إىشاء املعَذ الْطين للتعلٔه العالٕ للفالح٘ مبكتضٙ
املشطْو سقــه  371- 68املؤسخ يف  50أّت 3868

التكوين يف اليسانس
كهزو يكبَيك



إستكاء املعَذ إىل مشكض جامعٕ مبكتضٙ
املشطْو سقــه  159- 89املؤسخ يف  57جْٓلٔ٘ 3889

إنكرتوَيك



هُذست يذَيت



إعـــادٗ تـيـظـٔـــه الــنـشكــض اجلامعٕ مبكتضٙ
املشطْو التيفٔزٖ سقـه  971- 58املؤسخ يف  38أّت 9558

انزي



هُذست بيى طبيت



إتظبالث سهكيت وال سهكيت



إستكاء املشكض اجلامعٕ إىل مصاف جامع٘ مبكتضٙ
املشطْو التيفٔزٖ سقــه  39- 58املؤسخ يف  50جاىفٕ 9558







تضه اجلامع٘ حالٔا طبع٘ (  ) 07كلٔات مْصع٘ عل 24 ٙقـظـه بـٔـذاغْجٕ ّ ثـالثـ٘



(  ) 03أقطاب جامعٔ٘ رات طع٘  24600مكعذ بٔذاغْجٕ .



عذد الطلب٘ املظجلني ٍزِ الظي٘ يف خمتلف األطْاس ( لٔظاىع  ،ماطرت ) 15352
مْصعني عل ٙخمتلف األقظاو املكْى٘ للكلٔات



عذد الطلب٘ املتخشجني مً اجلامع٘ إىل غآ٘ ْٓميا ٍزا  45651طالبا ّطالب٘ .



عذد األطاتزٗ الذائنني 523 :

 يىاد اذلُذست ادلذَيت
 هيبكم

 يُشأث انزي

 ادلىارد ادلبئيت

هُذست انطزائق

 ؤَظًت اإلتظبالث

إَشبء ييكبَيكي
طبقىيت

هُذست ادلىاد



 إنكرتوَيك األَظًت ادلضًُت

 ؤخهشة بيى طبيت

كهزو تقين



 كهزو ييكبَيك

اشغبل عًىييت
آنيت



التكوين يف املاسرت

 شبكبث و إتظبالث
 طزقبث و يُشأث فُيت
 آنيت و ؤَظًت

 هُذست كيًيبئيت

 هُذست طيذالَيت
 شبكبث كهزببئيت
 إَشبء ييكبَيكي
 طبقىيت

 هُذست ادلىاد

 هُذست انطزائق نهبيئت

تتْج كل مشحل٘ مً املشاحل التكْٓئ٘ الجالث٘ ليظاو ل.و.د املعنْل بُ يف جامع٘ معظكش ميز

التكوين يف اليسانس

طي٘  2006بشَادٗ جامعٔ٘ تتنجل يف :
 .1اللٔظاىع = البكالْسٓا  03 +طيْات




 .2املاطرت = اللٔظاىع  +طيتاٌ

قبَىٌ خبص

تُظيى سيبسي و إداري

التكوين يف املاسرت
 قبَىٌ األعًبل
 قبَىٌ األسزة

 قبَىٌ قضبئي

 .3الذكتْساِ = املاطرت  03 +طيْات

 إدارة حمهيت

التكوين يف اليسانس








حتهيم بيىكيًيبئي

عهى األحيبء انذقيقت

التكوين يف املاسرت
 بيىكيًيبء تطبيقيت
 احملبطيم ادلعًزة

إَتبج حيىاين

 انظيذنت انُببتيت انتطبيقيت

محبيت انُببتبث

 محبيت انُببتبث

إَتبج َببيت

انغذاء و انتغذيت و عهى األيزاع

بيئت و حميط

 اإلَتبج و انتغذيت احليىاَيت
 انتغذيت و عهى انتغذيت

َ ىعيت ادلُتدبث و األيٍ انغذائي



التكوين يف اليسانس


هيذروخيىنىخيب

التكوين يف اليسانس

بيىتكُىنىخيب ادليكزوببث

التكوين يف املاسرت
 هيذروخيىنىخيب



نسبَيبث تطبيقيت



ؤدة عزيب



َقذ و يُبهح

التكوين يف املاسرت
 دراسبث نغىيت

 ؤدة عزيب حذيث و يعبطز
 دراسبث َقذيت

التكوين يف اليسانس
 فُىٌ انعزع

التكوين يف اليسانس

التكوين يف املاسرت
 درايبتىرخيب انعزع ادلسزحي







التكوين يف اليسانس



نغت فزَسيت

نغت إجنهيشيت

فهسفت عبيت

عهى انُفس انعيبدي

عهى انُفس انعًم وانتُظيى

عهى انُفس ادلذرسي

عهى اإلختًبع

التكوين يف املاسرت
 عهى إختًبع اإلتظبل
 عهى إختًبع انرتبيت

 عهى إختًبع انتُظيى و انعًم
 عهى انُفس انعًم و انتُظيى
وتسيري ادلىارد انبشزيت

 عهى انُفس ادلذرسي

التكوين يف املاسرت

 عهى انُفس انعيبدي
 فهسفت عبيت


 تعهيًيت انهغبث األخُبيت -إجنهيشيت
 ؤدة و حضبرة

 تعهيًيت انهغبث األخُبيت –إجنهيشيت
نغت انتخظض

 عزبيت – إجنهيشيت  -عزبيت
 عهىو انهغت

التكوين يف اليسانس

 نغت و ثقبفت

 تعهيًيت انهغبث األخُبيت -فزَسيت




عهى اآلثبر

تبريخ عبو

التكوين يف املاسرت
 تبريخ انغزة اإلساليي يف انعظز
انىسيط

 تبريخ انذونت انعثًبَيت (-1453
)1524

 تبريخ ادلقبويت و احلزكت انىطُيت

التكوين يف اليسانس



انزيبضيبث

ؤَظًت اإلعالو اآليل

اجلشائزيت

التكوين يف املاسرت

 اآلثبر انقذميت

 حتهيم ريبضي و تطبيقبث

 هُذست تفبضهيت و تطبيقبث
 هُذست ؤَظًت اإلعالو اآليل

 انشبكبث و األَظًت ادلىسعت

التكوين يف اليسانس

 ؤَظًت ادلعهىيبث و تكُىنىخيب
انىاة






التكوين يف اليسانس




فيشيبء ؤسبسيت

كيًيبء ؤسبسيت
كيًيبء ادلىاد

التكوين يف املاسرت
 فيشيبء ادلىاد

 فيشيبء طبقىيت و طبقبث يتدذدة
 كيًيبء اجلشئيبث انكهيت
 حفش








حمبسبت و يزاخعت

التكوين يف املاسرت
 تذقيق و يزاقبت انتسيري

يبنيت ادلؤسست

 حمبسبت و تذقيق

إدارة األعًبل

 يقبوالتيت

يقبوالتيت

إدارة ادلىارد انبشزيت

 يبنيت ادلؤسست

 إدارة ادلىارد انبشزيت

حتهيم إقتظبدي وإستشزاف

 إدارة األعًبل

إقتظبد كًي

 إدارة اسرتاتيديت

إقتظبد َقذي و بُكي

إقتظبد انتًُيت
تسىيق

 تسري عًىيي

 انتحهيم اإلقتظبدي واإلستشزاف
 إقتظبد و تسري ادلؤسسبث
 إقتظبد طُبعي
 إقتظبد دويل

 إقتظبد َقذي و بُكي
 إقتظبد كًي

 إقتظبديبث انعًم

 يبنيت و جتبرة دونيت
 تسىيق اخلذيبث

 انتسىيق انظُبعي

