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  المدينة تسيير بتخصص: تعريفية بطاقة

  ليسانس المستوى:

  المدينة مهن و المعماري الهندسة و العمران دان:ــالمي

  الحضرية التقنيات تسيير رع:ـــــالف

  المدينة تسيير التخصص:

  التكوين: مكان 1-

  المسيلة الحضريةبجامعة التقنيات تسيير معهد

  الحضرية التقنيات تسيير معهد المعهد(: )أو الكلية

  20 / 06 / 2017 ) فى المؤرخ 98 رقم المدينةالقرار تسيير القسم:

  اآلخرون: المشاركون 2-

  األخرى: المؤسسات من ءالشركا

  ،بجاية 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

  االخرون: االقتصاديون االجتماعيون ءوالشركا المؤسسات

  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 ،الفالحية

  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-

  الميدان

  المدينة مهن و المعمارية الهندسة و عمران

  الشعبة

  الحضرية التقنيات تسيير

  المدينة تسيير مع تتوافق التى التخصصات كل

 

  الحضرية الهندسة مع تتوافق التى التخصصات كل

  وسياقاته: التكوين مضمون 4-

  الحكومية والدوائر والشركات المحلية المجتمعات احتياجات تلبية على القادرة االطارات بتكوين الليسانس هذا يقوم

  التنمية زيادة أجل من الحضرية والخدمات التحتية البنية تحسين األخير هذا يتضمن اذ المدينة. تسيير تخصص في

  واإلدارة ،الحضري ءالفضا إدارة ذلك في بما الجوانب من العديد ويغطي ،وسكانها للمدينة واالقتصادية االجتماعية

  تكوين حول التخصص هدا مضمون يتمحور حيث ،التحتية البنية أو المعدات وإدارة ،اإلداري والتسيير ،االقتصادية

  ... ،اإلداري والتسيير ،والخدمات المرافق ،الحضري السياق ،التقنية الجوانب من المتمكنين المهنيين

  التكوين: أهداف 5-

  : التالية األهداف تحقيق إلى المدينة مسيري تكوين يهدف

  ،الحضرية اإلدارة في معرفة لديهم الذين المدن مسيري تكوين -

  ،الحضري التخطيط أدوات حول معمقة بمعرفة الطالب تزويد -

  ،وفعالة موثوقة بطريقة المدينة لتسيير أفضل بشكل اإلدارة أدوات استخدام على الطالب تكوين -

  ،والخطط الخرائط على الحضرية البيئة عناصر وتمثيل قياس ،لتحديد والتقنيات المناهج واستخدام استحداث -

  ،القرار اتخاذ عمليات لدعم المستخدمة المعلومات ونشر ،التخزين عمليات لتسهيل األدوات تطوير -

    البيانات. هذه ونشر باستخدام تتعلق التي واللوائح للقوانين االمتثال وكذلك مشروع في دمجها يتم التي البيانات جودة تقييم -



  التكوين: من المستهدفة المهارات 6-

  ءسوا حد على والنظرية العملية ،االستخدامات متعددة قوية مهنية ةءبكفا مقترن عام تعليم هو المدينة تسيير الليسانس شهادة

  ،الدولة المصلحة: وأصحاب المتدخلين مختلف أعمال تنسيق أجل من وكذلك النهاية في والبت واالختيار التعلم أجل من

  والسكان. الماليين ،التقنيين ،المحليين ءالشركا ،المجتمع

  : على القدرة للخريجين يتيح ما وهو

  ،المدن تسيير في العام للعمل العملية التحديات فهم -

  ،المختلفة( والشبكات )الطرق VRD مشروع وإدارة ،والتشغيلية والتنظيمية اإلستراتيجية المدن تخطيط اتءإجرا إتقان -

  . المدن وتنمية تسيير في المستدامة التنمية مبادئ معرفة -

  الجغرافي والتصور الجغرافية المعلومات وتعزيز لمعالجة والبرمجيات واألدوات البيانات قواعد تعبئة كيفية على التعرف -

  لتطوير SIG ) الجغرافية المعلومات نظم ،الخرائط )رسم الجغرافية المستويات جميع على الحضرية والتهيئة للتخطيط

  ،الحضري التشخيص

  المدينة. تطوير مشاريع تصميم في المساهمة كيفية على التعرف -

  التوظيف: لقابلية والوطنية الجهوية ،المحلية اإلمكانات 7-

  التقنيات من داً   ج واسعة مجموعة في منسق ـ:ب المتعلقة تلك هي التخصص هدا في التكوين قبل من المستهدفة التوظيف منافذ

  والخدمات التقنيات واجهة في وكذلك ،الحضرية( المشاريع ورصد )دراسة المباشر اإلنتاجي النظام في إطار ،الحضرية

المختلفة. الدراسات ومكاتب DUAC ءوالبنا المعمارية والهندسة التعمير مديرية مثل والمنظمات المحلية )االدارة



 


