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 الميادين والشعب المتواجدة على مستوى
جامعة جياللي ليابسكليات   

   كـلـية الـعلوم الدقيقة 
(031) رياضيات وإعالم آلي -ل.م.د( : * شهادة ليسانس )               

علوم المادة -                                                      (022)             

   كـلـية علوم الطبيعة والحياة 
(044)علوم الطبيعة والحياة  -* شهادة ليسانس  ) ل.م.د( :                            

   كـلـية العلوم والتكنولوجيا 
(012) علوم وتـكنولوجيا - * شهادة ليسانس ) ل.م.د(:                           

   كـلـية الهندسة الكهربائية 
 ) H21)   * شهادة                          يكهر وتقن -:  (ل.م.د ليسانس)

  كـلـية الــطب     
(700)          طــبدكتور في ال*                          

(701)         * دكتور في الصيدلة                        

(702)   * دكتور في  طب األسنان                        

   كـلـية الـحقوق والعلوم السياسية 
(711)           حقوق - * شهادة ليسانس ) ل.م.د(  :                         

(722)   علوم سياسية -                                                           

   كــلـية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 
(912)    علوم إنسانية -* شهادة ليسانس ) ل.م.د(  :                       

(933)  اجتماعيةعلوم  -                                                        

   كـلـية اآلداب ،اللغات والفنون 
                        (123)  لغة وأدب عربي -  :* شهادة ليسانس ) ل.م.د(                    

(842)       لغة فرنسية  -                                                       

(821)     لغة  إنجليزية  -                                                       

(811)         لغة ألمانية -                                                       

  فـنون -                                                     

   كلية العلوم االقتصادية والتجارية  وعـلوم التسيير 
(612)         وعلوم تجاريةتسيير وال: علوم اقتصادية * شهادة ليسانس ) ل.م.د(      

   (S12) )تجارة إلكترونية وتسويق رقمي(     علوم تجارية: مهنية شهادة ليسانس*     

http://www.univ-sba.dz/
http://www.facebook.com/univsba.dz
http://www.facebook.com/univsba.dz


 

 الكليات الرموز ميادين وشعب التكوين

  700 دكتور في الطب
الطب   701 دكتور في الصيدلة  

  702 دكتور في  طـب األسنان

 العلوم الدقيقة  022 علوم المادة

  031 رياضيات وإعالم آلي

 علوم الطبيعة والحياة 044 علوم الطبيعة والحياة

التكنولوجيا العلوم و 012 علوم وتكنولوجيا   

 الهندسة الكهربائية  H21  يكهر وتقن

علوم اقتصادية ، تسيير 

 وعلوم تجارية 

 

612 
 

العلوم االقتصادية ، تسيير 
 وعلوم تجارية 

إلكترونية علوم تجارية )تجارة 

 وتسويق رقمي(

 

S12 
 

 الحــقــوق 711 حـقوق

 وعلوم سياسية  722 علوم سياسية 

 العلوم اإلنسانية 912 علوم إنسانية

 واالجتماعية  933 علوم اجتماعية

  123 لغة وأدب عربي

 اآلداب ، اللـغـات  D11 فنون 

 والفنون  811 لغة ألمانية 

  821 لغة إنجليزية

  842 لغة فرنسية 
 

 أبواب مفتوحة على جامعة جياللي ليابس

  قع :اعبر المو في الوضع االفتراضي
                             www.univ-sba.dz 

www.facebook.com/univsba.dz 

مواقع اإللكترونية للكليات الوعلى   
  

     2120جويلية  26 جويلية إلـى 24من           
 

التسجيالت رزمـانة  
 

2021جويلية  29جويلية إلى  27منالتسجيالت األولية عبر الخط :  -1  

0212جويلية  31جويلية إلى  30منتأكيد التسجيالت األولية عبر الخط:  -2  

   ) مساء( 2021أوت 08يوم :  عبر الخط التوجيهاتاإلعالن عن نتائج  -3

من خياراتهم :رغبة إعادة التوجيه للذين لم يحصلوا على أي  -4  

     2021أوت  11أوت إلى  09من             

2021أوت  16يوم :  اإلعالن عن نتائج التوجيهات -5  

       2021سبتمبر  09سبتمبر إلى  04من : التسجيالت النهائية -6

  2021سبتمبر 19سبتمبر إلى  11من : دراسة الحاالت االستثنائية  -7

: فتح البوابة الخاصة للخدمات الجامعية ) المنح + اإليواء ( -8  

.2021سبتمبر  18سبتمبر إلى  04من                 
 

           مواقع العبر الخط ، اتصلوا بالتسجيالت األولية عمليات ب*  للقيام    

   التالية :  اإللكترونية       

         http://www.orientation.esi.dz  

           http://www.mesrs.dz 

الكلية التي وجه إليها حسب   يقترب منللتسجيل النهائي على الطالب أن 
  الميدان أو الشعبة .

http://www.univ-sba.dz/
http://www.univ-sba.dz/
http://www.facebook.com/univsba.dz
http://www.orientation.esi.dz/
http://www.mesrs.dz/


 


