
املعٗد  )َعٗد ايعًّٛ ٚايتكٓٝات ايتطبٝك١ٝ ايبٜٛس٠ 
 (ايٛطين يًتهٓٛيٛجٝا

 

 

 (انرخصصاخ انًقرشحح+ طثُعح انركىَن  )هى يعهذ انركنىنىجُا ؟  يا 

ٖٛ َعٗد خاضع يٛشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ  (أٚ َعٗد ايعًّٛ ٚايتكٓٝات ايتطبٝك١ٝ  )َعٗد ايتهٓٛيٛجٝا 
ٚايبخح ايعًُٞ ٜٛجد بايكطب اجلاَعٞ 
بايبٜٛس٠، مت افتتاح٘ يف ايط١ٓ اجلاَع١ٝ 

2015/2016  .

املعاٖد  اقتبطت فهس٠ املعٗد َٔ 
  فٗٛ (IUT)ايتهٓٛيٛج١ٝ اجلاَع١ٝ بفسْطا 

بريو ٜكدّ ْفظ ايرباَج ٚايتهٜٛٔ اخلاص ب 
IUT  ٚنرا ْفظ ايػٗاد٠ اييت القت جناحا 
. بفسْطا

انًًنىحح؟    يا طثُعح انركىَن ويا طثُعح انشهادج

 3 بعد غٗاد٠ يٝطاْظ ١َٜٝٓٗط٢ُ ايتهٜٛٔ يف َعاٖد ايتهٓٛيٛجٝا بايتهٜٛٔ املٗين االحرتايف ٚميٓح 
. ضٓٛات

 َع  اضرتاح١ ايػدا٤ ملد٠ ضاع١ ، متتد َٔ ايطبت إىل 17.00 صباحا إىل غا١ٜ 8ايدزاض١ يف املعٗد َٔ ايطاع١ 
 stage de découvert du)األزبعا٤ ، أَا اخلُٝظ فٗٛ ّٜٛ يًدسجات  االضتطالع١ٝ إىل املؤضطات ايصٓاع١ٝ 

monde industriel  )

 ٖٚرا  TP (3 heures)أَا املطا١ٝ٥ فٗٞ يألعُاٍ ايتطبٝك١ٝ   cours et TDايفرت٠ ايصباح١ٝ عباز٠ عٔ 
. َا ميٝص ايتهٜٛٔ ، اعتُادٙ ع٢ً األعُاٍ ايتطبٝك١ٝ



جذع مشترك 
 +هندسة الطرائق
هندسة المياه

هندسة الطرائق 
génie fes 
procédés

هندسة كيميائية 
Génie 

chimique

هندسة الصياغات 
Génie de la 
formulation

هندسة المياه 
( الري) génie 

de l'eau

هندسة المياه 
( الري) génie 

de l'eau

إجسا٤ ايطايب يف َعٗد ايتهٓٛيٛجٝا دلرب ع٢ً 
بني ايطداضٞ ايجاْٞ ) تسبص يف عط١ً ايصٝف

) يف أٟ  َؤضط١ صٓاع١ٝ ملد٠ غٗس   (ٚايجايح
 َجٌ ''ايصٓاعات ايصٝدال١ْٝ : َؤضطات

 َجٌ '' ايصٓاعات ايبرتٚنُٝٝا١ٝ٥ ''صٝداٍ
  '' ضِٝ'' ايصٓاعات ايػرا١ٝ٥ ''ضْٛاطساى 

خمتًف َؤضطات ايصٓاعات ايهُٝٝا١ٝ٥ 
َٚؤضطات دزاض١ َػازٜع ايسٟ ٚايتصٜٚد ٚاملٝاٙ 

 (اخل...'' اجلصا٥س١ٜ يًُٝاٙ''

 ٖٚٛ املٛضٛع يف تسبص بإحد٣ املؤضطات ايصٓاع١ٝ ملد٠ أزبع أغٗس ، ٜكطٝ٘ ايطايب ايطداضٞ ايطادعأَا 
 ضٓٛات 3ٖدف ٖرا ايتهٜٛٔ ٖٛ ايظفس بعٌُ جٝد َٚٓاضب بعد . ايرٟ ضتتُخٛز حٛي٘ َرنس٠ ايتدسج

اثثد نفضك وقذسذك نذي انًؤصضح انرٍ ذجشٌ فُها انرشتص خالل هزا '' فكط َٔ ايتهٜٛٔ، مبع٢ٓ آخس 

'' انركىَن

 :انرخصصاخ

  :ٜكرتح َعٗد ايتهٓٛيٛجٝا بايبٜٛس٠ ايتهٜٛٓات ايتاي١ٝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خيطع ايطالب املٛجٗني إىل ختصص ٖٓدض١ ايطسا٥ل ٖٚٓدض١ املٝاٙ يٓفظ ايتهٜٛٔ ٖٚٛ :انضنح األونً 
 ٚيهٔ ال جيب اخلًط بٝٓ٘ ٚبني جرع عًّٛ ٚتهٓٛيٛجٝا املكدّ ' عًّٛ ٚتهٓٛيٛجٝا'جرع َػرتى ٜط٢ُ ب 

يف ايهًٝات ، إذ أُْٗا ال ًٜتكٝإ ال َٔ ْاح١ٝ املٛاد ٚال َٔ ْاح١ٝ احلجِ ايطاعٞ، ٚضٛف ْػسح طبٝع١ 



يف ايطداضٞ األٍٚ إىل  (نُا ٜسد يف نػف ايٓكاط ) ٜصٌ اجملُٛع ايعاّ اىل املٛاد املدزٚض١.ايربْاَج الحكا
ٜصبح  communication+  anglais''  ''حبرف َٛاد االعُاٍ ايتطبٝك١ٝ َع َاد٠ َهسز٠ ) َاد14٠

 . ٚيف ايطداضٞ ايجاْٞ تطاف َادتا30ٕمبجُٛع َعاَالت ٜكدز بــ   (9اجملُٛع 

 ٜظٗس فٝ٘ االختالف َٔ ْاح١ٝ بعض املٛاد ايبٝداغٛج١ٝ  َٚٔ ْاح١ٝ ْظاّ االختبازات ، :انضذاصٍ انثانث 
 6 اَتخاْا أَا ٖٓدض١ ايطسا٥ل ف 12فُجال  ٜصٌ عدد املٛاد اييت جيتاش فٝٗا طالب ايسٟ االَتخاْات إىل 

. اَتخاْات

:  ٜبك٢ ختصص ٖٓدض١ ايسٟ ع٢ً حاي٘ ، أَا ختصص ٖٓدض١ ايطسا٥ل فٝتفسع إىل :انضذاصٍ انشاتع 

 َٛج٘ يًبخح  ) فسع َٔ ايهُٝٝا٤ يهٓ٘ ٜدزع ايهُٝٝا٤ َٔ ْاح١ٝ تطٜٛس املٓتجات:ٖٓدض١ ايصٝاغات
، فصٓاع١ أٟ َٓتج تتطًب َعادالت نُٝٝا١ٝ٥ ٚخًطات يًُٛاد ٚاحملايٌٝ ٖٚرا  َا ٜدزع  (ايعًُٞ

. يف ٖٓدض١ ايصٝاغات
  أٜطا فسع َٔ ايهُٝٝا٤ ، ٜدزع ايهُٝٝا٤ املٛج١ٗ إىل اجلاْب ايصٓاعٞ، :اهلٓدض١ ايهُٝٝا١ٝ٥ ٖٛٚ 

 .فاملٗٓدع ايهُٝٝا٥ٞ أٚ ايتكين يف املدرب ٜطبل ايٛصف١ اييت تٛصٌ إيٝٗا َٗٓدع ايصٝاغات 

 
  هم َحق نطانة انهُضانش انًهنُح يىاصهح انركىَن فٍ انًاصرش ؟

      أٚال جيب عًٝٓا إٔ ْعًِ أْ٘ حايٝا 
ال ٜٛجد أٟ قإْٛ ميٓع طايب 

ايًٝطاْظ امل١ٝٓٗ َٔ َٛاص١ً ايتهٜٛٔ 
. ايعايٞ يف املاضرت ٚحت٢ ايدنتٛزاٙ 

      ثاْٝا جيب إٔ تعًِ إٔ ٖرا 
املعاٖد افتتخت َؤخسا ٚأٍٚ دفع١ 

 ْٚح ٕ 2018ضٛف تتدسج يف صٝف 
 ، يريو حايٝا ال ٜٛجد 2017اآلٕ يف 

تهٜٛٔ َاضرت َٗين يف َعٗد 
ايتهٓٛيٛجٝا بايبٜٛس٠ ، ٚقد قُٓا بإضساب َٔ أجٌ فتح َاضرت َٗين بدٕٚ غسٚط يف جاَع١ ايبٜٛس٠ يطًب١ 

ٚيهٔ تٛجد بعض ايتدصصات يف املاضرت املٗين  يف . املعٗد ، ٚمت االتفام ع٢ً فتخ٘ يف ايطٓٛات ايكاد١َ
.  جاَعات أخس٣  حيل يًطايب املتخصٌ ع٢ً يٝطاْظ ١َٝٓٗ املػازن١ فٝٗا 



2016بكالوريا 

هندسة الطرائق 

:  علوم تجريبية 
13.83

/  تقني رياضي 
:  رياضيات 
12.55

هندسة المياه 

/  تقني رياضي
:  رياضيات 
12.03

:  علوم تجريبية 
13.83

  األقضاو و يعذالخ انقثىل :

خيطع املعٗد يٓظاّ ايتطجٌٝ 
ايٛطين ، ٜتِ ضٜٓٛا قبٍٛ حٛايٞ   

 طايبا َٔ خمتًف ٚالٜات 80 أٚ 70
 أفٛاج ، يف 3ايٛطٔ ، تٛشع ع٢ً 

 25املتٛضط نٌ فٛج ٜتهٕٛ َٔ 
ٜٚتِ إجسا٤ األعُاٍ . طايبا

 .ايتطبٝك١ٝ بٓصف األفٛاج

نًارا أخراس يعهذ انركنىنىجُا ؟ 

 وعهً اٌ اصاس أخراس ذخصصٍ انجايعٍ عًىيا ؟

      إ االختٝاز ايصخٝح يتدصصو اجلاَعٞ ٖٛ ايرٟ ضٛف حيدد َطاز حٝاتو يف املطتكبٌ ، ٚأِٖ 
َاذا أحب إٔ أعٌُ ؟ ٚ ٌٖ ٜتٛفس ٖرا اجملاٍ ع٢ً فسص عٌُ يف : َعٝازٜٔ ختتاز عًُٝٗا ختصصو ٖٛ 

 ؟   (مبا أْو يف اجلصا٥س  )اجلصا٥س

:        يا ًَُز يعهذ انركنىنىجُا ، هى

  (ع٢ً عهظ ايهًٝات )طبٝع١ تهٜٛٔ تعتُد ع٢ً ايتطبٝل يٝظ ع٢ً ايٓظسٟ فكط  -

تدزع يف ايط١ٓ األٚىل بعض املٛاد اييت  ٜدزضٗا طالب االيهرتْٚٝو يف ايط١ٓ ايجا١ْٝ ٚطالب ايهُٝٝا٤  -
 .َا ميٓخو تهٜٛٓا ٚاضع  ذٚ ق١ُٝ . اخل... يف ايط١ٓ ايجايج١ 

ٜعكد املعٗد اتفاقٝات تعإٚ َع عد٠ َؤضطات صٓاع١ٝ ٚط١ٝٓ ٚخاص١ يتأطري ايطالب خاص١ يف  -
 (. اتفاق60١ٝحٛايٞ ).فرت٠ إجسا٤ ايرتبصات، ٖٚرا َا ميٓح املعٗد صٝتا يد٣ املؤضطات االقتصاد١ٜ

 

  شٍء نى َعجة انكثُش ين انطالب نألصف! 

      يألضف ، ايهجري َٔ ايطالب ٚخاص١ ايكادَني َٔ املدٕ ايهرب٣ ٚايبعٝد٠ َجٌ عٓاب١، ٖٚسإ ٚتًُطإ، 
بطبب بعدِٖ عٔ َٓاشهلِ ٖٚٛ َا : ٚجدٚا أْفطِٗ غري َستاحني يف االقا١َ اجلاَع١ٝ بٓطب١ نبري٠ ٚذيو 

ٜططسِٖ يًبكا٤ طٜٛال يف االقا١َ ، ٚثاْٝا نِْٛٗ تعٛدٚا ع٢ً مجاٍ تًو ايٛالٜات ٚنربٖا ، ٖٚٛ َا مل 
 .جيدٚٙ يف عاص١ُ ٚال١ٜ ايبٜٛس٠، باعتبازٖا َد١ٜٓ َتٛضط١ يف طٛز اإلْػا٤

 صفحح خاصح تطهثح انًعهذ :www.facebbok.com/10.ista        

  ين إعذاد :www.facebook.com/aymen.ouchene.official  
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