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 :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

 مسيلة، بريمتاك ،مسيلة- الصناعيةصيانة المعدات  مسيلة، شركة الفارج شركة ،(بوعريريج برج) كوندور مجموعة ،مسيلة وحدة الكهرباء إنتاج شركة
 الوكالة مسيلة، سوالر الحضنة شركة مسيلة، بايب مغرب شركة مسيلة، حليب حضنة

 ... 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

 مدنية هندسة :الفـــــرع
 جيوتقني :التخصص

 

 

 
 

 

 :األخرى المؤسسات من الشركاء

 :اآلخرون االقتصاديون/االجتماعيون والشركاء المؤسسات
 

 :الدوليون الشركاء
 

 

                            المشروع مكانة :للتكوين العام التنظيم -3
 
 

 
 و علومللميدان  المشتركة القاعدة

 الهندسة :شعبةتكنولوجيا 
 المدنية

 
 
 

 المستهدف التكوين تخصص
 جيـــــــــــــــوتقني

 :للشعبةأخرى  تخصصات
 هيــــــــــــــــــكل -
 مـــــــــــــــــــــــواد -

A.M.F6.S2.13 

 التكنولوجيا و العلوم (:المعهد أو) الكلية
 

 مدنية هندسة :القسم
 

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

 جيوتقني :بتخصص تعريفية بطاقة
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في حين  (.والمؤسسات هندسة الزالزل، المواد، التربة التصميم الهيكلي،)المدنية  أعمال الهندسة مجاالت في الدكتوراه متابعة دراسات في الدفعة للطلبة االوائل يمكن
يشغلوا مناصب المسؤولية في إدارة مشاريع  أن لهم يمكن كما .المهنينحو القطاع  الدكتوراه الوصول إلى دراسات األخرى التي ال تستطيع العناصر يتم توجيه

ذلك أن  .ة المدنيةعن ضمان تصميم وحساب ومراقبة مشاريع البناء لجميع أنواع أعمال الهندسيكونوا مسؤولين  أن الهندسة المدنية الكبرى، ويمكن
 األعمال أبعاد إلى األرض توصيف من الجيوتقنية، الدراسات إلجراء االلزمة القدرات تطوير من خريجيه تمكن التكوينالمهارات المستهذفة من هذا 

 .الطبيعية المخاطر تقييم دراسات وإجراء تنفيذها على واإلشراف الجيوتقنية،

 المتخصصين من كبير عدد على الطلب في العمل سوق يظل أن المتوقع ومن للغاية، كبيرة واإلسكان التحتية البنية احتياجات

 .المجال هذا في

 

 شركات مستوى على المعنية حيث تتوفر المهن .المناصب المحتملة لتوظيف خريجي هذا التخصص هي أساسا في مجال البناء وأعمال هندسة المخاطر
 هيئات والهندسة، الدراسات مكاتب االلمركزية، الحكومية المصالح العمومية، واألشغال البناء

 .البحث ومختبرات الشركات مخابر المراقبة،

 
 

 

 

                              : التكوين من المستهدفة المهارات -6
 
 

                       :للتوظيف والوطنية واإلقليمية المحلية اإلمكانات -7
 

 

 :وسياقاته التكوين مضمون - 4


