
جامعة العربي التبس ي
كلية العلوم والتكنولوجيا

الكلياتوأعرق مأقدمنوالتكنولوجياالعلومكليةتعتبر:بالكليةالتعريف

معهدبس يالتالعربيجامعةكانتعندماأيالثمانيناتنهايةافتتاحهاتمالتي
حيثمنحجمهابكبرالكليةوتتميز،2009سنةجامعةمصافإلىتترقىأنقبل
كبيرادداعتستقطبأصبحتوالتيإلخ...املفتوحةاملساراتوعدداألقسامعدد
برقيهاوتتمسكالرائدةبمكانتهاتحتفظهذايومناإلىومازالت.الطلبةمن

إلىذلكيفالفضلويعودالعالي،والتكوينالعلميالبحثمجالفياملتواصل
.وطلبةوأساتذةوموظفينعماالطاقمهاجهودتضافر

لطلبتهااملستمرالتأطيرعلىالكليةإدارةتحرص:البيداغوجيةالهيكلة

ومتطلباتيتماش ىتكوينلضمانالحديثةوالتكنولوجياالتطور ركبومواكبة
ضمتالهدف،هذابتحقيقكفيلةبيداغوجيةهيكلةالكليةتوفر،العصر
.واختصاصهمجالهفيكلأكفاءأساتذة

ورشات09قاعة تدريس، 34، .مدرجات04:املدرجات وقاعات التدريس

ة تحتوي مكتبالكلية تضم : املكتبة

على رصيد معتبر من الكتب 
والدوريات ورسائل وأقراص 

مضغوطة وقواميس وموسوعات 
بر  تعتو عديدة تحت تصرف الطلبة 

لمي العمركز حيوي للبحث املكتبة 
الي إجمويقدر ،تحت تصرف الطلبة

عنوانا، 2986: بــــالعناوين املتاحة 
.منها باللغة العربية490

فيريعالسللتطور نظرا:والورشاتاملخابر 

البالغةواألهميةالتكنولوجيامجال
الكليةرتتوفالحاليعصرنافيللمعلوماتية

مجهزةقاعات8يحوي اآلليلإلعالممخبرعلى
للحصصمخصصةالتجهيزاتبأحدث

إلضافةباالبرامجبمختلفمزودةالتطبيقية
،التخرجمذكراتبمناقشةخاصةقاعةإلى
مخبرا18علىأيضاالكليةتتوفركما

والعلمي،للبحثمخابر03وبيداغوجيا
.09عددهاالتطبيقية،لألعمالورشات

، تبسة، الجزائر12002طريق قسنطينة، 
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:الكهرباء

االتصاالتمجالفياإلداراتوالمؤسساتسونلغاز،شركة

ميطال-الصلبوالحديدشركةسوناطراك،التعليم،ميدانالشبكات،

البيوطبيةالهندسةستيل،

املعمار
الشركات /مكاتب الدراسات الخاص

ان واملقاوالت املتخصصة في ميد
اإلداراتالبناء والتهيئة العمرانية

اناملؤسسات املتخصصة في ميد
العموميةاملرافق،السكن

ىاملصالح التقنية عل،والتعمير
(.ةالبلدية، الدائرة، الوالي)مستوى 

امليكانيكا
الشركات واملؤسسات في مجال
نيع الرقابة واألمن الصناعي، التص

ات الصناعاملدعم بالكمبيوتر، 
ني، مراكز امليكانيكية التعليم التق

توليد الطاقة، مجال الطيران،
الطاقات املتجددة، البيئة 

.واملحيط

أفاق واعدة
ات التكوين تفتح الكلية للطلبة املتخرجين آفاقا مهنية واعدة تبعا الختصاص

الكثيرة واملتنوعة

:الكليةأقسام
مجاالتفيصللتخصبهاااللتحاقللطلبةيمكنأقسامخمسةحالياالكليةتضم

أفاقاتخرجهعندبهاليفتحوتطبيقية،وتجريبيةوأكاديميةمهنيةبينتنوعت
ولوجياتكنعلىجوهرهافيتعتمدعلميةأسسعلىمبنيةجديدةمستقبلية

.دراستهتخصصفيبهامعترفبشهادةمدعمومتطورة،حديثة
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:االلتحاقشروط
بكليةتحاقااللالثانوي التعليمبكالورياشهادةعلىالحاصلينللطلبةيمكن

الوزارةتحددهاشروطوفقأقسامهااحدفيبالتسجيلوالتكنولوجياالعلوم
األولويةلكذفيوتعطىالنجاح،ومعدلالبكالورياشعبةعلىأساساتعتمدسلفا

التجريبيةالعلومثمرياض يوتقنيالرياضياتلشعبة

–ميسانس،ل–ل)نظامالتكنولوجياو العلومكليةتبنت:التكويننظام

الوافدينلتذكير،2006/2005الجامعياملوسمخالل(دكتوراه-د،ماستر
أنماطثالثةفقو الكليةهذهفيالتكوينيتموالتكنولوجيا،العلومكليةإلىالجدد
قوفالطلبةتستقبلالتي(TD)التوجيهيةلعمااأل ،(Cours)الدروسهيمكتملة
يتمرن فيها(TP)التطبيقيةالعماأل والتمارين،خاللمنالدروسلشرحاألفواج
والدروسيفتلقاهاالتياملفاهيممعتتماش ىتطبيقيةتقنياتعلىالطالب

يتكون (Module)قياساملفيعليهااملحصلالنقطمجموع.التوجيهيةالعماأل 
االمتحاناتونقاطاالمتحاناتبنقاطعالقةذاتمحددةمئويةنسبمن

.التطبيقيةوكذااملوجهةباألعمالعالقةلديهاالتياملستمرة

D011ميدان علوم وتكنولوجيا 

ميدان هندسة معمارية ، عمران ومهن المدينة 
D14

:اتامليادين والتخصص

:الكلية في أرقام
،تنظمجامعيةسنةكلافتتاحقبل

دد،الجللطلبةمفتوحةأبواباالكلية
طويةاملتستخدمالتياآللياتبينومن
طلبةالإجماليبلغوقد.يديكبينالتي

1363باالطوارجميعفياملسجلين
الجامعيةالسنةبعنوانطالبا

108تأطيرهمعلىيسهر،2022/2021
علىةالكليتوفرإلىإضافة.دائمأستاذ

.عامل117

:تعداد الطلبة
349: قسم العلوم والتكنولوجيا•
221: قسم الهندسة املدنية•
77: قسم الهندسة املعمارية•
452: قسم الهندسة الكهربائية•
201: قسم الهندسة امليكانيكية•
63: ما بعد التدرجطلبة •

قسم الهندسة المعمارية

قسم هندسة كهربائية

 كهروتقنيليسانس
 سلكية وال سلكيةاتصاالت ليسانس
 ليسانس آلية
ليسانس إلكترونيك
 صناعيكهروتقنيماستر
ماستر شبكات واتصاالت
ماستر آلية وأنظمة
 أداتيهماستر

قسم الهندسة الميكانيكية

 ادليسانس و ماستر هندسة املو
 طاقويةليسانس و ماستر
 نيكيميكاإنشاء ليسانس و ماستر

ليسانس هندسة مدنية
ليسانس أشغال عمومية
ماستر هياكل
 جيوتقنيماستر
يةماستر طرقات ومنشآت فن

قسم الهندسة المدنية

ليسانس و ماستر هندسة معمارية


