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 2023-2022جامعية ال األولية والنهائية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد بعنوان السنةالتسجيالت 

 

 المعرفي.. 3جزائرالصرح جامعة ومرحبا بك في  لك هنيئاعزيزي الطالب 

بغية مساعدتك على االختيار الصائب والموفق لتكوينك الجامعي، تم تنظيم األبواب المفتوحة على         

التي  المستقبلية اختيار تكوين يستجيب لمتطلبات المهنةمن  ك، لتمكين2022جويلية  20إلى  17الجامعة من 

المتعددة  ناتـالتكوي على عاللالطب ـعزيزي الطال فأنت مدعووعليه ، كتقدرابمرتبطة و التطمح إليها 

 .2022بكالوريا  شهادة  على الناجحين فينا والمتنوعة التي تعرضها مؤسسات

وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت  اختياركلتحصيل المعلومات الالزمة لتحديد و       

 :تصرفك

جميع الخطوات الواجب اتخاذها  بالتعرف على،الذي يسمح لك 2022دليل حاملي شهادة البكالوريا الجدد   -1

 .للتسجيل

م المتعلق  2022جوان  07هـ الموافق لـ 1443ذو القعدة  08المؤرخ في  03المنشور الوزاري رقم  -2

 .2023-2022بالتسجيل األولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 

 .نعبر الوطلمي في متناولك قائمة ثرية من فروع التكوين موزعة وزارة التعليم العالي والبحث الع تضع -3

 األولية والنهائيةالتسجيالت الجامعية  رزنامة

جويلية  20-17:وفق النمط االفتراضي /الحضوري 3لجزائرمفتوحة على مستوى جامعة االبواب أيام األ

2022: 

 النمط االفتراضي على الرابط:أياما لألبواب المفتوحة وفق  3الجزائرتقيم جامعة        

https://bac.univ-alger3.dz 

تخصصات للتعريف ب امعرضى المكتبة المركزية بدالي إبراهيم على مستو  ووفق النمط الحضوري

و إيفاده بجميع المعلومات  ن لتوجيه الطالبومتخصصموظفون ساتذة و حيث يشرف على العملية أالجامعة  

التعليم  تها وزارةوفق الرزنامة التي حدد 3جامعة الجزائرالتسجيل بكيفية المرتبطة بالدراسة في الجامعة و

 :كما هو موضح أسفله العالي و البحث العلمي
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The Vice-rectorate of first andsecond cycle Higher Education 

and  Continuing Education, Degrees  Graduated Education.   

 

 

 

 

 

 

3جامعـــة الجـزائـر     

                                                                                                                                           نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في                                                                                       

الطورين االول و الثاني و التكوين المتواصل و الشهادات و التكوين 

 .العالي في التدرج
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 وفق النمط االفرتاضي / احلضوري 3األبواب املفتوحة على مستوى جامعة اجلزائر أايم 

 2022جويلية 20إىل  17من 

 

 2022جويلية  24إىل  21*التسجيالت األولية عرب اخلط من 

 2022جويلية  26إىل 25*أتكيد التسجيالت األولية عرب اخلط من 

 2022أوت  03جويلية إىل  27*معاجلة الرغبات من 

 مساء 2022أوت  03*اإلعالن عن نتائج التوجيه يوم 

 

 *انطالق التسجيالت للمرتشحني الذين مل حيصلوا على أي اختيار من اختياراهتم

 2022أوت  06إىل  04 من خالل إختيارات جديدة ابحرتام املعدالت الدنيا من

 أوت مساء 11واإلعالن عن النتائج يوم  2022أوت  11إىل  06معاجلة الرغبات من 

 2022أوت  20*فتح البوابة املخصصة لدفع حقوق التسجيالت عرب اخلط يوم 

 

 2022سبتمرب 08إىل  05النهائية عرب اخلط من *التسجيالت 

 

 2022سبتمرب  15إىل  09من  PROGRES*معاجلة احلاالت اخلاصة من طرف مؤسسات التعليم العايل عرب 

 2022سبتمرب  12إىل  09إيداع الطلبات من           

 2022سبتمرب  15إىل  12معاجلة الطلبات من          

 مساء 2022سبتمرب  15عن النتائج يوم  اإلعالن        

 رزانمة التسجيالت األولية و التسجيالت النهائية

2022أوت  08جويلية إىل  27من  املرحلة األوىل  

2022أوت   11إىل  04ملرحلة الثانية من ا  

  2022سبتمرب  08إىل  05من املرحلة الثالثة 

2022سبتمرب  15إىل  09املرحلة الرابعة من   


