
B 1406, C 1201, C 1302, D 2101, F 1308, F 1501, K 1206, L 1809, O 1301 . 

 :التكوين مكان 1-

 :اآلخرون المشاركون 2-

 الجامعي المركز خنشلة، جامعة ،2 باتنة جامعة بوعريريج، برج جامعة التكنولوجي، والتطوير العلمي للبحث العامة المديرية

 ....بجاية، جامعة ،1 قسنطينة جامعة ،1 سطيف جامعة بريكة،

 بريمتاك ،- مسيلة - الصناعيةالمعدات  صيانة شركة مسيلة، الفارج شركة ،(بوعريريج برج) كوندور مجموعة مسيلة، وحدة الكهرباء إنتاج شركة
 الوكالة مسيلة، سوالر الحضنة شركة مسيلة، بايب مغرب شركة مسيلة، حليب حضنه مسيلة،

 ... الشباب، تشغيل لدعم الوطنية

    
  

  

   
  

    
 

  

 

أكاديمي  ماستر :المستوى
 وتكنولوجيا علوم :الميــدان

الري  :الفـــــرع
 الحضرى الري :التخصص

 

 
 

 

 :األخرى المؤسسات من الشركاء
 

 

 :اآلخرون االقتصاديون/االجتماعيون والشركاء المؤسسات
 

 :الدوليون الشركاء

 

                            المشروع مكانة :للتكوين العام التنظيم -3
 

 التكنولوجيا و العلوم(:المعهد أو)الكلية 
 

 الري :القسم
 

 2016 أوت 9 في المؤرخ 1371 رقم قرار :التأهيل قرار مرجع

 المغرب، أغادير زهر ابن جامعة تونس، قفصة جامعة تونس، المنار جامعة تركيا، أنقرة غازي جامعة فرنسا، 1 ليل جامعة

 ... فرنسا، تولوز للتعمير العليا الوطنية المدرسة

     

A.M.F8.S1.20 



 
 :رئيسية أولويات أربع إلى الصحي الصرف سياسة لتنفيذ الجزائرية االستراتيجية تستند

 المائية، الموارد على الحفاظ 1.

 الفيضانات، من الحماية 2.

 المياه، تنقلها التي األمراض من الحد 3.

 .السواحل من التلوث ازالة 4.

 .االستراتيجية هذه أهداف بتحقيق الحضري الري مجال في االطارات تكوين يسمح السياق، هذا في

 :التكوين أهداف 5-

 
 المياه استخراج بالمياه، التزويد :تكوين المتخصصين الذين يمكنهم تولي مسؤولية الدراسات والتحكم ومراقبة إنجاز مشاريع الري الهدف من هذا الماستر هو

 مياه ومعالجة الفيضانات من الوقاية الصحي، الصرف توزيعها، معالجتها، وإمدادها، الباطنية

 .الصحي الصرف

 :التكوين من المستهدفة المهارات 6-

 
 وصرف جمع المياه، معالجةالصالحة للشرب،  بالمياه التزويد مجال في سيما ال مجال الري الحضري، في تكوين المتخصصين الى البرنامج هدا يهدف
 من الستغاللها الصحي الصرف مياه واستغالل معالجة وأخيرا   األمطار ومياه المستعملة المياه

 .والبحثية والعامة الخاصة القطاعات طرف

 :للتوظيف والوطنية واإلقليمية المحلية اإلمكانات 7-

 
 اإلمدادات الهيدرولوجيا، الهيدروليكية، الهندسة الصحية، الهندسة :التالية القطاعات في الحضري الري تخصص خريجو يعمل

 .العامة الشركات الدراسات، مكاتب البيئة، وحماية ونقلها بالمياه

 

 
 

 
 

 
 

 

 :وسياقاته التكوين مضمون 4-


