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العلمـي بقسـط وافـر مـن 
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مقعد بیدا4000

2014/2015 .
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2014-2013افتتاح السنة الجامعیة
و الســلطات املدنیــة 2013/2014نظــم املركــز اجلــامعي حفــال

املربجمة،والعسكریة و ٕاطارات الوالیة
:

والصالة والسالم على أشرف المرسلین، أما بعد، بسم هللا الرحمن الرحیم

الوطين.
.

،
الطلبة ، يئ

،
.

،2014-2013دواعي الرشف العظميملنانه
بصـددحنـنالع

مجیعـا يف 
.یوما بعد یوم جماالت العمل  واملعرفةا

هذإان

يفة التعلمي
نصـب 

.

هرس 
طـرف مـناملنـربهـذامنهبذهالعلمي، وال یفوتيناملناسباجلوتوفري

.  إالداريامق
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ملادیـة واملعنویـة 

ا
)دق هللا العظمي

وهكذا....

) ختصصات  ويه:201483607-2013احلالیة  

ري،      -4-3احلقوق،-1-2

5-6-7-

الواجب  التكفل  هبا  يف  إ 

.

شكرا   

اليت يل  والبحث  العلمي

م،  هتهويف اخلتام  
.م
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عریف بالمركزتال

ــامل  ــول الع ــع دخ م

.من 
ٕاىل

قد ابدى حضورا مرشفا يف احلقل اجلامعي الوطين.

الملـحق الجــامعي تیسمسیلت 
ع 

املوافـق 261426
2005

المركز الجامعي  بتیسمسیلت

02املوافــق لـــ61429املــؤرخ يف 08-203
2008

261426مؤرخ يف 
ملحق2005
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الجناح ( أ )
)2مدرجان ( 
276
196

الطـابق .طالبا400
طالبا.200

30سعة 
طالبا.50

قاعات الدراسة
.اطالب0644الطابق السفيل یضم 
.اطالب0644الطابق العلوي یضم 

الجناح ( ب )
)2مدرجان ( 

276
196

قاعات الدراسة:
12

المخــــــابر:
04مهنا 08

و (د))ج(الجناح 

2009/2012يف املومس اجلامعي 
مقعــد ویضــم 2000

04
24
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المركزیـة (المرحوم شتوحي مصطفى)قاعة المحاضرات 
مقعد و مكرب صوت،500جمهزة بـ 

المكتبة المركزیة

100

تــوفراملركزیــةاقســامتعتــرب
بــاملركزیـةاخلدمات

مقعد2000

مـنمتمقعـد2000جبنـاحاملركـزتدعميوبعد
طوابـقةبثالثـحتفـةويه2009/2010اجلـامعياملومسيفاملركزیة

250سعهتا2م6216قدرهاترتبع" طابقنيواريضطابق"
والثاين،االطابقيفقاعتنيخمزنمنتتكونمقعد،

بنـك
.ملعاجلة

شـؤوهنايفدامئـنيمـوظفني
.وتلبیةالروادوالسهر
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التعریف بالمعاھد:

) معاهد و يه:05سة (اجلامعي مخ م املركز یض
1.
2.
معهد العلوم القانونیة و إالداریة..3
4.
.معهد .5

معھد العلوم والتكنولوجیا

هــ 1429رجـب 06مـؤرخ يف 08-203
، 2008یلیة جـــو 09املوافق لــ 

.لتدعمي التحصیل
التخصصات:

ثالثةضم املعهد ی
قسم ا-1
قسم-2
3-

التكوین بالمعھد :

ختصصني)0402

.
.ب
.ج
.د

.
.ب

یق البیداغوجي لقسم العلوم و تعداد الفر
التكنولوجیا

"ب" "ب" "
21 12 09 02
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دیة و التجاریة و علوم التسییرالعلوم االقتصامعھد 

2008

تخصصات التكون في الطورین
2013/2014يف طور املاسرت 

التخصصالتخصصالتخصصالتخصصالرمق
العلوم املالیةمالیة و بنوك1
2
3
ل 4

البیداغوجي الفریق
37

معھد العلوم القانونیة و اإلداریة

اجلامعي  
تخصصات المعھد:

-
\

-
دراسات دولیة.                                       -

ختصص ماسرت و یتكون من املشاریع التالیة:
ت. -
-
القانون العقاري. -

41
األقسام المعتمدة بالمعھد :

-قسم القانون اخلاص.-قسم القانون العام.-
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عھد اآلداب واللغـاتم

.2008جـــویلیة 09هـ املوافق لــ 1429رجب 06مؤرخ يف 08-203

التخصصات:

التأطیر :
42

العلوم وتقنیات النشاطاتمعھد 
البدنیة و الریاضیة

2010/2011
یضمن 

،

التخصصات :

یق البیداغوجيتعداد الفر

یيل :393

اطالب120-
اطالب150-
.-اطالب123-

طالب580

2013-
یضم ثالث ختصصات :)2014
-
نقدیة.-
-

للك ختصص) 30طالبا (90

الرتبیة و احلركة.-
-

طور املاسرت:
-
-

أستاذ 
مساعد 

"ب"

أستاذ 
مساعد

"أ"

أستاذ 
حماضر
"ب"

أستاذ 
حماضر

أ""
06 11 03 01
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سجلة على مستوى المركزمشاریع المانجاز ال
ٕاىل2009-
).%200095اجناز -
-50%.(
).%55قدم 500-
-40%.(
-70%.(
).%2030ٕاجناز -
50ٕاجناز -
60ٕاجناز -

المستقبلیةاألفاق 

-
-
-

القطب اجلامعي اجلدید
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