
اه  دكتور 
 د . م.ل

  ها دكتور
 كالسيك 

 األقسام  مــــــــاجســـــتير 

 الكون  األرضعلوم  / 15 37

 الكائنات الحية بيولوجيا   / 1 13

 علوم المادة  / 20 41

 بيولوجيا التطبقية  / 3 23

 ألي  رياضيات وإعالم  / 27 56

 
 عدد األساتذة  إحصائيات الطلبة 

 المجموع  ماستر  الليسانس  القسم 

بيولوجيا الكائنات  

 الحية 
171 273 444 34 

البيولوجيا  

 التطبيقية
283 610 893 29 

علوم الطبيعة و 

 الحياة 
1057 / 1057 10 

علوم األرض و  

 الكون 
132 102 234 28 

 52 296 127 169 علوم المادة 

و    الرياضيات

 اإلعالم اآللي 
515 172 687 83 

 236 3611 1284 2327 المجموع الكلي 

 

تخصصات   الشعب  الميدان

 الليسانس

اآلفاق   تخصصات الماستر 

 المستقبلية 

 يلآرياضيات و إعالم 
D03 

 رياضيات   رياضيات 
  جزئية تفاضلية معادالت

 وتطبيقات
 التعليم،  -
 دراسات عليا  -

 معلوماتية  نظم آلي عالمإ

 التعليم،  - المعلومات أنظمة
 دراسات عليا  -
 اإلدارة  -
القطاع   -

االقتصادي 
 والصناعي 

 وأمن الشبكات
 المعلوماتي 

 متعددة  ووسائط أنظمة

 علوم المادة
D02 

 فيزياء

 المواد  فيزياء النظرية  الفيزياء
 التعليم،  -
 دراسات عليا  -

 األشعة  فيزياء
 المكثفة  المادة فيزياء

 المواد  فيزياء

 كيمياء
 التعليم،  - الطبيعية  المواد كيمياء األساسية الكيمياء

 عضوية  كيمياء صيدالنية كيمياء دراسات عليا  -

 علوم الطبيعة و الحياة 
D04 

علوم  
 ة بيولوجي

بيولوجياو فيزيولوجيا  
 حيوانية

 البيئية الفيزيولوجيا
 الحيوانية

 التعليم،  -
 دراسات عليا  -
 الصحة   -
 االدارة  -

  وفيزيولوجيا بيولوجيا
 نباتية 

 النباتية  البيئة فيزيولوجيا

 التسمم علم
 السموم  علم

 السموم  و الصيدلة علم

 تطبيقية بيوكيمياء بيوكيمياء

 تطبيقية  مكروبيولوجيا الدقيقة األحياء علم

 وخلوية  جزيئية بيولوجيا جزيئية  بيولوجيا

 الغذاء علوم
   األغذية تكنولوجيا

 النوعية  ومراقبة
  ضمان و غذائي أمن

 الجودة

 / حيواني إنتاج  فالحية  علوم

 البيئة علم محيط  و بيئة ومحيط  بيئة

 بيوتكنولوجيا
 و نباتية بيوتكنولوجيا

 النبات تحسين
 النبات  بيوتكنولوجيا

 علوم األرض و الكون 
D05 

 جيولوجيا 

 أساسية  جيولوجيا
  األحواض جيولوجيا
 الرسوبية

 دراسات عليا  -
 التعليم  -
 اإلدارة  -
القطاع   -

االقتصادي 
 والصناعي 

 التعليم،  -
 دراسات عليا  -
 اإلدارة  -
 

 تطبيقية  جيولوجيا

لوجيا المهندس  جيو
  والجيوتقنية

 هيدروجيولوجيا

 غرافياج
  وتهيئة
 اإلقليم 

 حضرية  تهيئة اإلقليم تهيئةتهيئة 

 

حيث  تولي الكلية إهتماما كبيرا فيما يخص مجاالت البحث العلمي 

 مخابر :   7 تضم الكلية لحد اآلن

 
 مخبر الكيميـــــــــاءالعضوية والهتروكيمياء تخصص كيمياء ✓

 
تخصص   ✓ النظريـــــة   و  التطبيقيــــة  الفيزيـــــاء  مخبر 

 فيزيـــــاء 
 مخبرالجزيئات الحيوية وتطبيقاتها تخصص يسولوجيا  ✓
للشرق   ✓ والمائية  المعدنية  الموارد  الروسوبية  البيئة  مخبر 

 الجزائري 
 البيئـــــــــــــة والميـــــــــــــــاه ✓
 م ظلرياضيات و االعالم االلي والن مخبرا  ✓
 مخبر علم السموم وامراض االنظمة البيئية  ✓

 

 .في طريق التكوين لبحثل مخابرباإلضافة إلى عدة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   المعتمدة االختصاصات

  البحثابر خم

  الكلية   بميادين  شروط االلتحاق  

 

 والطور الثالث  االحصائيات فيما بعد التدرج 

 الميدان  شعب البكالوريا 

 رياضيات 

 علوم تجريبية 

 تقني رياضي 

 علوم المادة 

D02 

 األولوية األولى: رياضيات 

األولوية الثانية: تقني  

 علوم تجريبية  -رياضي

 رياضيات و إعالم آلي 

D03 

 

األولوية األولى: علوم  

 رياضيات  -تجريبية

األولوية الثانية: تقني  

 رياضي 

 علوم الطبيعة و الحياة 

D04 

 علوم تجريبية 

 رياضيات 

 تقني رياضي 

 علوم األرض و الكون 

D05    

 جيولوجيا 

 جغرافيا وتهيئة اإلقليم 

 

خاصة بالطلبة واألساتذة إحصائيات  

 التدرج  في الدراسات

  غنية بمجموعة معتبرة من االختصاصات في جميع الميادينالكلية 

طير نوعي وكمي بنسبة  تأدكتوراه( ب -ماستر-)ليسانس   واألطوار

طالب مما يضمن للطالب تكوينا يساعده في    15لكل  أستاذ

نظرا    لة الدراسات العليامواص  أو االندماج في الحياة العملية 

التحصيل   يمالبحث لتدعمن مخابر   معتبرة   وجود مجموعةل

عن   ل.م.د  ويتم القبول لمواصلة الدراسات في الدكتوراه  .العلمي

مع اخذ المسار الدراسي للطالب بعين  طريق مسابقة كتابية

 االعتبار.



 

 

 

 املكتبة اجلامعية :  
 املكتبة اجلامعية :  

 

 

•  •  •  

•  •  •  

 

أستاذ   المجموع 
.ت.  
 ثانوي

 أستاذ ذ 
 مساعد 

 أستاذ 
 محاضر 

 االختصاصات أستاذ 

قسم    
 ب 

قسم  
 أ 

قسم  
 ب 

 قسم
أ    

 علوم المادة  مبرز  أستاذ  

 الجيولوجيا         

 البيولوجيا         

 رياضيات         

 المجموع         

أستاذ   المجموع 
.ت.  
 ثانوي

 أستاذ ذ 
 مساعد 

 أستاذ 
 محاضر 

 االختصاصات أستاذ 

قسم    
 ب 

قسم  
 أ 

قسم  
 ب 

 قسم
أ    

 علوم المادة  مبرز  أستاذ  

 الجيولوجيا         

 البيولوجيا         

 رياضيات         

 المجموع         

  

 

 

 

 

 

 

 

المكتبة        

مكتبة معدة أساسا خلدمة البحث العلمي و املنهج البيداغوجي املدرس  
عن طريق ما تقدمه  .، فهي مبثابة القلب النابض يف اجلسم البشري ابلكلية

ولنا يف   العلمي،للمستفيد من خدمات و تغذية علمية ملشاريع البحث 
   .برهان على ذلك مكتبة الكلية

املرتبة الثالثة من حيث املساحة بعد كل من مكتبة  مكتبة الكلية حتتل      
و اإلنسانية واملكتبة اجلامعية  االجتماعيةكلية اآلداب و اللغات و العلوم 

وهي مساحة كافية   2م 1580املركزية ، حيث تقدر مساحتها بـ : 
 . مستفيد 500إلستعاب ا
 

 

 

00012العنوان:طريق قسنطينة   
  ( 213) ( 0)  37.59.14.96سالفاك

F-sesnv@univ-tebessa.dz    البريد االلكتروني:

  الكلية عنلمحة 

 

 

     أقسام الكلية      

و   2009يناير  4املؤرخ يف  08-09مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 
نشأت كلية العلوم  ، جامعةمصف املركز اجلامعي إىل   ترقيةاملتضمن 

هي امتداد ملعهد علوم الطبيعة   الطبيعة و احلياة و الت الدقيقة و علوم 
علوم املادة. و   اإلعالم اآليل و و احلياة و كذا قسمي الرايضيات و

.  غىن الكليات ابختصاصاهتا املتعددةمن أ تعد  
طريق قسنطينة   يقع املقر الرئيسي للكلية يف  

  ملدينة تبسة و ترتبع على مساحة قدرها 40380.00م2
 

 : أقسامتتكون الكلية  من ستة  

 علوم المادة  ❖

 علوم األرض و الكون ❖

 علوم الطبيعة و الحياة  ❖

 تطبيقية البيولوجيا ال ❖

 الكائنات الحية بيولوجيا ❖

   اإلعالم اآلليرياضيات و ال ❖

 

 

  

  

 

 

 ورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجلمه
 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي  

 -تبسة  -جامعة العريب التبسي  
 

 

و علوم الطبيعة  كلية العلوم الدقيقة
  و احلياة

Faculté des Sciences Exactes 
Et des Sciences de La Nature et de la Vie 

 
 
 
 

 


