مؤسسات يجري بها الطلبة تربصاتهم

أساتذة شعبة إلاعالم آلالي
الرتبة
أستاذ تعليم عالي
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر ب
أستاذ مساعد أ
أستاذ مساعد ب
املجم ـ ــوع

العدد
01
30
03
01
30
53

دراسات ما بعد التدرج
تم اعتماد عرض تكوين لدراسات ما بعد التدرج "دكتوراه ل م
د"لقسم الرياضيات بفتح  30مناصب ،تخصص " رياضيات"
لسنة .7302/7301

مخابرالبحث
ومن أجل املساهمة في التطور العلمي والتكنولوجي وتأطير
الطلبة ،تم فتح مخبر بحث منذ  7307معتمد من طرف وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي و هو:
 مخبر إلاعالم آلالي والرياضيات.

U

 مؤسسات تربوية.
 مؤسسات عمومية أو خاصة.
 إدارات عمومية.

مجاالت مهنية
الرياضيات :
 أساتذة في جميع ألاطوار «إبتدائي ،متوسط ،ثانوي".

إلاعالم آلالي:
 شركات نظم إلاعالم آلالي و تطبيقات شبكة إلانترنت.
 مهندس في إلاعالم آلالي في إلادارات و املؤسسات
العمومية و الخاصة.
 أساتذة تعليم متوسط ،ثانوي.

00
030.95.29.35
www.univ-soukahras.dz
مصلحة إلاعالم والتوجيه
2019/2018 :

الهياكل البيداغوجية
التعريف بامليدان
امليدان :رياضيات و إعالم آلي .
الرمز.D03 :
لغة التدريس :فرنسية .
يهدف البرنامج ألاكاديمي مليدان الرياضيات وإلاعالم آلالي إلى:

يتم الترتيب على أساس املعدل العام املحصل عليه في امتحان البكالوريا،
مع مراعاة أولوية شعب البكالوريا التالية:

ألاواوية ألاولى - :رياضيات.
ألاولوية الثانية - :تقني رياض ي .
 علوم تجريبية.للمشاركة يجب أن تكون عالمة الرياضيات املتحصل عليها في امتحان البكالوريا
تساوي أو تفوق .92/11

السنة الثانية بإمكان الطالب التوجه نحو العديد من التخصصات و التي تختلف
باختالف شعبتي التكوين و املدرجة في الجدول التالي:
امليدان

الشعبة

إعالم آلي

الشروط البيداغوجية للتسجيل

مشترك يوجه بعدها الطالب إلى إحدى الشعبتين "رياضيات ،إعالم آلي " وفي نهاية

رياضيات و إعالم آلي



تكوين طالب مؤهل في الرياضيات و إلاعالم آلالي و تطبيقاتهما مع
تبني التقنيات الحديثة و املناسبة لتلبية الحاجات التنموية للمجتمع.

ملتطلبات التطور العلمي يخصص لها ميدان املرافق املدرجة في الجدول التالي:

يرتكز التكوين في مجال علوم الرياضيات و الاعالم آلالي على سنة أولى جذع

رياضيات



اكتساب الطالب قاعدة علمية قوية معززة بالتدريب و الخبرة
العلمية في علوم الرياضيات وإلاعالم آلالي .

تخصصات التكوين

ومن أجل خلق مناخ مناسب و توفير أساليب التعليم الحديثة املوازية

الشهادة
ليسانس
ماستر

التخصص
رياضيات
رياضيات مطبقة

ليسانس
ماستر

نظم معلوماتية
هندسة برمجية
ويب والذكاء إلاصطناعي

الهياكل
مدرجات
قاعات الدراسة
قاعات أعمال تطبيقية
قاعة إعالم ألي
املكتبة

العدد
30
31
37
02
30

التأطيرالبيداغوجي
عززت إدارة الجامعة ميدان الرياضيات و إلاعالم آلالي بالكوادر والكفاءات
العلمية الالزمة لتزويد الطلبة باملعارف العلمية واملهارات ألاساسية من أجل
تحقيق تعليم وتعلم وبحث علمي مميز موضحة في الجدول التالي:

أساتذة شعبة الرياضيات
الرتبة
أستاذ تعليم عالي
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر ب
أستاذ مساعد أ
أستاذ مساعد ب
املجموع

العدد
01
30
03
07
30
92

