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 حضري ري :بتخصص تعريفية بطاقة

 :التكوين مكان 1-

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

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

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

 ... ،فرنسا تولوز للتعمير العليا الوطنية المدرسة ،المغرب
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 مهنية ماستر :المستوى

 والتكنولوجيا العلوم :الميــدان

 ري :الفـــــرع

 حضري ري :التخصص
 

 

 
 

 
 

 :األخرى المؤسسات من الشركاء
 

 :اآلخرون االقتصاديون/االجتماعيون والشركاء المؤسسات

 

 :الدوليون الشركاء
 

                            :المشروع مكانة :للتكوين العام التنظيم -3
 

A.M.F8.S4.26 

 التكنولوجيا (:المعهد أو) الكلية

 الري :القسم

 2020 نوفمبر 26 المؤرخ 949 رقم قرار :التأهيل قرار مرجع

 :اآلخرون المشاركون 2-

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

 ...الشباب، تشغيل لدعم الوطنية الوكالة مسيلة،



 :التكوين أهداف 5-

 
 إدارة المياه، معالجة المياه، وإدارة تعبئةفي  وبالتحديد الحضرية الري مجال في متخصصين تكوين إلى الحضري الري في المهني الماستر تكوين برنامج يهدف

 وتنقية األمطار، ومياه الصحي الصرف مياه ومعالجة جمع بالمياه، المتعلقة المخاطر

 .والعام الخاص القطاعين لفائدة الصحي الصرف مياه واستغالل

 مكاتب البيئة، وحماية ونقلها المياه إمدادات الري، الري، اشغال :التالية القطاعات في العمل التكوين هذا خريجو يستطيع

 .المحلية الجماعات وفي العامة المؤسسات الدراسات،

 

 
 

 

 

                               :التكوين من المستهدفة المهارات -6
 

                    :التوظيف لقابلية والوطنية الجهوية المحلية، اإلمكانات -7
 

 

 :وسياقاته التكوين مضمون 4-

 : رئيسية أولويات أربع على والمياه الصحي الصرف مجال في الجزائرية السياسة ترتكز

 المائية؛ الموارد على الحفاظ 1-

 السيطرة على الفيضانات؛ 2-

 المياه؛ تنقلها التي األمراض من الحد 3-

 . السواحل تنظيف 4-

 .االستراتيجية هذه أهداف تحقيق الممكن من يجعل الحضرية الري في متخصصة اطارت تكوين فإن السياق، هذا في

الكمية من الناحيتين  الموارد بهذهفإن الرهانات المتعلقة  باإلضافة إلى ذلك،. موارد المياه ندرة وعدم انتظام عرضي بشكل تواجه منطقة في تقع الجزائر

المستدامة  التنمية فإن لذلك، ونتيجة. المائية الزراعية االحتياجات على المستوى الوطني تحت ضغط النمو السكاني وزيادة من حيث األهمية والنوعية تتزايد باستمرار

 الصناعية والحضرية والقطاعات أللنشطة الزراعية

 .االستراتيجية المادة هذه توريد في مزمن انتظام عدم في يتمثل مباشر لتهديد تتعرض بلدنا في األخرى

 

 المدن وتخطيط والتنمية والزراعة المياه إدارة مجال في العاملة الخاصة والشركات العمومية الهيئات فإن لذلك، ونتيجة

 من مثالي تسيير الى الوصول بهدف الضرورية التقنية في جيدا تتحكم التي للمهارات وملحة باستمرار متزايدة احتياجات لديها

 .االستراتيجية المادة لهذه والكمية النوعية حيث

 

 وتسعى االختصاص هذا في مهني ماستر تكوين عرض عاتقها على الجامعة تتكفل الشركاء، هؤالء حاجيات تلبية أجل من

 .القطاع هذا آفاق لتطوير جاهدة


	الشركاء من المؤسسات األخرى:

