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 المائية الموارد :لتخصص تعريفية بطاقة

 :التكوين مكان 1-

 التكنولوجيا و العلوم (:المعهد أو) الكلية
 

 الري :القسم
 

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

 :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

 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

 
 
 

أكاديمي  ماستر :المستوى
 وتكنولوجيا علوم :الميــدان

الري  :الفـــــرع
 المائية الموارد :التخصص

 

 

 

 

 :األخرى المؤسسات من الشركاء
 

 

 :اآلخرون االقتصاديون/االجتماعيون والشركاء المؤسسات
 

 :الدوليون الشركاء
 

 

                            :المشروع مكانة :للتكوين العام التنظيم -3
 

 

 للميدان المشتركة القاعدة
 تكنولوجي و علوم

 ري :الشعبة
 
 
 
 

 

 المستهدف التكوين تخصص
 مائية موارد

 الشعبة داخل أخرى تخصصات
 حضري ري -

 الري منشئات -

A.M.F8.S3.22 



 :التكوين أهداف 5-

 .مائية موارد لــــماستر التكويني المسار الجامعة تقدم سابقا، المذكورين الشركاء مختلف رغبات تلبية أجل من

 
 :اآلتية المجاالت في العمل يمكنهم الماستر شهادة على المتحصلين

 

 المياه، وتسيير تعبئة  -

 بالماء، المتعلقة المخاطر تسيير  -

 التهيئة الحضرية،  -

 الريفية، التهيئة  -

 الري، منشئات مختلف وإنجاز تخطيط  -

 .الدراسات مكاتب  -

 :يهم هذا التكوين
 البنى اإلدارة وبناء ووكاالتالسدود  ووكاالت المياه ووكاالت الوزارات مثل العامة وإداراته االقتصادية مؤسساته من كل في المتمثل العام القطاع
 الري المائية ومديريات للموارد واإلقليمية الوطنية والوكاالت الصحي والصرف للري التحتية

 .المياه توزيع وشركات الواليات في

 (.البيئة الهيدروليك، الهيدرولوجيا، التربة،) لها التابعة الدراسات مكاتب خالل من الخاص والقطاع

 :متعددة مائية موارد ماستر حاملي لها جهّ   يو التي الوظائف

 المائية، الموارد وزارة هيئات مستوى على 1.
 المشاريع، لمتابعة تقني مسؤول 2.
 دراسات، مسؤول 3.
 الري، مشاريع مسي ر 4.

 والبيئة، الزراعة في مستشار 5.

 .التقنية المراقبة 6.

 
 

 
 

 

                               :التكوين من المستهدفة المهارات -6
 

                    :التوظيف لقابلية والوطنية الجهوية المحلية، اإلمكانات -7
 

 

 :وسياقاته التكوين مضمون 4-

 
 والنوعية الكمية حيث من المواردالمتصلة بهذه  المخاطر فإن ذلك، وباإلضافة إلى المائية، للموارد وتغير غير منتظم أحيانا ندرة تواجه في منطقة تقع الجزائر

والزيادة في احتياجات الزراعة من  (التنمية الحضرية)للنمو السكاني  المشترك الزخم في ظل الوطني الصعيد على أهميتها تتزايد زالت ما سواء حد على
 الصناعية من القطاعات وغيرها للزراعة المستدامة التنمية فإن ونتيجة لذلك، (.المسحوبة المياهفي المائة من  70التي تستهلك وحدها ما يقرب من )المياه 

 بلدنا تتعرض والحضرية في
 الهيئات لذلك، نتيجة .االستراتيجي المورد هذا توريد في منتظم غير تغير في يتمثل مباشر لخطر

 االلزمة إلتقان اكتساب المهارات وبإلحاح إلى متزايدةحاجة  في والعمران والتهيئة والزراعة، المياه إدارة ميدان في تعمل التي الخاصة والشركات العامة
 تقدم الجامعة فإن الشركاء هؤالء توقعات تلبية أجل ومن .االستراتيجي المورد لهذا والكميةالنوعية  حيث اإلدارة المثلى من تحقيق والعلمية بغية التقنية األدوات

 تطوير على وتعمل الماستر هذا
 .الشعبة هذه آفاق


