عروض الليسانس المقترحة
بقسم العلوم الزراعية تسجيل وطني

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة محمد خيضر بسكرة

سنة اولى جذع مشترك علوم الطبيعة و الحياة
1ére année LMD SNV
Agronomie et Biologie

قسم العلوم الزراعية

سنة ثانية جذع مشترك علوم زراعية
2éme année LMD Sciences agronomiques

سنة ثالثة
تخصص
علوم زراعية
Sciences
Agronomiques

سنة ثالثة
تخصص انتاج النبات
Production
végétale

سنة ثالثة
تخصص انتاج حيواني
Production
animale

سنة ثالثة
تخصص تربة و
ماْء
Sol et Eau

عروض الماستر و الدكتوراه المقترحة
بقسم العلوم الزراعية

انتاج النباتات
Production des
végétaux

انتاج وتغذية الحيوان
Production et
nutrition animale

علم التربة و المياه
Hydropédologie

زراعة النخيل
Phœniciculture et
Techniques de
Valorisation des Dattes

حماية النباتات
Protection des
végétaux

تنمية الصناعة الغذائية

Développement de
l’agro-alimentaire

دكتوراه في العلوم الزراعية
Doctorat en Agronomie
تخصص علم التربة و المياه
Hydropédologie

تخصص الزراعة و البيئة في المناطق الجافة
Agriculture et environnement en
régions arides

تسجيل وطني

تعريف  :العلوم الزراعية هي مجموعة متعددة وواسعة من التخصصات  ،تمتد لتؤثر على العديد من المجاالت األخرى
 ،مثل الطبيعة  ،واإلقتصاد  ،والعلوم اإلجتماعية واالنسانية والبيئية  ،إلى جانب كونها تؤثر تأثيرا ً مباشرا ً على المجاالت
الحيوانية والبيطرية بصفة رئيسية.
المرافق البيداغوحية المتوفرة :
 12قاعة للدروس و العمال الموجهة  2 +مدرج  9 +مخابر  +ورشة
لجمع الحشرات و النباتات  2 +قاعات اعالم الي 1 +قاعة انترنات
حقل للتجارب  5 +بيوت بالستسكية  +اسطبالت لتربية الحيوانات
المحتوى الدراسي :
دراسة العلوم الزراعية تشمل الجوانب البحثية والتطويرية في عدة
مجاالت  ،سواءا ً من الناحية األكاديمية التطبيقية أهمها :
 تطوير اإلنتاج الزراعي من الناحية الك ّمية والكيفية
علوم التربة والمياه

علوم البيئة

 الهندسة الوراثية للمنتجات الزراعية
 آليات الزراعية والبستنة
 دراسة شاملة لمنتجات األلبان و اللحوم
الفرص الوظيفية :
خريجو العلوم الزراعية يملكون فرصا عديدة للعمل  ،فهذا التخصص
يعد واحدا ً من أكثر التخصصات طلبا ً فى سوق الوظائف العالمية – إن
لم يكن أكثرها فعالً  -؛ للتنوع الهائل فى الوظائف التى تحتاج إلى
الزراعيين فى كافة المجاالت .والتوجهات الحالية للدولة الجزائرية بعد األزمة البترولية العالمية هي المراهنة على
العلوم الزراعية و الفالحة
تشمل هذه الوظائف مجاالت مثل :
 العناية باألراضي الزراعية
 تصميم الحدائق و البستنة
 بحوث الغابات
 المنتجات الحيوانية والزراعية
 الشركات المتخصصة في تسويق المنتجات الزراعية
 البحوث العلمية الزراعية فى مراكز األبحاث الزراعية
CRBT, CRSTRA, INRAA
 الهيئات الحكومية DSA, INPV, ITGC,ITDAS,ITCMI, WILAYA,APC, Banques
Agricoles et Assurances
 مراكز الهندسة الوراثية وتطوير المنتجات الزراعية
إلى جانب اإلستمرار فى مجال البحث األكاديمي  ،والترقي فى المناصب الجامعية من خالل الدراسات
العلياوالدكتوراة فى هذا المجال..

