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نبذة تاريخية للكلية
 ىعل الحياة و الطبيعة علوم و الدقيقة العلوم كلية تتواجد      

 يحوال بعد على بسكرة خيضر محمد المركزية الجامعة مستوى
 الطريق على بسكرة مدينة وسط عن )كلم 02( كيلومترين

 طبالق مستوى على تتواجد كما عقبة، سيدي مدينة إلى المؤدي
 90/09 التنفيذي المرسوم طريق عن أنشئت .بالحاجب الجامعي

.2009 فبراير شهر من 17 في
 07 و ميادين  04و أقسام 06 من التدريس هيئة تتكون           

 20 ليسانس، 15( مستويين في تخصص 35و شعب
 بيداغوجيا مخبرا 38  على الكلية تحتوي ذلك إلى إضافة)ماستر

  مدرج 15 ، موجهة أعمال قاعة 85 ، آلي إعالم قاعة 23 ،
.مكتبات 03 و
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كليتنا؟ هل التلميذ في النهائي مهيأ الختيار تخصص ما لدراسته في

ي النهائي  اختيار التخصص ليس أبدا أمرا بسيطا بالنسبة لتلميذ ف

األمر يتطلب مرافقة و توجيه 

نحن بحاجة لمعطيات و معلومات 
دقيقة
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رياضيات 
و اعالم آلي

MI
D03

علوم المادة
SM
D02

علوم الطبيعة و 
الحياة
SNV
D04

هندسة معمارية ، 
مهن  وعمران 

المدينة
D14

إعالم ألي

09/04/2018

4



كيمياء

ماستر ليسانس

كيمياء تحليلية

كيمياء صيدالنية

كيمياء المواد

كيمياء صيدالنية

ميدان علوم المادة
SM
D02
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فيزياء

ماستر ليسانس

فيزياء أساسية

فيزياء المواد

فيزياء المواد المكثفة

فيزياء المواد

ددةو الطاقات المتج طاقويةفيزياء 
ميدان علوم المادة

SM
D02
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يةتسيير التقنيات الحضر

ماستر ليسانس

تسيير المدن وعمران تسيير المدن
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هندسة  ميدان
معمارية ، عمران 

مهن المدينة  و
D14
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العلوم الزراعية

ماستر ليسانس

فالحة

حيواني انتاج

انتاج نباتي

المياه والتربة 

المياه وعلم التربة 

حماية النباتات

و التغذية الحيوانية االنتاج

اإلنتاج  النباتي

 االغذية وتنمية الفالحة 

زراعة أشجار 
تقنيات  والنخيل 
التمورتثمين 

09/04/2018 ميدان علوم
الطبيعة و الحياة

SNV
D04
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علوم بيولوجية

ماستر ليسانس

بيوكيمياء

 فيزيولوجيا وبيولوجيا 
الحيوان

ميكروبيولوجيا

تطبيقية بيوكيمياء

تطبيقية ميكروبيولوجيا

و تثمين  البيوتكنولوجيا
النبات

 فيزيولوجيا وبيولوجيا 
النبات
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ميدان علوم 
الطبيعة و الحياة

SNV
D04

9



رياضيات

ماستر ليسانس

رياضيات تطبيقيةرياضيات
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 ميدان رياضيات
و اعالم آلي

MI
D03
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اعالم آلي

ماستر ليسانس

الشبكات و تكنولوجيا  و 
المعلومات و االتصاالت

الصورة و الحياة االصطناعية

للتحسين و نظام المعلومات 
المساعدة على اتخاذ القرار

الذكاء اصطناعي

هندسة البرامج و األنظمة 
الموزعة 

األلي االعالمأنظمة 

 ميدان رياضيات
و اعالم آلي

MI
D03
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مواقع 
الكلية



الكون و األرض علوم نادي•
CBSCاآللي االعالم نادي•
النواة نادي•
البيولوجيا نادي•
“رياضيات ” الهدى سبيل نادي•
البيولوجيا في فرع الهيثم ابن نادي•
. طالبية منظمات 3•
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امرحبا بكم في كليتن
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