
BAC 2020 
  0202بكالوريا 

 

تهانينا لك ... عزيزي الطالب   

0ومرحبا بك في رحاب األسرة الجامعية لجامعة باتنة   

 

مواقع إلكترونية يجب متابعتها أثناء 

 فترة التسجيالت

 

تحميل المنشور رقم 27 المؤرخ في 71 سبتمبر 0202 المتعلق بالتسجبل األولي وتوجيه حاملي شهادة 

 البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 0207-0202

https://services.mesrs.dz/circulaire_2020/Ar/mobile/index.html 

 

ا عبر يتم التسجيل األولي والتوجيه والتسجيل النهائي لحاملي شهادة البكالوريا الجدد حصري 

 : الخط، وللقيام بهذه العمليات تم تخصيص موقعين

      https://www.mesrs.dz/  

      https://www.orientation.esi.dz 

https://services.mesrs.dz/circulaire_2020/Ar/mobile/index.html
https://www.mesrs.dz/
https://www.orientation.esi.dz/


ي متوفرة األولي والتوجيه والتسجيل النهائ كل المعلومات الضرورية لفهم سيرورة التسجيل

 .0202على بوابة حامل شهادة البكالوريا 

https:// bac2020.mesrs.dz 

 

عبر ، Tesdjil Com سيتم وضع نسخة رقمية تفاعلية للمنشور الوزاري، الموسوم      

أندرويد حيث  -الخط حيث تكون متوفرة على شكل تطبيق يمكن تحميله على هاتف ذكي

 :سيسمح هذا التطبيق ب

 .تقديم جميع شروط اإللتحاق بمؤسسات التعليم العالي -

إعطاء مختلف المعلومات المتعلقة بميادين وشعب وتخصصات التكوين المضمونة  -

 .في مؤسسات التعليم العالي

في مؤسسات التعليم العالي لحاملي شهادة البكالوريا يح إجراءات التسجيل توض -

 .الخاصة

توضيح إجراءات طلبات المعادلة والتسجيل في مؤسسات التعليم العالي لحاملي  -

 .شهادة البكالوريا األجنبية

تقديم معلومات متعلقة بالتكوينات التي تضمنها مؤسسات التكوين العالي التابعة  -

تحت الوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث  لدوائر وزارية أخرى 

 .العلمي

م معلومات متعلقة بالتكوينات التي تضمنها المؤسسات الخاصة للتكوين العالي تقدي -

 .المعتمدة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 :زيادة على هذه المعطيات، تحتوي هذه البوابة على 

 .دليل حامل شهادة البكالوريا الجديد -

 .Tesdjil Comنسخة أندرويد من منشور  -

 .مختلف مسارات التكوين المضمونة من طرف كل مؤسسة -

 .رابط نحو بوابة كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي -

العديد من المعلومات التكميلية المتعلقة بالخدمات الجامعية من المنحة الجامعية، نقل،  -

 .إيواء وإطعام

 

 0202تسجيل المترشحين الجزائريين الحاصلين على بكالوريا أجنبية   



، قبل القيام 0202ة سنة يجب على المترشحين الجزائريين الحاصلين على بكالوريا أجنبي

 :في مؤسسة جامعية تقديكم طلب معادلة على الخط عبر الرابط اآلتي بأي تسجيل

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

إلى  0202نوفمبر  20بعد تسليم المعادلة، يمكن لحاملي شهادة البكالوريا تقديم ترشحهم من 

 :عبر الرابط اآلتي  PROGRESباستحداث حساب على أرضية  0202نوفمبر  02

 https://progres.mesrs.dz/webetrangers     

 

ماسيين لحكومة الجزائرية أو أبناء الدبلوالمترشحين الدوليين المستفيدين من منح اتسجيل 

المعتمدين بالجزائر والحائزين على بكالوريا أجنبية والمترشحين الدوليين الحاصلين على 

 .بكالوريا جزائرية

ebetrangershttps://progres.mesrs.dz/w 
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