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االنترنتبر تسـجیـل عال

والتكوین للتعلیم هو الوسیلة التي تسمح لك بمتابعة  الدراسة لدى المركز الجهوي 

.عن بعد من  أي مكان

ماھي مزایاه

واالقتصاد.مزایاه السرعة والفعالیة وربح الوقت 

.نترنتالا القصوى من خدماتواالستفادةالبساطة 

  ؟ بر االنترنتعماذا یفیدك التسجیل ب

، بعد عن للدراسةمدخلاالنترنت عبرالتسجیل 

.أسرع و أنجعبطریقةتتعلم أن بذلكفتستطیع
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؟ االنترنتبرعـكیف یتم التسجیل 

تجدمكان  أي مناالنترنتعبر للتعلمالتسجیل إعادةأو بالتسجیلالقیامتستطیع

01منللتسجیالتالمفتوحةالفترةأثناء وقت أي في ذلك و االنترنتخدمةفیه

بإتباع المراحل التالیة:وذلك  أكتوبر31سبتمبر إلى

:اإللكترونيالعنوانعبرالدیوانموقع  لىإ دخلأ-1

http://www.onefd.edu.dz

».االنترنتعبر التسجیل«  على أنقر-2

أو                       

االلكتروني التالي:العنوانجناح التسجیل عبر االنترنت على ىدخل مباشرة إلأ-3

http://inscriptic.onefd.edu.dz
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».طلب التسجیل«  على أنقر-4

فتظھرانقر علي" متعلم جدید":)متعلم جدید ( لم یسبق له التسجیل سابقاحالة 

لك " تعلیمات التسجیل عبر االنترنت " .                                                                  

تعلیمات على اطلعت بأننيأتعهد«لعبارةالمحاذيالمربعداخلأنقر-5

.بتطبیقهاوألتزمعبر االنترنت التسجیل
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.بهاتقیمالتيالوالیةالمنسدلةالقائمةضمنخترإ - 6

.إمأل استمارة التسجیل بدقة وعنایة-7

  كصحة المعلومات ھي مسؤولیت!إنتبھ



6

" متعلم ىانقر عل:)سبق وان سجل في السنوات الماضیة(سابقحالة متعلم 

فتظھر  لك " تعلیمات التسجیل عبر االنترنت " .  "سابق

بالنسبة للمتعلم الجدید6و 5بنفس الطریقة التي ذكرت في تابع 

ادخل رقم تسجیلك وتاریخ میالدكثم 
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تظهر لك استمارة طلب إعادة التسجیل مملوءة بمعلوماتك الشخصیة

األخرى .لدیك اإلمكانیة لتغییر بعض المعلومات دون 

تظهر لك:متعلم سابق أومتعلم جدید :وفي كلتا الحالتینبعد التأكد-8

 ىتقدمه إلي یجب أن ": التطلب التسجیلكشف"والتسجیل "طلب  استمارة"-

التسجیل.مكتب برید الجزائر في المكان الذي تسدد فیه مصاریف 

ملفك.داخل الظرف الذي یحوي كل مكونات وضعهاى تنسدون أن  
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الداخلي للمركز الجهوي للتعلیم والتكوین عن بعد : الذي یجب علیك   النظام -

م" إمضاء الطالب " في أسفل االطالع علیه وااللتزام بتطبیقه من خالل توقیعك أما

التسجیل " . طلب " استمارة
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.قصاصة عنوان المركز الجهوي-
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قصاصة عنوانك الشخصي-

التسجیل طلبإثباتوصل

»أنقر على  imprimer .من أجل الطبع«
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اشة ::قبل الطبع تظهر لك الرسالة الهامة التالیة على الشمالحظة هامة

"ستحتاج إلیه الحقاألنكاحتفظ برقم االستمارة "

المطلوب منك كتابة هذا الرقم واالحتفاظ به التك ستستعمله في المراحل القادمة

وفي حالة عدم تمكنك من الطبع لسبب ما:(انقطاع التیار الكهربائي، عطل في 

،كشف طلب التسجیل  طلب استمارة إعادة طبع یمكنك الطابعة...إلخ) 
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قصاصة عنوان المركز الجهوي وقصاصة عنوانك ،النظام الداخليالتسجیل،       

الشخصي.

ثمإعادة طبع وثائق طلب التسجیلثم على:عملیات أخرىوذلك بالنقر على 

اللقب و اإلسمأو  رقم اإلستمارة:بـ

رقم لمیالد ،أو اللقب و االسم و تاریخ اثم بإدخال المعلومات المطلوبة منك: (

الوثائق السابقة التي یمكن إعادة تاریخ المیالد) ، فتظهر لك مرة أخرى و االستمارة

»طبعها بالنقر على  imprimer».
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ذا كنت مسجًال جدیًدا ، أكمل ملفك بما یلي :إ-9

شهادة مدرسیة أصلیة.-.شهادة میالد-

صورة شمسیة.-.أصليكشف نقاط الفصل الثالث-

دج 20علیها طابع بریدي بقیمة 25/32من حجم واحدبریدي ظرف -

:التسجیلحقوق-

  دج 2077,00الدراسة بالكتاب:   -

  دج 1677,00المضغوط: الدراسة بالقرص -

  دج 1527,00الدراسة باألرضیة التعلیمیة عبر األنترنت: -

  دج 1527,00نیة: الدراسة باألرضیة التعلیمیة عبر األنترنت+ األلواح اإللكترو -

  دج 2377,00الدراسة بالكتاب+القرص المضغوط: -

  دج 2277,00الدراسة بالكتاب+األرضیة التعلیمیة عبر األنترنت: -

  دج 1877,00األرضیة التعلیمیة عبر األنترنت: بالقرص+الدراسة-

  دج 1477,00دراسة المعیدین باألرضیة التعلیمیة عبر األنترنت: 

سّدد األقل من تاریخ إجراء طلب التسجیل على االنترنتعلى  ساعة24بعد 

عملیةال بوصلوأحتفظالجزائر"برید "مكاتب  ىعلى مستو التسجیلحقوق

reçu de l’opération مختوماالجزائر"برید"مكتب الممنوح لك من طرف

الوصل یحمل رقم طلب تسجیلك واسمك  ى أن تتأكد من أن هذا و ال تنس
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،كما التسجیلملفمكونات مع باقي هذا الوصلمیالدك ثم ضعوتاریخولقبك

بإمكانك اإلحتفاظ بالصورة طبق األصل للوصل.

إذا كنت مسجًال سابُقا أكمل ملفك بما یلي :

10المرحلةالتسجیل بنفس الطریقة التي ذكرت فيحقوق فقط سّدد-

الممنوح لك من وصل العملیةتنسى  أن(دون كاملة لفكمكونات مضع-10

داخل)"كشف طلب التسجیلوالتسجیل طلب  استمارةو  طرف برید الجزائر

.بریدي ظرف
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:)قصاصةأو (ألصقبدقةأنقل-11

لظرف.األمامیة لواجهةال على الجهويالمركزعنوان-

تسجیلك األولي على خلفیة الظرف.عنوانك الشخصي مرفقًا برقم-

الجهوي أو المركز إلى بالیدمباشرةسلمه أو البریدطریق عن الظرف أرسل-12

.الى مكاتب اإلتصال التابعة له

.تسجیلك طلب بـرقمأحتفظ-13
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وأنقر»االنترنتعبرالتسجیل «جناح إلى أدخلمدة بعد -14

.الّرد على لتتحصلمنكالمطلوبةالمعلوماتامأل و»  التسـجیلمنالتحقق« على 

تسجیلك.قبولحالة في بكالخاصةالمعلوماتإطبع-15
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 فيتظهر لك أسباب التأجیل فعلیك بإتمام ملفك تسجیلكجیلتأحالة في -16

).2013اكتو بر31( قبل  ةالمحدداآلجال

استالم دروسك (إن اخترتها على من أجلاالستدعاءشهادة التسجیل و اطبع -17

شكل كتب أو قرص ).

تأشیر"ختم" شهادة التسجیل (إن كنت مسجل في مستوى الرابعة متوسط أو  و

الثالثة ثانوي).
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في النــھایـة :

ا الدلیل یمكنك الحصول على شروحات اظافیة بالصورة ذباالظافة إلي ه

.مساعدةلك بالنقر علىذوالصوت و 

.أو الخطأ في العنوانلمركز ال یتحمل مسؤولیة تأخر البریدا
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المركز الجهوي التابعة له والیة مقر سكناك بتصلالمزید من المعلومات ل و  

حسب الجدول التالي:


