
 بالمجمع الجامعي الباز 0202/0202تجرى عملية التسجيالت الجامعية  -

   جميع المعلومات الالزمة تجدونها على الموقع التالي:- 

www.univ-setif.dz                                                          

  0202يتم التسجيل األولي والتوجيه والطعون لحاملي شهادة البكالوريا       - 

 ،ولهذا الغرض خصصت وزارة التعليم العالي(en ligne)الخط فقط  على       

 ) وهما:site webموقعين لالنترنت ( والبحث العلمي         

           http://www.orientation.esi.dz                              

       http://www.mesrs.dz   (https://bac0202.mesrs.dz)            

        

 فروع التكوين المتاحة للتسجيل 

 0سطيف فرحات عباس   بجامعة

 فرع التكوين الرمز

F12 بصريات و ميكانيك الدقة 

H02   هندسة المبلمرات 

M07 علوم فالحية 

D01 -012- تكـنـولـوجيا 

H14  هنـدسـة معمـاريــة 

D02 -022- علـوم المــادة 

D03 -032- رياضيات  وإعالم آلـي 

D04 -042- علـوم الطبيـعـة والحياة 

D05 -511- جــيــولـــوجـيــا 

D05 -521- جغرافيا وتهيئة اإلقليم 

D06 -612- علوم اقتصـادية، التسييـــر وعلوم تجـارية 

 الطــب 700

 الصيدلة 701

 طب األسنان 702

 يتضمن الملف البيداغوجي الوثائق التالية: 

 كشف نقاط البكالوريا األصلي.                  - 

 شهـادة التوجيه (مستخرجة من االنترنيت). - 

 إستمارة معلومات (اإلدارة).  -دج.   022حقوق التسجيل  - 

 أظرفة عليها طوابع بريدية و العنوان الصحيح. 20 - 

 صورة شمسية (مدون عليها في الخلف : - 24 

 االسم، اللقب ورقم الباكالوريا).                                

 

http://www.univ-setif.dz
http://www.orientation.esi.dz
http://www.mesrs.dz


تهنئكم على نجاحكم في  0جامعة فرحات عباس سطيف 

 شهادة البكالوريا و توفر جميع الظروف الستقبالكم،

 .كما تتمنى لكم مسارا موفقا 

 / التسجيالت األولية: 0

 -قسم العلوم الفالحية  -بالمجمع الجامعي الباز

 .0202جويلية  04إلى  0202جويلية  00من              

يتجه الطالب إلى قاعات االنترنيت لإلطالع على وثيقة  -

الحقوق والواجبات والموافقة عليها، ثم طباعة قائمة الشعب 

 المسموحة للتسجيل.

 لتتترتتيتب( وذلا  وفاقاا 40التأكد من اختيااااهاه اباباعاة   -

 ( بالنسبة لتقدير" ممتاز"[.40اختيااان   [  تنازلي

يجب على حامل البكالوايا أن يخاتااا فاي باطااقاة ا ابااهاه  -

عالاى ابقال فروع التكوين فتي التلتيتستانتد   م د فرعا من 

المسموح االختيارات األربعة هضمنه مؤسسة جامعية من بين 

 بها.

 وضع اختياااهه على بطاقة ا بات واقية  للتمرن(. -

ينبغي على حامل شهادة البكالوايا إاسال بطاقة الر بات  -

على الخط وطباعتها مع الحرص على الترهيب الصحيح 

 .مؤسسة التكوينواالنتباه إلى 

يعتبر التسجيل األّولي عبر الخط إجباريا لكافة حاملي   -

شهادة البكالوريا. يفقد كل حامل شهادة البكالوريا الذي لم يقم 

ولم يُتّم تسجيله األّولي عبر الخط وفي اآلجال المحددة، كل 

 إمكانية التسجيل في الفرع المرغوب فيه.

 

 : التسجيالت  تأكيد / 0 

 -قسم العلوم الفالحية  -بالمجمع الجامعي الباز

 .0202جويلية  02إلى  0202جويلية  02من                  

يؤكد الطالب هسجيله ابولاي أو ياغاياره مارة واحادة فاقاط،  - 

 ويجب طباعة اختياااهه ابابعة.

 / تأكيد التوجيه األولي  أو إعادة التسجيل األولي:  3 

 -قسم العلوم الفالحية  -بالمجمع الجامعي الباز

 .0202أوت  20إلى  0202أوت  24من                     

على الطالب اإلطالعع عاللالى نالتاليالجالة تالوجاليالهاله عاللالى الالخالط  

 :المؤسسة الجامعة( ومن ثم ينبغي عليه -)الشعبة

سالجاليالعه الالنالهالائاليّالة حسالب ، تأكيد توجيهه  -أ عندئذ يتقدّم للالتال

 ،المحدّد لهباحترام الموعد الرزنامة المحدّدة 

قالدّم خاضعا لمقابلةأّما إذا كان توجيهه  -ب ، يجب عليه أن يتال

بمجّرد اإلععن عن النتائج التوجيه وفق الالرزنالامالة الالمالحالدّدة. 

يتقدّم المترشح لمقابلة شفوية، بالنسبة للمدارس العليا لألساتذة، 

وميدان تقنياه النشاطاه البدنية والرياضية،  كما هالي مالباليّالنالة 

في الشروط االضافية والمشار إليها فالي الالمالنالشالور الالوزاري 

 الخاص بالتسجيعه.

في حالة االخفاق في المقابلة، يسالمالح  لالهالذا الالطالالالب الالقاليالام  

بعملية توجيه ثاناليالة بالاتالبالاع نالفالس اإلجالراذ مالي األخالذ بالعاليالن 

 االعتبار المعداّله الدّنيا لعلتحاق وفق الرزنامة،

يتّم فياهاا الاحاصاول عالاى أ   لمفي الحالة الخاصة التي   -  جـ

اختياا من االختاياااات اباباع، يراقاتارح عالاى حاامال شاهاادة 

البكالوايا الجديد المعني عملية ثانية إلعادة الاتاساجايال ابولاي 

باختيار آخر في ميدان أو فالرع مماثلة لألولى، هسمح له القيام 

تكوين آخر، باتباع نفالس اإلجالراذ وفالق الالرزنالامالة واألمالاكالن 

 البيداغوجية  المتوفرة، وللمعداّله الدّنيا لعلتحاق،

حددت فترة إجراء المسابقات و اختباا الكفاءات و : مالحظة

المقابالت الشفوية أمام لجنة،  بالنسبة للفروع المعنية  حسب 

 .0202أوت  20إلى  0202أوت  24من المؤسسات الجامعية( 

 

، إن أراد، اختياره الرابعيمكن للمترشح الذي تحّصل على   -د

القيام بتوجيه آخر، باتباع نفس اإلجراذ وفق الرزنامة، 

واألماكن البيداغوجية المتوفرة، والمعداّله الدّنيا لعلتحاق. 

، يفقد المترشح )د( يجدر التذكير، أنه بالنسبة للحالة األخيرة 

 .ابول آليا التوجيه

 .0202أوت  01يوم               / نتائج التوجيهات :  4

على الطالب اإلطالع عالاى ناتاياجاة هاوجاياهاه عالاى الاخاط  - 

 المؤسسة الجامعة( و القيام  بطباعة شهادة التوجيه. - الشعبة

             / فتح البوابة المخصصة لإليواء: 2

 .0202أوت  01إلى  0202أوت  20من                     

 هقديم طلبات اإليواء عبر الخط . -  

   :التسجيالت النهائية + ملفات الخدمات الجامعية / 2 

 .0202سبتمبر  20إلى  0202سبتمبر  20من                  

يتعين على الطالب الاماوجاه إلاى جااماعاة فارحاات عاباا   - 

، االلتحاق بمقرات التاساجايال الاناهاائاي فاي الاكالاياات 1سطيف

والمعاهد المعنية، حساب شاعاباة الاتاوجاياه ، مارفاقاا باالامالاف 

 البيدا وجي.

يسلم لكل طالب النظام الداخلاي،  نساخاة أةالاياة مان شاهاادة 

التسجيل أوالشهادة المداسية  وبطاقة الطالب وبطاقة الاماكاتاباة 

 فوا هسجيـله. 

             / إعادة فتح البوابة المخصصة لإليواء، المنحة والنقل: 1

 .0202سبتمبر  00إلى  0202سبتمبر  20من               

 هقديم طلبات اإليواء، المنحة والنقل عبر الخط . -  


