
يةـالشعبراطية ـمقـرية الديـزائـالج مهوريةـالج  

التعليم العالي والبحث العلمي وزارة  

  سـيدي بلعباس -جامعة جياللي ليابس

 

  ثانويحملة إعالمية لصالح تالميذ السنة الثالثة 

             1811ماي  21 إلـى 80من           

 

جامعة جياللي ليابسكليات  الميادين والشعب المتواجدة على مستوى  

                              في سنة     2222/2222

   كـلـية الـعلوم الدقيقة 

    رياضيات وإعالم آلي -* شهادة ليسانس ) ل.م.د( :                                                                   

المادةعلوم  -                                        

   كـلـية علوم الطبيعة والحياة 

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

   كـلـية العلوم والتكنولوجيا 

  علوم وتـكنولوجيا - * شهادة ليسانس ) ل.م.د(:                          

   كـلـية الهندسة الكهربائية 

  * شهادة    يكهر وتقن -:  (ل.م.د ليسانس)

   كـلـية الــطب     

   طــبدكتور في ال*     

* دكتور في الصيدلة                          

    * دكتور في  طب األسنان                        

   كـلـية الـحقوق والعلوم السياسية 

  حقوق - :* شهادة ليسانس ) ل.م.د(                          

        علوم سياسية - 



   كــلـية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 * شهادة ليسانس ) ل.م.د(  :    

علوم اجتماعية -          علوم إنسانية -    

 كـلـية اآلداب ،اللغات والفنون 

  :* شهادة ليسانس ) ل.م.د( 

        لغة فرنسية  -         لغة وأدب عربي - 

       لغة ألمانية -                       لغة إنجليزية  -     

  فـنون -       

   كلية العلوم االقتصادية والتجارية  وعـلوم التسيير 

         تسيير وعلوم تجاريةوال: علوم اقتصادية * شهادة ليسانس ) ل.م.د(    

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

 

                             ظيم  تن ترقبوا 

  أبواب مفتوحة على جامعة جياللي ليابس

                                               1811جويلية  18 إلـى 21من              

  : التالية قعاعبر المو

                                                                    www.univ-sba.dz 

www.facebook.com/univsba.dz 

مواقع اإللكترونية للكليات الوعلى   

يلوالتفاصمن المعلومات  للمزيد  

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


     الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-سيدي بلعباس -جامعة جياللي ليابس                          

   
 

 

 

 

           

 ـي و توجيـهولاألل ـمراحل التسجي

 2222حاملـي شهادة البكالوريـا 

 
 

 

 

 

 

 :لالنترنتص موقع يتخص تتم هذه العملية على الخط حصريا و للقيام بها تم    
 

                                        http://www.orientation.esi.dz 
 

 كما يلي:  2222/2222تتم رزنامة التسجيالت األولية و التسجيالت النهائية  

 

  .0200  جويلية 02إلى  71من   :أبواب مفتوحة على المؤسسات الجامعية   

 

 .0200 جويلية 02 إلى 07من     : عبرالخط التسجيالت األولية   

          

 .0200أوت  20  : اإلعالن عن النتائج  

 

 .0200 سبتمبر 20إلى   20من :عبرالخط التسجيالت النهائية  

 

 .0200سبتمبر 70إلى  20من  :"PROGRES"  عبر المنصة  الخاصة الحاالتمعالجة   
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