دراسات ما بعد التدرج

مجاالت مهنية

تم فتح تخصص جديد للتكوين في شهادة الدكتوراه "ل.م.د ":
الشعبة

التخصص

البيولوجيا

الحركية و التنوع البيولوجي
للنظمة البيئية
الحركية و التنوع البيولوجي
للنظمة البيئية
الصحة و املراقبة البيولوجية
للنظمة البيئية

عدد املقاعد املفتوحة
60

- 3602/3602 -

03

- 2015/2014 -

60

- 2015 / 2014 -

مؤسسات يجري بها الطلبة تربصاتهم
وقد أبرمت الجامعة العديد من إلاتفاقيات مع الشريك الاقتصادي حتى



قطاع الصحة.



قطاعات الصناعات الغذائية.



املخابر الجامعية  ،مراكز البحوث و التعليم العالي.



مخابر التحاليل الطبية والتشخيصية  /املخابر الصيدالنية  /مخابر
الشرطة العلمية .



مخابر التحاليل البيوتكنولوجي و البيوكيميائي .



سلك التعليم.. .

يتلقى الطلبة تربصاتهم لتدعيم الجانب التطبيقي في مسارهم الدراس ي،
ومن أهم هذه املؤسسات مايلي:


غرفة الفالحة .



املؤسسة الوطنية للدهن.



محافظة الغابات .



الوكالة الوطنية للسدود.



مديرية التجارة .



مديرية املصالح الفالحية ،وكذا مع املزارع النموذجية املحلية .



الجزائرية للمياه.
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التعريف بامليدان
امليدان :علوم الطبيعة والحياة.
الرمزD04 :
لغة التدريس :فرنسية.

الشروط البيداغوجية للتسجيل
يتم الترتيب على أساس املعدل العام املحصل عليه في امتحان البكالوريا ،مع
مراعاة أولوية شعب البكالوريا التالية :
 علوم تجريبيةلاولوية لاولى :
 رياضياتلاولوية الثانية:
 تقني رياض يلاولوية الثالثة:

تخصصات التكوين
يوفر التكوين في هذا امليدان املعرفة العلمية ألاساسية في مجاالت علوم الطبيعة
والحياة ،بالتحديد البيولوجيا ،وفي نهاية السنة ألاولى سيكون بإمكان الطالب
التوجه نحو العديد من الشعب املدرجة في الجدول التالي
امليدان

الشعبة
علوم بيولوجية

علوم الطبيعة و الحياة

بيئة و محيط
علم لاحياء
املائيةالبحرية
و القارية

التخصص
الشهادة
بيولوجيا وفيزيولوجيا حيوانية
ليسانس بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية
بيوكيمياء
البيولوجيا النباتية واملحيط
ماستر بيوكيمياء تطبيقية
علم السموم البيئية الحيوانية
ليسانس علم البيئة و املحيط
زراعة و بيئة
ماستر علم البيئة ألاساس ي و التطبيقي
علم البيئة الفالحية
علم ألاحياء و علم البيئة للبيئات
ليسانس
املائية

ماستر أنظمة بيئية مائية
علوم فالحية ليسانس إنتاج حيواني
ماستر إلانتاج حيواني
كما يوفر تكوينا وفق ل.م.د لشعبة "العلوم الفالحية" وذلك بعد دراسة سنة
بالجذع املشترك بميدان علوم الطبيعةو الحياة.

التأطيرالبيداغوجي

الهياكل البيداغوجية
توفر الجامعة لطلبة كلية علوم الطبيعة والحياة هياكل بيداغوجية و تجهيزات
علمية حديثة من أ جل خلق فضاء مالئم للطلبة لضمان السير الحسن للتحصيل
العلمي وتحقيق نتائج جيدة ندرجها في الجدول التالي:
الهياكل

العدد

املدرجات

63

قاعات الدراسة

61

املخابر

60

مكتبة

60

قاعات إلاعالم آلالي

60

حتى يتسنى لطلبة ميدان علوم الطبيعة والحياة الاستفادة من تكوين علمي جيد
وتأطير نوعي مميز وتنمية املهارات والخبرات ألاكاديمية "علمية وعملية ،دعمت
الجامعة هذا ألاخير بكفاءات علمية عالية موضحة في الجدول التالي :
الرتبة
أستاذ تعليم عالي
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر ب
أستاذ مساعد أ
أستاذ مساعد ب
املجموع

العدد
63
03
01
33
61
46

