّالرغباتّعبرّالخطّوفقّاالجراءّالواردّفيّالفقرةيقومّحاملّشهادةّالبكالوري

ّيُلب ىّلهّأحدّاختياراتهّالمعب رّعنها.ّمعّاحترامّالشروطّالمتعلقةّبشعبةّالبكالوريا.

مؤسسةّجامعيةّتضمنّشعبةّبغضّالنظرّعنّدائرتهّالجغرافيةّيمكنّلحاملّشهادةّالبكالورياّبتقديرّممتازّانّيلتحقّبأيّ

هّإليهاّعنّطريقّالمعالجةّاآلليةّلبطاقةّالرغبات ّلاللتحاق.،ّمعّاحترامّالمعدالتّالدنياّالتكوينّالتيُّوج 
ّ

 المعالجة المعلوماتية: .4
 

ّملؤهاّعبرّ  دّالتيّتم  ّالخط.تتكفلّالمعالجةّالوطنيةّالمعلوماتيةّبمجملّبطاقاتّالرغباتّلحامليّشهادةّالبكالورياّالجد 

ليّوالتوجيهّالمذكورةّفيّالفقرة ّالمعالجةّعلىّالتوليفةّبينّالمعاييرّاألربعةّللتسجيلّاألو  .إلىّتلبيةّإحدىّ 1.1تؤديّهذه

ّالرغباتّالمعبرّعنهاّمنّطرفّكلّحاملّشهادةّالبكالورياّالجديد.

ّ

لىّموقعينّالمخصصينّلهذاّالغرضّوفقّتوضعّنتائجّالمعالجةّالوطنيةّالمعلوماتيةّفيّمتناولّحامليّشهادةّالبكالورياّع

الرزنامةّالمذكورةّأدناه.ّمنّخاللّاطالعهمّعلىّأحدّهذينّالموقعين،ّسيتعرفّحاملوّشهادةّالبكالورياّنتيجةّتوجيهمّومنّ

ّينبغيّعليهمّحس ّ:الحالةّبتم 
دةّأدناه، -  تأكيدّتوجيههمّعبرّالخطّحسبّالرزنامةّالمحد 

ّح - ّتجرى ّالتي ّالمقابلة ّإلى ّعلىّالتقدم ّيجب ّأخرى. ّجامعية ّمؤسسات ّفي ّحضوريًا ّأو ّتوجيهه ّبمؤسسات ضوريًا

المترشحّالذيّاختارّاجراءّمقابلةّفيّمؤسسةّجامعيةّأخرى،ّاالتصالّبمؤسسةّتوجيههّمنّأجلّالتنظيمّالعمليّلهذهّ

دةّوالمواعيدّالواردةّفيّبطاقةّالتوجيه.ّّ  المقابلة.ّتجرىّالمقابالتّوفقّالرزنامةّالمحد 
ّ

 لمقابلة يخضع ال والذي الرغبات بطاقة في الوارد الموالي اختيارهم إلى آلي ا توجيههم يتمّ  مقابلتهم، في اإلخفاق حالة في

 .االختيار بهذا لاللتحاق األدنى المعدل ويستوفي شفوية
ّ

 للتسجيل ثانية عملية المعنيين على يُقترح اختياراتهم، من اختيار أي على الحصول فيها يتمّ  لم التي الخاصة الحالة في

لي  اختيارات (06) ستة على البطاقة هذه تحتوي أن يجب .تنازلي ترتيب حسب أخرى رغبات بطاقة مأل عليهم يجب .األو 

 األولي اإلجراء نفس بات باع الجهوي أو المحل ي التسجيل ذات الليسانس مسارات في وجوبا، ،(02) اثنين ضمنها من

نيا المعد الت احترام مع 1.2 الفقرة في المذكور دة للرزنامة طبقا المتوفرة البيداغوجية المقاعد حدود وفي لاللتحاق الد   المحد 

ّ.أدناه
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 الرزنامة حسب الخطـ، عبر طلبا، جامعي حي في باإليواء المعني المترشح يودع النهائي، التوجيه على الحصول عند

 .المحددة

  .التوجيه مؤسسة مستوى على المترشح تسجيل ملف ايداع بمجرد الجدد البكالوريا شهادة لحاملي نهائيا التسجيل يصبح

  :التالية الوثائق على الملف يشتمل

 ،البكالوريا نقاط كشف -

  ،شمسيتان (02) صورتان -

 .)دج222ّّ (التسجيل حقوق دفع رسم -

ّ

  2022 خاصة بكالوريا على الحاصلين الجزائريين المترشحين تسجيل .5

 :اآلتي النحو على تتم األخرى البكالوريا شعب مع) بوعمامة ثانوية (الخاصة البكالوريا شهادة مطابقة

 المطابقة شعب البكالوريا الخاصة

 تسييرّواقتصاد تقنيّاقتصادي،ّفرعّاقتصاديّواجتماعي

 تسييرّواقتصاد المناجمنتّوالتسيير علومّوتكنولوجيا

 تجريبيةعلومّ علوم،ّفرعّرياضياتّوعلومّالطبيعة

ّ

ّ ليّوالتوجيهّعبرّالخط،ّلكنهمّفيّالمقابلّيخضعونّلشروطّااللتحاقّبكل  الّيخضعّهؤالءّالمترشحينّلعمليةّالتسجيلّاألو 

ّالمنشورّوحسب ّعليهّهذا المعّدالت الّدنيا التي يمكن االطالع عليها عبر موقعي اإلنترنت المخّصصين  تكوينّكماّينص 

 .لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ّمنّ ّفيّمؤسسة ّمباشرة ّفيه، ّبالتسجيل ّلهم ّالمسموح ّاختيارهم ّمن ّتكوين ّفي ّالنهائي ّبتسجيلهم ّالمترشحين ّهؤالء يقوم

 وبحوزتهمّشهادةّالبكالورياّاألصلية.2222ّّ سبتمبر15ّإلى11ّّمنّمؤسساتّالتعليمّالعاليّخاللّالفترةّالممتد ةّ

 

  2022 أجنبية بكالوريا على الحاصلين الجزائريين المترشحين تسجيل .6

 جامعية مؤسسة في تسجيل بأي القيام قبل ،2022 سنة أجنبية بكالوريا على الحاصلين الجزائريين المترشحين على يجب

 :اآلتي الرابط عبر الخط على معادلة طلب تقديم

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

 حساب باستحداث 2022 سبتمبر  32أوت إلى  82ّ من ترشحهم تقديم البكالوريا شهادة لحاملي يمكن المعادلة، تسليم بعد

 :) أجنبية بكالوريا على حاصل جزائري الواجهة (عنوان تحت PROGRES أرضية على

https://progres.mesrs.dz/webetrangers 

 البيداغوجية الشروط باحترام اختيارات (06) ستة على خالله من يعبر ضوئيا، مسحه بعد ملفه بإيداع المترشح يقوم

 المخّصصين االنترنت موقعي عبر عليها االطاّلع يمكن التي لاللتحاق الّدنيا المعّدالت وكذا المنشور، هذا في إليها المشار

 الليسانس في (02) اختيارين عنها المعبر اختيارات (06) الستة تتضمن أن يجب .العلمي والبحث العالي التعليم لوزارة

 .وجوبا الجهوي، أو المحلي التسجيل ذات

ه التي للمؤسسة المترشح يتقد م الخط، عبر التوجيه يتمّ  أن بعد  في تسجيله بعد عليه المحصل ملفه رقم وبحوزته إليها وج 

قم هذا ،PROGRESمنصة  :التالية والوثائق ،(9DZAXXXX) ّتسلسلي برقم متبوعا 9DZA بـ يبدأ الر 

 األصلية، البكالوريا شهادة 

 المعادلة، شهادة 

 انشمسيت(22ّ)ّانصورت، 
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 دج222ّّ ( التسجيل حقوق(، 

 ّطبعه  ّاّعبرّالخط.شهادةّالتوجيهّالتيّتم 
ّ

ّّّّّّّّّّّالطبيةّالعلومّفروعّمنّفرعّفيّللت رشحّالراغبّبمعادلتها،ّمعترفّأجنبيةّبكالورياّشهادةّحاملّعلىّيجب

لّالذيّوّالعليا،ّالمدارسّشعبّمنّشعبةّأو ّالمستوىّاختبارّفيّينجحّأنّبها،ّااللتحاقّلهّيسمحّمعد لّعلىّتحص 

 .التوجيهّمؤسسةّطرفّمنّاالختبارّهذاّتنظيمّيتمّ.المختارةّبالشعبةّالخاصةّالتعليمّلغةّفي
 

ا حّبالنسبةّأم  ليّبتسجيلهّفيحتفظّالمستوىّاختبارّفيّأخفقّالذيّللمترش  عبةّفيّاألو  ّاليها،ّوجهّالتيّوالمؤس سةّالش 

 .ّواحدةّسنةّمدتهّتكوينّلمزاولةّل لغاتّالمكثفّالتعليمّمركزّنحوّيوجهّأنهّإال ّ

لّانّالمترشحّعلىّيجبّل لغاتّالمكثفّللتعليمّمركزّفيّالتكوينّفترةّانتهاءّبعد ّمستوىّمنّشهادةّعلىّيتحص 

B1ّّأكثرّأو(C2,C1)ّّّ باختبار.ّمشروطّالغيرّالمواليّاختيارهّنحوّتوجيههّيتمّوإال 

 بالجزائر المعتمدين الدبلوماسيين أبناء أو الجزائرية الحكومة منح من المستفيدين الدوليين المترشحين تسجيل .7

 جزائرية بكالوريا على الحاصلين الدوليين والمترشحين أجنبية بكالوريا على والحائزين

ّبالجزائر،ّ ّالمعتمدين ّالدبلوماسيين ّأبناء ّأو ّالجزائرية ّالحكومة ّمنح ّمن ّالمستفيدين ّالدوليين ّالمترشحين ّعلى يجب

حّللتسجيلّوالحائزينّعلىّبكالورياّأجنبيةّوالمترشحينّالدوليينّالحاصلينّعلىّبكالورياّجزائريةّالذينّيرغبونّفيّالترش

ّعبرّثالثّمحطاتّ ّملفّترشحهم ّيمر  ّالقنواتّالدبلوماسية. ّعبر ّوجوبا، ّإيداعّطلباتّتسجيلهم، ّفيّالجزائر الجامعي

ّ.PROGRESأساسيةّمنّخاللّأرضيةّ

  )أجنبية بكالوريا على للحاصلين بالنسبة (المعادلة -

ّالتالية:ّ:)الواجهةّطلبةّدوليين(بإيداعّالملفّعبرّأرضيةبعدّالمسحّالضوئيّلملفّالمترشح،ّتقومّالتمثيلياتّالدبلوماسيةّ   

https//:progres.mesrs.dz/webetrangers 
ّ

ّ.للملف اإليجابي التقييم حالة في معادلة شهادة تمنح األجنبية، للبكالوريا بالنسبة

 : التوجيه -

 شهادة على حصوله لسنة البيداغوجية الشروط حسب توجيهه يتم إثرها على اختيارات، (06) ستة عن المترشح يعبر

  .بلد لكلّ  الجزائرية الدولة تمنحها التي تخص ص لكل المخصصة الحصص احترام ظل وفي البكالوريا

 المحصل نتائجه بمراعاة تكوين نحو آليا المترشح توجيه يتم ،(06) ّالستة االختيارات من اختيار أي تلبية عدم حالة في

 .االلتحاق وشروط البكالوريا في عليها

 تنظيم يتم ،البيطرة وعلوم الطبية العلوم شعب في التسجيل أجل من األجنبية الل غات في المطلوب المستوى من التأكد وبغية

 .آخر اتوجيهًّ المترشح على يقترح االختبار، في اإلخفاق حالة في .المستقبلة المؤسسة طرف من األجنبية اللغة في اختبار

نيا المعد الت من االنجليزية أو البرتغالية باللغة الناطقين المترشحين يعفى ّاألجنبية الل غات في بالتكوينات لاللتحاق الد 

 بالجزائر األولى سنتهم أثناء الل غات في مكث فة بدروس معنيون ألنهم) واإلسبانية األلمانية، التركية، االيطالية، الفرنسية) 

  :     التسجيل -

 .الترشيحات بقبول الجزائرية المنحة من المستفيدة للبلدان الدبلوماسية التمثيليات إعالم يتمّ  التوجيه، عملية بعد

م المقبولين الدوليين المترشحين على يجب  .تسجيلهم إجراءات إلتمام بملفاتهم، مصحوبين توجيههم، لمؤسسات التقد 

 :التالية الوثائق الملف يتضمن

 البكالوريا، لشهادة األصلية النسخة 

 النقاط، لكشف األصلية النسخة 

 أجنبية، بكالوريا شهادة على للحائزين المعادلة شهادة 

 الطب ي، للملف األصلية النسخة 
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 الميالد، شهادة 

 الجنسية، شهادة 

 ن،اشمسيت (02) انصورت 

 التسجيل، حقوق 

 ر وثيقة لكلّ  الرسمية الترجمة   .اإلنجليزية أو الفرنسية أو العربية اللغة غير بلغة تحر 
 

ه التي المؤسسة في دولي طالب لكلّ  يمنحّ. ّ.إيواء ورخصة تسجيل رخصة إليها وج 
ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 

 الخاصة المؤسسات وفي أخرى وزارية لدوائر التابعة العالي التكوين مؤسسات في البكالوريا شهادة حاملي تسجيل .2

 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة طرف من المعتمدة العالي للتكوين

دّ  الوصاية تحت) أخرى وزارية لدوائر التابعة العالي التكوين مؤسسات في التسجيليمكنّلحامليّشهادةّالبكالورياّالجد 

 (.العلمي والبحث العالي التعليم لوزارة البيداغوجية

فاع لوزارة التابعة العالي التكوين لمؤسسات بالنسبة  بها االلتحاق وشروط مؤسساتها قائمة على االطالع يمكن الوطني، الد 

  )www.mdn.dz(الوزارة لهذه االلكتروني الموقع عبر

دّ  للتكوين الخاصة المؤسسات شبكةأيًضاّالتسجيلّعلىّمستوىّإحدىّمؤسساتّالتابعةّليمكنّلحامليّشهادةّالبكالورياّالجد 

 .العلمي والبحث العالي التعليم وزارة طرف من المعتمدة العالي

لى التسجيل إلجراءات ،أعاله المذكورة المؤسسات إحدى في التسجيل الراغبين البكالوريا شهادة حاملو يخضع ال  األو 

دة والتوجيه ّ.اختيارهم بمؤسسة مباشرة االت صال وعليهم .المنشور هذا في المحد 

 

 2022 سنة قبل البكالوريا شهادة على الحاصلون الجزائريون .9

ّالبكالور شهادة على الحاصلين الجزائريون يمكن ّأجنبية ّأو ّوطنية  تسجيل بأي يقوموا لم والذين ،2022 دورة قبليا

 الجامعية المؤسسات إحدى مستوى على  8288سبتمبر  22  من ابتداء تسجيل طلب بإيداع ،عليها حصولهم منذ جامعي

 لسنة التكوين ميدان أو بالشعبة لاللتحاق الّدنيا والمعّدالت البيداغوجية للشروط طبقا الجغرافية، لدوائرهم التابعة

ّ.المتوف رة البيداغوجية المقاعد حدود وفي ،البكالوريا ى شهادة عل حصولهم

 .المعنية المؤسسة طرف من الطلبات بهذه حصريّا، التكفّل، يتم 

 حصولهم منذ جامعي تسجيل بأيّ  يقوموا لم والذين ،2022 دورة قبل عليها المحصل أجنبية بكالوريا شهادة لحاملي يمكن

 في 2022 – 2023   الجامعية السنة بعنوان تسجيل طلب إيداع السابقة، للسنوات االلتحاق اختبار في يشاركوا ولم عليها،

  .2222سبتمبر20ّّ من ابتداء المنشور، هذا في هعلي المنصوص اإلجراء وفق العالي التعليم مؤسسات إحدى

 .2222سبتمبر15ّّ يوم الجامعية المؤسسات في للتسجيل أجل آخر حد د

 .فقط واحد تسجيل من سوى بكالوريا شهادة من أكثر حاملو يستفيد ال :مالحظة

 

 خاصة حاالت .32

ةّويوضحّكذلكّبغضّالنظرّعنّكلّالحاالتّالمشارّإليهاّأعاله،ّسيتمّإعدادّمنشورّتكميليّيضبطّكلّالحاالتّالخاصّ 

الحاالت التي تخّول لمدير المؤسسة الجامعية اقتراح إعادة توزيع داخلي اإلجراءاتّوالرزنامة،ّكماّيحد دّهذاّالمنشورّ

ّبالتشاورّمعّالندواتّالجهويةّللجامعات،ّالّسيماّبالنسبةّللشعبّالتيّتعرفّانخفاضاّمحسوساّلعددّوخارجي للطلبة

ّهذهّالعمليةّفيّكنفّاحترامّشروطّااللتحاق ّ.الطلبة،ّعلىّأنّتتم 
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 للتسجيل الجغرافية الدوائر .33
 

 في دةمحدّ  هي كما التكوين وشعب لميادين بالنسبة دالجدّ  البكالوريا شهادة حاملي لتسجيل الجغرافية الدوائر تغيير يمكن

 قدرات توفر التي العالي التعليم مؤسسات نحو دالجدّ  البكالوريا شهادة لحاملي أنجع توجيه لضمان المناسبة المالحق

ّ.كافية إيواء أو/و وتأطير استيعاب

 

 دالجدّ  البكالوريا شهادة حاملي توجيه يمكن وطنية، معد الت طريق عن بها االلتحاق يتم التي يةالطب ّ العلوم لفروع بالنسبة

ّاالستقبال قدرات حسب الوطني التراب عبر العالي التعليم مؤسسات من مؤسسة أيّ  إلى ،الفروع بهذه المعنيين

. 

 النهائية والتسجيالت األّولية التسجيالت رزنامة  .38

لية التسجيالت رزنامة حد دت  الجامعية السنة بعنوان دالجدّ  البكالوريا شهادة لحاملي النهائية والتسجيالت األو 

ّ :يلي كما 2023-2022 
 

 2222جويلية22ّّإلى17ّّ من
 النمط وفق العالي التعليم مؤسسات مستوى على مفتوحة أبواب

 االفتراضيالحضوري /  

 2022 أوت 23 إلى جويلية 21 من 1 : المرحلة

 الخط عبر ليةاألوّ  التسجيالت 2222 جويلية 22 إلى 21 من

2222ّجويلية26ّّإلى25ّّمنّ ليةاألوّ  التسجيالت تأكيد    الخط عبر 

2222أوت23ّّجويليةّإلى27ّّمنّ  الرغبات معالجة 

مساء2222ّ التوجيهّعنّنتائجّاإلعالن  23 أوت    

2222أوت11ّّأوتّإلى22ّّ:ّمن8ّّّالمرحلة  

  لألساتذة العليا المدارس إلى هينالموجّ  بالمرشحين ةالخاصّ  المقابالت 2022 أوت 20 إلى 22 من

 2222أوت26ّّ إلى 22 من
ادراجّاختياراتّجديدةّ)فيّظلّاحترامّ

  المعدالتّالدنيا(ّّ
 صةالمخصّ  الثانية العملية

 على يحصلوا لم الذين للمترشحين
 اختياراتهم من اختيار أيّ 

  المعالجة 2222أوت11ّّإلىّ 26 من

  النتائج عن اإلعالن مساء2222ّأوت11ّّ

 لدفعّحقوقّالتسجيالتّعبرّالخطّصةالمخصّ  البوابة فتح 2222ّأوت22ّّ

ّلإليواء صةالمخصّ  البوابة فتح2222ّأوت26ّّإلى22ّّمنّ

2222ّسبتمبر23ّّأوتّإلى26ّّمنّ
لمعالجةّطلباتّااليواءّمنّطرفّمديرياتّالخدماتّّصةالمخصّ  البوابة فتح

ّالجامعية

 8288سبتمبر  22 إلى 25 من الخط عبر النهائية التسجيالت 3: المرحلة

 PROGRESّّأرضية بواسطة العالي التعليم مؤسسات طرف من ةالخاصّ  الحاالت معالجة 4: المرحلة

 8288 سبتمبر 35 إلى 29 من

ّإيداعّالطلبات2222ّّسبتمبر12ّّ إلى20ّمنّّ

ّالعالي التعليم مؤسسات طرف منّالطلبات معالجة2222ّسبتمبر15ّّإلى12ّّمنّ

ّ النتائج عن اإلعالن مساء2222ّسبتمبر15ّّّ

 2022 سبتمبر 81 إلى 29 من الجامعية للخدمات المخصصة البوابة فتح إعادة:ّ 5 المرحلة
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 :تعليمات  .31

 مدراء على يتعين والحوكمة والبحث التعليم في سيما ال المستويات، كافة على الرقمنة تعميم في القطاع لمجهودات تكريسا

 المكثف لالستعمال باللجوء المتاحة االمكانيات كل وتعبئة مجهوداتهم مواصلة والخدماتية والبحثية الجامعية المؤسسات

 الجدد البكالوريا شهادة حاملي لفائدة النطاق واسعة تحسيسية إعالمية حملة لضمان واالتصال، اإلعالم لتكنولوجيات

 للقطاع العالي التعليم مؤسسات تضمنها التي التكوين مسارات مختلف وكذا المنشور، هذا محتوى بخصوص وأوليائهم

ّ.المنشور هذا في المحددة للرزنامة طبقا لها الترشح شروط إلى باإلضافة القطاع، وخارج
 

د فإنني ، -19 كوقيد جائحة فرضتها التي المسبوقة غير االستثنائية للظروف وبالنظر  أفراد كافة تجند مواصلة على أشد 

 المؤسسات مدراء أدعوا كما المعتمد، والبيداغوجي الصحي للبروتوكول الصارم التطبيق على الس هر الجامعية األسرة

ّ .الجدد البكالوريا شهادة حاملي وتسجيل توجيه عملية نجاح ضمان على هوادة بدون العمل والخدماتية الجامعية

 

 العلمي والبحث العالي التعليم وزير                                                    

 

 


