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  المدن تسيير بتخصص: تعريفية بطاقة

  ماستر المستوى:

  المدينة مهن و العمران و المعمارية الهندسة دان:ــالمي

  الحضرية التقنيات تسيير رع:ـــــالف

  المدن تسيير التخصص:

  التكوين: مكان 1

  الحضرية التقنيات تسيير معهد المعهد(: )أو الكلية

  الحضرية الهندسة القسم:

  26 / 08 / 2018 فى المؤرخ 752 رقم القرار  27 / 07 / 2017 فى المؤرخ 835 رقم القرار التأهيل: قرار مرجع

  اآلخرون: المشاركون 2

  األخرى: المؤسسات من ءالشركا

  جامعة 3 قسنطينة جامعة 1 ، سطيف جامعة 2 ، باتنة جامعة ، التكنولوجي والتطوير العلمي للبحث العامة المديرية

  ..... ،تلمسان المدينة لمهندسي الوطنية المدرسة ،البواقي أم جامعة ،بسكرة جامعة ،بومرداس جامعة ،بجاية

  االخرون: االقتصاديون االجتماعيون ءوالشركا المؤسسات

  ،الفالحية المصالح مديرية ،الغابات محافضة ،الرى مديرية ،المائية للموارد الوطنية الوكالة ،الجزائرية الفضائية الوكالة

  ،....النظافة( )مصلحة البلدى الشعبى المجلس ،للتطهير الوطنى الديوان ،السكان و الصحة مديرية

  االجانب: ءالشركا

  تونس المنار جامعة – تركيا أنقرة غازي جامعة  فرنسا 3 ليل جامعة ، تونس – المعمارية للهندسة الوطنية المدرسة

  للمعمار العليا الوطنية المدرسة  المجر بيك جامعة  المغرب أغادير زهر إبن جامعة  تونس قفصة جامعة 

  ،...فرنسا تولوز

  المشروع مكانة للتكوين: العام التنظيم 3

  المشترك الجذع

  حضرية هندسة ليسانس

  المدن تسيير ماستر

   



  وسياقاته: التكوين مضمون 4

  تسيير تخصص في الحكومية والدوائر والشركات المحلية المجتمعات احتياجات تلبية على القادرة االطارات الماستر هذا يكون

  للمدينة واالقتصادية االجتماعية التنمية زيادة أجل من الحضرية والخدمات التحتية البنية تحسين األخير هذا يتضمن اذ المدينة.

  وإدارة ،اإلداري والتسيير ،االقتصادية واإلدارة ،الحضري ءالفضا إدارة ذلك في بما الجوانب من العديد ويغطي ،وسكانها

  السياق ،التقنية الجوانب من المتمكنين المهنيين تكوين حول التخصص هدا مضمون يتمحور حيث ،التحتية البنية أو المعدات

  ... ،اإلداري والتسيير ،والخدمات المرافق ،الحضري

  التكوين: أهداف 5

  الرؤية ،المواقع تحديد خالل من الحوكمة وأنماط المنهجية المهارات اكتساب هو التكوين هذا من المتوقع األساسي الهدف

  لمشاريع ثم ومن الموجودة والمعدات لإلمكانات الجيد والتسيير الحسنة القيادة بغرض الحضري الوسط وتحليل ،االستراتيجية

  واضحة. نتائج مع فعال تسيير ذات مدينة يخلق أن تطبيقها شأن من التي واألساليب األدوات بتعلم األمر يتعلق المستقبلية. التنمية

  التكوين: من المستهدفة المهارات 6

  المدينة. تطوير زيادة أجل من الحضرية والخدمات التحتية البنية تحسين كيفية بمعرفة الممتعلقة المهارات التكوين هدا يستهدف

  المختلفة لألدوات التطوير وخطط التقنية الدراسات تطوير على القدرة إتقان ،الحضري التخطيط أدوات إتقان الى يحتاج ما وهو

  ءوإسدا المساعدة كيفية معرفة ،التطبيقية والبحوث الدراسات ءإجرا ،الفنية للخدمات العام ءاألدا إتقان ،المدن تخطيط وأعمال

  العامة. والمرافق التحتية والبنى المدن وتخطيط اإلسكان في ءالبنا مشاريع أو األعمال تصميم في الهرمية للسلطة المشورة

  التوظيف: لقابلية والوطنية الجهوية ،المحلية اإلمكانات 7

  المحلية الجماعات في الحضري التخطيط وخدمات المديريات هي: التخصص هدا خريجي قبل من للتوظيف المستهدفة الهياكل

  الخاصة. االستشارية الشركات ،الدراسات مكاتب ،الدولة ومصالح



 


