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وزارة التعل�م العا�� و ال�حث العل��

جامعة محمد خ��� - �سكرة
�ل�ة العلوم و التكنولوج�ا

� طور ل�سا�س
مسجل ��

� طور  ماس��
مسجل ��

أستاذ جام��

متحصل ع� شهادة ل�سا�س

متحصل ع� شهادة ماس��

   إحصائ�ات 2020 -2021

 قسم
هندسة مدن�ة و ري

 الهندســة المدن�ــة و الري من أعــرق فــروع الهندســة وأ�ثــرها اتصاال ب�شأة اإل�سـان وتطـورە ع�� 
الب�ئة وتط��ــــع  بتكي�ف  وذلك  اإل�سـان  ح�اة  و�سه�ل  بتط��ر  تع��  ف��  والعصـور.   �  السن��
 المح�طة �ه �ما يتالءم مع رغ�اتـه واحت�اجاته.  فالهندسة المدن�ة تمكن اإل�سان من تصم�م
و اله�ا�ل  انجاز مختلف  من  الري  تمكنه هندسة  ب�نما  للح�اة،  ور�ة  ال�� المرافق   وانجاز �ل 
ب و تخلصه من الم�اە المستعملة فيتوفر له �ذلك � تزودە �الم�اە الصالحة لل�� ات ال�� �  التجه��

.الرفاه�ة و �حافظ ع� صحته و ب�ئته
� : مدي��ات البناء التعم�� و السكن، �ل

� تخصصات القسم العمل ��
 �مكن لحامل الشهادة ��

، البناء  مواد  ومصانع  البناء  أشغال  تنف�ذ  ورشات  الدراسات،  م�اتب  و  اإلنجاز   مؤسسات 
الم�اە، ضخ  محطات  اإل�شائ�ة،  الهندسة  الطرق،  و  والجسور  السدود  وانجاز   التخط�ط 
 محطات تصف�ة و معالجة الم�اە، مدي��ات الموارد المائ�ة، مؤسسات توز�ــــع و �سي�� الم�اە،

.�اإلضافة إ� هندسة الم�اە و الب�ئة



Les spécialités 
La Graduation

La Post  Graduation

Licence 
*Génie civil

Master 
*Géotechnique
*Materiaux en genie civil
*Structures

Licence 
*Travaux publics

Master 
*Voies et Ouvrages d'Art

Licence 
*Hydraulique

Master 
*Ressources 
Hydrauliques
*Hydraulique Urbaine

Licence 
*Hydraulique

Master 
*Hydraulique

* Doctorat en Voies et Ouvrages d'art
* Doctorat en Sciences de l'Eau et de l'Environnement
* Doctorat en Hydraulique Urbaine
* Doctorat en Ouvrage  et Aménagement   Hydraulique
* Doctorat en Structures

033 54 31 98  Université de Biskra,  BP 145 RP FST.univ-biskra.dz.

Offre de forrmation L.M.D

Licence 
Master

Doctorat

 عروض التك��ن

ماس��
ل�سا�س

دكتوراە
التخصصات

التدرج

ل�سا�س

ماس��

ل�سا�س ل�سا�س ل�سا�س
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ما �عد التدرج


