التعريف بجامعة امحمد بوقرة بومرداس

العلوم البيولوجية



أنشئت جامعة امحمد بوقرة  -بومرداس -سنة ( 1998بمقتض ى املرسوم التنفيذي رقم 998-89 :الصادر في  02جوان
 ،1998على أساس دمج ستة معاهد وطنية يعود إنشاءها لسنوات الستينيات والسبعينيات والثمانينيات.
النظام ل م د شرع في العمل به منذ السنة الجامعية  ،4002/4002وهو يضم تسعة ميادين (ع ت ،ع م ،رإآ ،ع ط ح ،آ
ل أ ،ع ا ت ت ،ل أ ع ،ح ع س ،ع ت ن ب ر).




علوم الطبيعة والحياة
(ع ط ح)

تنظيـ ـ ــم الجامعـ ـ ــة

البيوتكنولوجيا





العلوم الفالحية



تضم جامعة امحمد بوقرة ببومرداس خمس كليات ،ومعهد:



أقسام كلية العلوم:
 -9الرياضيات  -4الفيزياء  -3الكيمياء  -2إلاعالم آلالي  -2البيولوجيا  -6اللغات ألاجنبية  -7الفالحة
 -9علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
أقسام كلية علوم املهندس:
 -9الهندسة امليكانيكية  -4هندسة الطرائق  -3هندسة ألانظمة الكهربائية  -2الهندسة املدنية
أقسام كلية املحروقات والكيمياء:
 -9حقول املعادن واملحروقات  -4نقل وعتاد املحروقات  -3الجيوفيزياء ،هندسة الزالزل والظواهر العشوائية
 -2اقتصاد وتسويق املحروقات  -2الكهربة وتألية الطرائق  -6هندسة الطرائق الكيميائية والصيدالنية
أقسام كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير:
 -9علوم التسيير  -4العلوم التجارية  -3العلوم الاقتصادية  -2املالية و املحاسبة

آلاداب واللغات ألاجنبية
(آ ل أ)
علوم وتقنيات النشاطات
البدنية والرياضية
(ع ت ن ب ر)

الشهادات املحضرة:
ليسانس نظام جديد (ل ن ج) :بكالوريا  ،3 +ماستر :بكالوريا ،2 +دكتوراه :بكالوريا 9 +

الفروع


علوم املادة
(ع م)






الكيمياء




الرياضيات
الرياضيات
وإلاعالم آلالي
(رإآ)




إلاعالم آلالي




علوم الغذاء
اللغة إلانجليزية
اللغة الفرنسية





النشاط البدني
الرياض ي التربوي



ميدان التكوين

التخصصات

الفروع


الهندسة امليكانيكية




العلوم والتكنولوجيا
(ع ت)

آلالية
إلالكترونيك
الكهروتقني
الهندسة املدنية
هندسة الطرائق
الهندسة الصناعية









الكهروميكانيك
النظافة وألامن الصناعي
الاتصاتات السلكية
والالسلكية
الهندسة البيوطبية




إلانشاء امليكانيكي (أ)
الطاقوية (أ)
هندسة املواد (أ)
آلالية (أ)
إلالكترونيك (أ)
الكهروتقن (أ)
الهندسة املدنية (أ)
هندسة الطرائق (أ)
الهندسة الصناعية (أ)
الكهروميكانيك (أ)
الصيانة الصناعية (أ)
النظافة وألامن الصناعي (أ)



الهندسة البيوطبية (أ)

العلوم والتكنولوجيا
(ع ت)

املحروقات
(تسجيل وطني)

الفروع

التخصصات



الكيمياء







الفيزياء

ميدان التكوين

الفروع




العلوم الاقتصادية،
التسيير والعلوم التجارية
(ع ا ت ع ت)

العلوم املالية واملحاسبة




العلوم التجارية
العلوم الاقتصادية




التخصصات
إدارة ألاعمال (أ)
املقاوالتية (أ)
املحاسبة واملالية (أ)
املحاسبة والجباية (أ)
مالية البنوك والتأمينات (أ)
التسويق (أ)
تسويق الخدمات (أ)



علوم املادة
إلاعالم آلالي
الرياضيات
وإلاعالم آلالي
(رإا)

الرياضيات

الحقوق والعلوم السياسية
(ح ع س)

اللغة وألادب العربي
(ل أ ع)

العلوم السياسية

 العالقات الدولية (أ)
 التنظيمات السياسية وإلادارية (أ)

الدراسات النقدية

 النقد واملناهج (أ)

الدراسات اللغوية

 اللسانيات العامة (أ)

الدراسات ألادبية

 ألادب العربي (أ)

البيئة واملحيط
علوم الطبيعة والحياة
(ع ط ح)

العلوم البيولوجية






التغذية وعلم ألاغذية (أ)



البيوكيمياء التطبيقية (أ)
بيولوجيا العشائر والكائنات (أ)
علم الوراثة (أ)
الفيزيولوجيا الخلوية وألامراض الفيزيولوجية (أ)
ألادب والحضارة (أ)
علوم اللغة (أ)
ألادب والحضارة (أ)
علوم اللغة (أ)
تعليمية اللغات ألاجنبية (أ)



النشاط البدني الرياض املدري (أ)





مكان التكوين :معهد الهندسة الكهربائية وإلالكترونيك.

العلوم والتكنولوجيا
(ع ت)

العلوم الفالحية
علوم الغذاء

اللغة إلانجليزية
آلاداب واللغات ألاجنبية (آ
ل أ)

الفروع
إلالكترونيك
(تسجيل وطني)

التخصصات
 هندسة الكهرباء وإلالكترونيك (أ)





اللغة الفرنسية




ليسانس ل م د ميدان العلوم والتكنولوجيا(ع ت) (إلالكترونيك)
ميدان التكوين




مكان التكوين :كلية الحقوق( بودواو).
الحقوق



الصيدلة النباتية وحماية النباتات (أ)




ليسانس ل م د ميداني( :ح ع س ،ل أ ع)
ميادين التكوين



التحليل الرياض (أ)
الرياضيات املالية (أ)
النمذجة الستوكاستيكية وإلاحصاء (أ)
البحث العملياتي :التحسين وإلادارة إلاستراتيجية (أ)
البيوتكنولوجيا وعلم ألامراض الجزيئ (أ)
بيوتكنولوجيا امليكروبات (أ)
بيوتكنولوجيا النبات (أ)
املحيط الفالحي واملؤشرات الحيوية (أ)
التنوع البيئ واملحيط (أ)





 الاقتصاد الكم (أ)
 الاقتصاد النقدي والبنكي (أ)

التخصصات
 القانون العام (أ)
 القانون الخاص (أ)





الرياضيات التطبيقية

علوم وتقنيات النشاطات
البدنية والرياضية
(ع ت ن ب ر)

النشاط البدني الرياض ي
التربوي
التدريب الرياض ي

كيمياء املياه (أ)
كيمياء املحيط (أ)
كيمياء املواد (أ)
كيمياء ال عضوية (أ)
كيمياء عضوية (أ)
كيمياء تحليلية (أ)
ديناميك السوائل والطاقوية (أ)
فيزياء املادة املكثفة (أ)
فيزياء املواد (أ)
فيزياء إلاشعاعات (أ)
فيزياء الطاقوية والطاقات املتجددة (أ)
فيزياء الطاقوية والطاقات املتجددة:
الغاز والتحويالت (أ)
هندسة البرمجيات ومعالجة املعلومات (أ)
نظام املعلومات املوزعة (م)
تكنولوجيا املعلومات (م)



البيوتكنولوجيا

الفروع




مكان التكوين :كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

التخصصات
 الهندسة امليكانيكية: ميكانيك الوحدات البتروكيميائية (أ)
 ميكانيك الورشات البترولية (أ)
 نقل املحروقات (أ)
 الجيوفيزياء: الجيوفيزياء الزلزالية (أ)

ميادين التكوين

ليسانس ل م د ميدان( :ع ا ت ت)

ليسانس ل م د ميدان العلوم والتكنولوجيا (ع ت) (املحروقات)
مكان التكوين :كلية املحروقات والكيمياء.
الفرع
ميدان التكوين

مكان التكوين :كلية العلوم



الاتصاالت السلكية والالسلكية (أ)



املاستر في ميادين (رإا  ،ع م ،ع ط ح ،آ ل أ ،ع ت ن ب ر)



علوم التسيير

مكان التكوين :كلية علوم املهندس.

ليسانس ل م د (ميادين :ع م ،رإا ،ع ط ح ،آ ل أ  ،ع ت ن ب ر)
التخصصات
فيزياء املواد (أ)
فيزياء ألاشعة (أ)
الفيزياء الطاقوية (أ)
الفيزياء ألاساسية (أ)
كيمياء املواد (أ)
الكيمياء العضوية (أ)
الكيمياء التحليلية (أ)
الرياضيات (أ)
هندسة ألانظمة املعلومات و التطبيقات (أ)
أنظمة إلاعالم الالي (أ)
تطوير الويب و انفغرافيا (تخصص ذو تسجيل
وطن ) (م)



ليسانس ل م د ميدان العلوم والتكنولوجيا (ع ت)

أقسام معهد الهندسة الكهربائية وإلالكترونيك( :الدراسة باالنجليزية)
 -9التعليم ألاساي  -4إلالكترونيك  -3إلالكتروتقن وآلالية
التكوين في النظام ل م د ليسانس ،ماستر ،دكتوراه



علم البيئة واملحيط

أقسام كلية الحقوق:
 -9القانون العام  -4القانون الخاص  -3العلوم السياسية  -2اللغة العربية وآدابها

الفيزياء



التربية وعلم الحركة (أ)
التدريب الرياض التنافس (أ)



إنشاء الجامعة

مكان التكوين :كلية العلوم
ميادين التكوين



البيوكيمياء (أ)
بيولوجيا ألاحياء (أ)
البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية (أ)
البيولوجيا الجزيئية (أ)
البيوتكنولوجيا والصحة (أ)
البيوتكنولوجيا الجرثومية (أ)
البيوتكنولوجيا النباتية وتحسين النباتات (أ)
حماية النباتات (أ)
إلانتاج النباتي (أ)
إلانتاج الحيواني (أ)
الزراعة والبيئة (أ)
علم البيئة واملحيط (أ)
تكنولوجيا ألاغذية ومراقبة النوعية (أ)
اللغة إلانجليزية (أ)
اللغة الفرنسية (أ)

 الهندسة البترولية: إنتاج املحروقات (أ)
 حفر آبار املحروقات (أ)
 العلوم الجيولوجية التطبيقية: املوارد املعدنية والطاقوية (أ)
 الهندسة الكهربائية: الكهرباء الصناعية (أ)
 اقتصاد املحروقات: الاقتصاد البترولي (أ)
 آلية الطرائق الصناعية: التحكم آلالي (أ)
 -هندسة الطرائق (أ)

التكوين في النظام ل م د (املاستر)



التدريب الرياض النخبوي (أ)

املاستر في ميدان العلوم والتكنولوجيا (ع ت)

 هندسة الطرائق: التكرير (أ)
 تكنولوجيا البتروكيمياء (أ)
 هندسة البيئة املطبقة على املحروقات (أ)
 ألامن الصناعي (أ)

مكان التكوين :كلية علوم املهندس
ميدان التكوين

الفروع



الهندسة
امليكانيكية







الهندسة املدنية






هندسة الطرائق
العلوم والتكنولوجيا
(ع ت)






الكهرو ميكانيك





علوم وهندسة البيئة




الهندسة الصناعية
آلالية
إلالكترونيك
الكهرو تقني
الطاقات املتجددة
الهندسة البيوطبية
الاتصاتات السلكية
والالسلكية









التخصصات
إلانشاء امليكانيكي (أ)
الطاقوية (أ)
الصناعة امليكانيكية وتقنيات إلانتاج (أ)
هندسة املواد (أ)
املنشآت الطاقوية واملاكنات التوربينية (أ)
املنشآت وألانابيب الحديدية (م)
الجيو تقن (أ)
مواد الهندسة املدنية (أ)
الهياكل (أ)
الهياكل والبناء (م)
هندسة الصناعات الغذائية (أ)
الهندسة الكيميائية (أ)
هندسة املبلورات (أ)
هندسة الطرائق للمواد (أ)
الكهرو ميكانيك (أ)
الصيانة الصناعية (أ)
امليكاترونيك (أ)
هندسة البيئة (أ)
هندسة الطرائق للبيئة (أ)
هندسة وتسيير املياه (أ)
الهندسة الصناعية (أ)
آلالية وإلاعالم آلالي الصناعي (أ)
إلكترونيك ألانظمة املضمنة (أ)
املاكنات الكهربائية (أ)
الطاقات املتجددة في امليكانيك (أ)
ألاجهزة البيوطبية (أ)

ميدان التكوين

العلوم والتكنولوجيا
(ع ت)

املحروقات

مكان التكوين :كلية العلوم الاقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير
الفروع

ميدان التكوين



العلوم التجارية




العلوم الاقتصادية،
التسيير والعلوم التجارية
(ع ا ت ع ت)

العلوم الاقتصادية
علوم التسيير

التخصصات
 الهندسة امليكانيكية: نقل وتوزيع املحروقات (أ)
 ميكانيك الورشات البترولية (أ)
 ميكانيك الوحدات البتروكيميائية (أ)
 الجيوفيزياء النفطية (أ) الجيولوجيا البترولية (أ) اقتصاد املحروقات (أ) الهندسة البترولية: إنتاج املحروقات (أ)
 تنقيب آلابار (أ)
 الهندسة الكهربائية: الكهرباء الصناعية (أ)
 آلية الطرائق الصناعية: التحكم آلالي (أ)




التخصصات
املالية والتجارة الدولية (أ)
تسويق الخدمات (أ)
التسويق الفندقي والسياحي (أ)
اقتصاد التأمينات (أ)
الاقتصاد الكم (أ)

 إدارة ألاعمال (أ)


العلوم املالية واملحاسبة





املحاسبة والتدقيق (أ)
املحاسبة والجباية املعمقة (أ)
املالية والتأمينات (أ)
املالية والبنوك (أ)

مكان التكوين :كلية الحقوق( بودواو).
الفروع

ميادين التكوين

التخصصات
 القانون العام (أ)
 القانون الخاص املعمق (أ)
 قانون ألاعمال (أ)

الحقوق
الحقوق والعلوم
السياسية (ح ع س)

اللغة وألادب العربي
(ل أ ع)

العلوم السياسية

 إدارة الجماعات املحلية (أ)
 السياسة الخارجية (أ)
 الدراسات السياسية املقارنة (أ)

الدراسات اللغوية

 اللسانيات العامة (أ)

الدراسات ألادبية

 ألادب العربي القديم (أ)

املاستر في املاستر ميدان العلوم والتكنولوجيا (ع ت) (الالكترونيك)
مكان التكوين :معهد الهندسة الكهربائية و الالكترونيك.
ميادين التكوين

التخصصات

الفروع
آلاليات

العلوم والتكنولوجيا
(ع ت)

 آلاليات (أ)

الكهروتقني

 الكهروتقن (أ)

إلالكترونيك

 هندسة إلاعالم آلالي (أ)

الاتصاتات السلكية
والالسلكية

 الاتصاالت السلكية والالسلكية (أ)

(أ) :ليسانس أكاديم ( ،م) :ليسانس منه
(أ) :ماستر أكاديم ( ،م) :ماستر منه
التكوين ما بعد التدرج
الشهادات املحضرة ما بعد التدرج
الدكتوراه درجة ثالثة :مفتوحة لحاملي شهادات املاستر ،املدة :ثالث سنوات
الدكتوراه في العلوم  :مفتوحة لحاملي شهادات املاجستير ،املدة :أربع سنوات
املاجستير :توقف التسجيل باملاجستير منذ سنة4092/4092 :

كلية العلوم :إلاعالم آلالي ،الهندسة الكهربائية ،الفيزياء ،الكيمياء ،العلوم البيولوجية ،الانجليزية ،الفرنسية ،النشاط البدني
الرياض التربوي ،التدريب الرياض .
كلية علوم املهندس :الهندسة امليكانيكية ،هندسة البيئة ،هندسة الطرائق ،علوم وهندسة املواد.
كلية املحروقات والكيمياء :هندسة الطرائق ،الهندسة الكهربائية ،محروقات (محروقات (استغالل وصيانة املعدات البترولية
واملواد ،هندسة البترول والغاز ،الجيوفيزياء البترولية ،علوم ألارض البترولية).
كلية العلوم الاقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير :العلوم التجارية ،العلوم الاقتصادية ،علوم التسيير.
كلية الحقوق :العلوم السياسية.

جـامعــة امحم ــد بوق ــرة
 -بـومــرداس -

معهد الهندسة الكهربائية وإلالكترونيك :الهندسة الكهربائية.
مدرسة الدكتوراه و املاجستير
مدرسة الدكتوراه:
 كلية الحقوق  :الحقوق والعلوم السياسيةاملاجستير:
 كلية املحروقات والكيمياء :الهندسة البترولية والغازية ،الهندسة الكهربائية والكهروتقنية ،الهندسة الكهربائية -التحكم آلالي،الهندسة الكهربائية.
 كلية العلوم الاقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير  :العلوم الاقتصادية ،علوم التسييرمعلومات هامة
مجمع الهاتف(024) 79 52 78/75 :

املاستر في ميداني( :ل أ ع ،ح ع س)

الشبكات والاتصاالت (أ)

املاستر ميدان العلوم والتكنولوجيا (ع ت) (املحروقات)
مكان التكوين :كلية املحروقات والكيمياء.
الفرع

املاستر في ميدان العلوم الاقتصادية ،التسيير والعلوم التجارية (ع ا ت ت)

الدكتوراه درجة ثالثة

وزارة التعلي ـ ــم الع ــالي و البح ــث العلم ــي

موقع الجامعة على شبكة الانترنيتwww.univ-boumerdes.dz :
ديوان مدير الجامعة :الهاتف /الفاكس(024) 79 52 59 :
مصلحة الاتصاتات :الهاتف /الفاكس (024) 79 51 88 :البريد الالكتروني communication@univ-boumerdes.dz:
املكتبة الجامعية :الهاتف ،(024) 79 57 47 :الفاكس(024) 79 57 48 :
نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي في الطورين ألاول والثاني ،والتكوين املتواصل والشهادات ،والتكوين العالي في التدرج:
الهاتف /الفاكس(024) 79 52 73 :
ألامانة العامة :الهاتف /الفاكس(024) 79 51 96 :
كلية العلوم :مجمع الهاتف ،(024) 79 90 19، (024) 79 90 07:العميد :هاتف/فاكس(024) 79 90 13 :
كلية علوم املهندس :مجمع الهاتف ،(024) 91 14 98 :العميد :الهاتف /الفاكس(024) 91 29 51 :
كلية املحروقات والكيمياء :مجمع الهاتف ، (024) 79 52 54 :العميد :الهاتف /الفاكس(024) 79 51 62 :
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير :العميد :الهاتف /الفاكس(024) 79 51 94 :
كلية الحقوق :العميد :الهاتف /الفاكس(024) 74 55 10 :
معهد الهندسة الكهربائية وإلالكترونيك:
مجمع الهاتف ،(024) 79 57 63 :املدير :الهاتف /الفاكس(024) 79 57 62 :
مديرية الخدمات الجامعية ببومرداس :الهاتف ،(024) 79 86 04/10 :الفاكس(024) 79 86 05 :
إلاقامات الجامعية:
إلاقامة الجامعية بوعالم بوهري :الهاتف /الفاكس(024) 79 50 94 :
إلاقامة الجامعية الوناس زياني :الهاتف ،(024) 79 90 27/29 :الفاكس(024) 79 90 30 :
إلاقامة الجامعية للبنات حليمة بايو :الهاتف /الفاكس ،(024) 91 15 11 :الهاتف(024) 91 15 18 :
إلاقامة الجامعية بودواو وسط :الهاتف /الفاكس ،(024) 84 55 53 :الهاتف(024) 84 24 49 :
إلاقامة الجامعية شنوي عائشة ببودواو :الهاتف ،(024) 91 59 51 / 37 :الفاكس(024) 91 59 82 :
إلاقامة الجامعية إلاخوة قويقح بقورصو :الهاتف /الفاكس ،(024) 84 09 29 :الهاتف(024) 84 09 95 :
إلاقامة الجامعية شريفة قدواري بقورصو :الهاتف ،(024) 84 02 16 :الفاكس(024) 84 01 99 :
إلاقامة الجامعية  0222سرير بزموري :الهاتف /الفاكس ،(024) 86 41 70 :الهاتف(024) 86 41 30 :
إلاقامة الجامعية الاخوة طوبال رابح و محمد  :الهاتف /الفاكس(024) 84 63 83 :

العنوان :شارع الاستقالل  35000بـومرداس الجزائــر
الهاتف (213) 024 79 52 75 / 78 :
الفاكس)493( (024) 79 52 71 :
املوقع على شبكة الانترنيت Site Web : www.univ-boumerdes.dz :
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