الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الديوان الوطني للخدمات الجامعية
مديرية الخدمات الجامعية أم البواقي

دلٌل الطالب الجدٌد للتسجٌل فً المنحة
السنة الجامعٌة 2018/2017

تنقسم عملية التسجيل للمنحة الجامعية الي مرحلتين :
 Iـ مرحلة التسجيالت األولية ٌ :توجب على الطالب فً هذه المرحلة بتسجٌل نفسه عبر االنترنت
من خالل الموقع www.dou-oeb.dz
ثم إحضار الملف المطلوب إلى قسم المنح خالل التارٌخ المحدد لذلك.
 IIـمرحلة طبع مقرر االستفادة من المنحة ٌ :توجب على الطالب فً هذه المرحلة العودة إلى نفس
الموقع ومن
تم طبع قرار االستفادة من المنحة الجامعٌة و قرار الرفض بالنسبة للطلبة المرفوضٌن من قبل لجنة
دراسة الملفات.
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ما هي الخطوات التي يجب على الطالب إتباعها خالل مرحلة
التسجيالت األولية

يمر الطالب بــ  3خطوات في هذه المرحلة :

الخطـــوة األولــــى:

خالل الخطوة األولى ٌتوجب على الطالب القٌام بادخال المعلومات الخاصة به ،و المتمثلة فً رقم تسجٌل
البكالورٌا و تارٌخ مٌالده ثم ادخال رمز االمان  ،ان تعدر على الطالب قراءته ٌمكنه تغٌٌره من خالل
الضغط على الزر:
غٌر مقروءة ؟ غٌر الصورة
ثم الضغط على الزر :

مالحظة  :اذا واجهت الطالب أي مشكلة خالل هذه الخطوة ٌجب أن ٌضغط على الزر :
و سٌتم الرد علٌه فً أقرب وقت
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الخطـــوة الثانية:
خالل الخطوة الثانية للطالب الحق فً ادخال معلوماته فً االستمارة مرة واحدة و من تم القٌام بطبعها لذا ٌتوجب على الطالب
التأكد من جمٌع البٌانات التً ٌتم ادخالها كما ٌتوجب علٌه الحصول على الة طبع قبل الشروع فً العملٌة
بعد ادخال جمٌع البٌانات المطلوبة ٌتوجب على الطالب الضغط على المربع الصغٌر لتثبٌت معلوماته :

ثم الضغط على زر
ثم الضغط على زر
م الحظة ٌ :توجب على الطالب االحتفاظ باالستمارة التً قام بطباعتها ثم التوقٌع علٌها ألنها احدى الوثائق المكونة لملف
المنحة
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الخطـــوة الثالثة:
خالل الخطوة الثالثة و األخيرة ٌمكن للطالب تصفح الملف الذي ٌتوجب علٌه تجهٌزه ثم أخده الى قسم المنح إبتداءا من .2017/09/10
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ما هي الخطوات التي يجب على الطالب إتباعها

خالل مرحلة طبع قرار االستفادة من المنحة؟
يمر الطالب بــخطوتين في هذه المرحلة :
الخطـــوة األولــــى:
التسجيالت األولية

خالل الخطوة األولى ٌتوجب على الطالب القٌام بادخال المعلومات الخاصة به ،و المتمثلة فً رقم تسجٌل البكالورٌا
و سنة حصوله على البكالورٌا
ثم ادخال رمز االمان  ،ان تعدر على الطالب قراءته ٌمكنه تغٌٌره من خالل الضغط على الزر:

ثم الضغط على الزر :

الخطـــوة الثانية:
خالل الخطوة الثانية ٌتحصل الطالب على مقرر االستفادة من المنحة بعد دراسة الملف فً أجال تحدد الحقا ،
ٌمكن للطالب طباعة القرار
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