
 دليل الطالب 

في استخدام البوابة 

 الرقمية



 إنشاء حساب

طلب إعادة التسجيل عبر 

الخط للناجحين أو المعيدين 

ما عدا المتخرجين في 

 طوري الليسانس والماستر 

طلب إعادة اإلدماج عبر 
 الخط

طلب عطلة أكاديمية عبر 
 الخط للراغبين في ذلك

الذين زاولوا دراستهم بجامعة بكل الطلبة خاص 

 2020/2019سكيكدة خالل السنة الجامعية 

 بصفة عادية وجاوزوا اختبارات السداسيين

خاص بالطلبة الذين تخلوا عن دراستهم بجامعة 

سكيكدة لسنة أو أكثر مع األخذ بعين االعتبار 

في طور  6)الحد األقصى للسنوات المسموحة 

 (في طور الماستر 3/ الليسانس

طلب التسجيل في طور 

الماستر عبر  للخط 

للمتخرجين في طور 

 2020الليسانس 

A B 

D E F 

G 

 تسجيل الدخول
C 



http://nouveau.univ-skikda.dz/espacenumerique/etudiant_connect.php 

A 

http://nouveau.univ-skikda.dz/espacenumerique/etudiant_compte.php 

هنا يمكنك إنشاء الحساب فقط وليس عملية 

يجب إدخال المعلومات . إعادة التسجيل

الصحيحة والمتعلقة بالسنة الجامعية 

 حتى يمكنك من إنشاء الحساب  2020/2019



http://nouveau.univ-skikda.dz/espacenumerique/etudiant_connect.php 

B 

http://nouveau.univ-skikda.dz/espacenumerique/etudiant_comptereintegr.php 

هنا يمكنك إنشاء الحساب فقط وليس عملية 

يجب إدخال المعلومات . إعادة اإلدماج

الصحيحة والمتعلقة بآخر سنة تسجيل بجامعة 

 سكيكدة



http://nouveau.univ-skikda.dz/espacenumerique/etudiant_connect.php 

C 

.  بعد عملية إنشاء الحساب، يمنح لك اسم مستخدم وكلمة مرور

يرجى االحتفاظ بهما جيدا كما يمكنك طباعة الوثيقة بالضغط على 

 في األسفل  » « Imprimerالزر 

مختلف العمليات  التماممن هنا يمكنك الولوج لفضائك الرقمي 

 البيداغوجية حسب حالتك 



E 

دج ( 200)طباعة األمر بالدفع الخاص بحقوق التسجيل 

لتسديدها في أقرب مكتب بريد واالحتفاظ بوصل العملية 
 .إليداعه في إدارة القسم عند االلتحاق بالجامعة

استمارة إعادة التسجيل عبر الخط، يجب انتظار نتائج 

المداوالت ونتائج التوجيه للمعنيين بعملية التوجيه للقيام 

 .بعملية التسجيل الصحيحة

استمارة التسجيل عبر الخط، خاصة بحاملي شهادة ليسانس 

، يجب انتظار نتائج 2020من جامعة سكيكدة دفعة 

 .المداوالت ونتائج التوجيه قبل القيام بالعملية

 إعادة طباعة وصل التسجيل عبر الخط في حالة الضياع

D 

يرجى االنتباه جيدا لهذا اإلطار فهو يمكنك من معرفة تطورات 

عملية إعادة تسجيلك عبر الخط، فمثال في حالة خطئك في 

عملية التسجيل، وإلغاء إدارة القسم للعملية سيعلمك بضرورة 

 إعادة التسجيل وإدخال المعلومات الصحيحة

يمكنك االطالع على الرزنامة الزمنية لمختلف العمليات 

البيداغوجية التي يمكن تحيينها من وقت آلخر حسب 

 المستجدات



يستفيد الطالب مرة . استمارة طلب إعادة اإلدماج عبر الخط

يجب إرفاق . واحدة من إعادة اإلدماج في مساره الدراسي

الطلب بكشف نقاط البكالوريا، شهادة آخر سنة تسجيل، 

كشوف نقاط سداسيات الدراسة بالجامعة ووثيقة تبرير التخلي 

 (PDFتجمع كل الوثائق في ملف واحد )عن الدراسة 

إعادة طباعة وصل طلب إعادة اإلدماج عبر الخط في حالة 

 الضياع

F 

يرجى االنتباه جيدا لهذا اإلطار فهو يمكنك من معرفة تطورات 

عملية طلبك إلعادة اإلدماج، حتى تنتهي العملية بالقبول أو 

 الرفض



يستفيد الطالب . استمارة طلب العطلة األكاديمية عبر الخط

يجب . مرة واحدة من العطلة األكاديمية في مساره الدراسي

، والوثائق التي 2021/2020إرفاق الطلب بشهادة التسجيل 

تجمع كل الوثائق في ملف )تبرر طلب العطلة األكاديمية 

 (إعادة)العطلة األكاديمية ال تحتسب سنة تأخر (. PDFواحد 

إعادة طباعة وصل طلب العطلة األكاديمية عبر الخط في 

 حالة الضياع

G 

يرجى االنتباه جيدا لهذا اإلطار فهو يمكنك من معرفة تطورات 

عملية طلبك للعطلة األكاديمية، حتى تنتهي العملية بالقبول أو 

 الرفض

قبل طلب العطلة األكاديمية يجب عليك التسجيل أوال 

2021/2020بعنوان السنة الجامعية   

Congé académique 



 1ملحق 

 1خاص بطلبة ماستر 

 % 20فئة 



 موودلبالنسبة لألرضية 

هناك عمليتين األولى متعلقة 

والثانية  موودلبالحساب 

المحاضرات ببرنامج متعلقة 
 المرئية عن بعد

يسمح لك هذا الرابط بطلب 

جديد أو  موودلحساب 

استرجاع كلمة المرور في 

 حالة النسيان

المحاضرات باالطالع على برنامج يسمح لك هذا الرابط 

 المرئية المبرمجة من طرف األساتذة في القسم المسجل به



 إلنشاء ضاأي مدعوون % 20 فئة ماستر األولى بالسنة لاللتحاق المقبولين الطلبة

 البيداغوجية بالعمليات الخاصة الرقمية األرضية في حساب

الطلبة رابط إنشاء الحساب الخاص 

المقبولين لاللتحاق بالسنة األولى 

   % 20ماستر فئة 

1 



 .الحساب إنشاء عملية في الممنوحة المرور وكلمة المستخدم اسم باستخدام الولوج يتم الحساب إنشا بعد

 اسم المستخدم

 كلمة المرور

2 



 بالدفع األمر طباعة يتم « Réinscriptions » التسجيل زر على والضغط للحساب الدخول بعد

 من أسفله موضح كما مباشرة الخط عبر التسجيل وصل وكذلك (دج 200) التسجيل بحقوق الخاص
 .آلية بطريقة تمت قد التسجيل عملية ألن التسجيل استمارة مأل دون

طباعة األمر بالدفع 

الخاص بحقوق التسجيل 

 (دج 200)

طباعة وصل التسجيل عبر 

الخط مباشرة دون مأل 

 استمارة التسجيل

3 



 2ملحق 

بالتعليم عن بعد خاص 

Moodle   والبريد

 االلكتروني المهني



يمكن من خالل الرابط طلب 

إنشاء حساب جديد للبريد 

االلكتروني أو طلب كلمة 

 المرور في حالة النسيان

يمكن من خالل الرابط طلب 

إنشاء حساب جديد لألرضية 

، استرجاع كلمة موودل

 المرور في حالة النسيان

كما يمكن برمجة محاضرة 

 مرئية للطلبة 



 جديد  موودلمن هنا يمكنك طلب حساب 

بعد الضغط على الزر يظهر الطلب مباشرة في  -

 .الجدول أسفله

اإلجابة تكون في الجدول لذلك يرجى االطالع من  -

 حين آلخر 

 .وفي حالة نسيان كلمة المرور يمكنك طلب استرجاعها

بعد الضغط على الزر يظهر الطلب مباشرة في الجدول  -

 .أسفله

اإلجابة تكون في الجدول لذلك يرجى االطالع من حين  -

 آلخر 

عند الضغط على زر الموافقة 

يتم تسجيل الطلب وإظهاره 

مباشرة في الجدول، وعند 

اإلجابة على الطلب تظهر 

 أيضا في الجدول



في حالة برمجة محاضرات مرئية من طرف األساتذة بالقسم، سوف 
 تظهر القائمة في الجدول 



يجب قراءة شروط استعمال البريد االلكتروني 

المهني والموفقة عليها قبل التمكن من طلب إنشاء 

 حساب جديد

بعد الضغط على الزر يظهر الطلب مباشرة في  -

 .الجدول أسفله

اإلجابة تكون في الجدول لذلك يرجى االطالع من  -

 حين آلخر 

 .وفي حالة نسيان كلمة المرور يمكنك طلب استرجاعها

بعد الضغط على الزر يظهر الطلب مباشرة في الجدول  -

 .أسفله

اإلجابة تكون في الجدول لذلك يرجى االطالع من حين  -
 آلخر 

عند الضغط على زر الموافقة 

يتم تسجيل الطلب وإظهاره 

مباشرة في الجدول، وعند 

اإلجابة على الطلب تظهر 

 أيضا في الجدول


