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 هياكل :بتخصص تعريفية بطاقة

 :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 حضنه

 ... 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

  

 

   

 هيــــــــــــــــاكل
  

 مواد -
  

 

 

أكاديمي  ماستر :المستوى
وتكنولوجيا  علوم :الميــدان

مدنية  هندسة :الفـــــرع
 هياكل :التخصص

 

 

 
 

 

 :األخرى المؤسسات من الشركاء
 

 :اآلخرون االقتصاديون/االجتماعيون والشركاء المؤسسات
 

 :الدوليون الشركاء
 

                            المشروع مكانة :للتكوين العام التنظيم -3
 
 

A.M.F6.S1.12 

 التكنولوجيا و العلوم (:المعهد أو) الكلية
 

 المدنية الهندسة :القسم
 

 2016. أوت 09 في مؤرخ 1371 رقم وزاري مرسوم :التأهيل قرار مرجع



 ظل في وذلك المنشئات لمشاكل والمالئمة الفعالة الحلول عن البحث في يتمثل والهياكل البناء لمهندس األساسي الدور إن
 .المفعول السارية القوانين احترام

 : التكوين أهداف 5-

الدراسات، الهيئات االستشارية ومكاتب  عام، بشكل المدنية الهندسة وقطاع العمومية واألشغال البناء ميادين في إطارات تكوين إلى الماستر هذا يهدف
 والمنشئات، الهياكل حساب :من ومتمكنا كافية دراية على التكوينوعليه، فإنه من الضروري أن يكون المتقدم لهذا  .بشطل خاص في البناء وشركات اإلنجاز

 المنشآت المسلحة، الخرسانة المواد، مقاومة السلوك، قوانين
 .المجال هذا في بشدة مطلوبة معارف باعتبارها وذلك الخ...الرقمي، الحساب طرق المعدنية،

 :للتوظيف والوطنية واإلقليمية المحلية اإلمكانات 7-

 
 

 عالقة لها لما وذلك معتبرة هياكل، تخصص المدنية، الهندسة في الماستر على المتحصلة إللطارات بالنسبة الشغل فرص تعد

 :وهي ما، مشروع إنجاز عملية مراحل بكافة

 

 
 (.إلخ ...البناء، شركات المحلية، الجماعات) العام القطاع :المشاريع تخطيط  -

 .الهندسية والشركات الدراسات مكاتب :التقنية الدراسة  -

 .إلخ ...الرقابة، ومكاتب الثانوية، و الكبرى أللشغال البناء شركات :النوعية ومراقبة األشغال ومتابعة إدارة  -

 .العمومية واألشغال البناء شركات :البناء مواقع مراقبة  -

 .التهيئة أشغال ومختلف التأهيل إعادة التقنية، اإلدارة :العمراني الموروث وإدارة صيانة  -

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 :وسياقاته التكوين مضمون - 4

 رفيع وتقني علمي تدريب تقديمهو  هياكل ماستر الهدف من التكوين في .الوظائف تطور متكامل ويوفر مجموعة متنوعة من في الهندسة المدنية إن ميدان
 الماستر لهذا البيداغوجية األهداف أن ذلك العمومية، واألشغال البناء قطاعات في المستوى

 :يلي كما هي

 األساسية، العلمية للمواد والمنهجي النظري التعزيز 1.

 تطوير وتعميق المعرفة في ميدان أكثر تخصصا، 2.

 .البحثي العمل وأدوات طرق على التكوين 3.

 :التكوين من المستهدفة المهارات 6-


