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 8308/8302السنة الجامعية 
 

   استحداث المعهد

 
أنشى معهد تسيير التقنيات الحضرية بموجب المرسوم 

، حيث 3403جويلية  44المؤرخ في  342التنفيذي رقم 

، و تطبيقا للتنظيم  -2-جامعة قسنطينة  إنشاءبمقتضاه تم 
األقسام داخل المعهد  إنشاءالهيكلي للتعليم العالي تم 

المعدل للقرار  3402جانفي  34المؤرخ في  34بموجب القرار 
المتعلق بإنشاء األقسام  3403ديسمبر  02المؤرخ في  447

 جديدة، والمتمثلة في:

 قسم التقنيات الحضرية والبيئة  -
  قسم تسيير المدن والتعمير. -
 

  الهيكل التنظيمي

 34/40/3444حسب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

يحدد التنظيم اإلداري لمديرية الجامعة و الكلية و المعهد و 
ملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة، فان الهيكل التنظيمي 

 للمعهد كما يلي:
 مدير المعهد  -

 المدير المساعد مكلف بالدراسات و مسائل الطلبة  -

المدير المساعد مكلف بالدراسات ما بعد التدرج و العالقات  -
 الخارجية و البحث العلمي 

 ر مكلف باإلدارة و الماليةــب المديــنائ -
 ام ــاء األقســـرؤس -

 و لكل مديرية مصالحها الفرعية.

 التخصصات حسب األقسام
 

                                     

       

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  الهياكل والمرافق البيداغوجية

 

يتوفر المعهد على مرافق بيداغوجية وإدارية هامة جدا 
هذه مقعد بيداغوجي، وتتمثل  4444بطاقة استيعابية 

 المرافق في:
 مدرجات 40
 توجيهية أعمالقاعة  44
 قاعة ورشات 23
 أستاذمكتب  44
 قاعة محاضرات للتدريس 43
 قاعات متعددة الوظائف 44
 آلي إعالمقاعات  43
 قاعة انترنت 40
 أساتذةقاعة  40
 قاعة مطالعة 03
 قاعات إجتماعات 43
 

 فضاء المكتبة
مذكرة تخرج  0344من  أزيدمرفق مهم جدا يشمل 

عنوان باللغتين العربية  434، وأزيد من األطوارلمختلف 
 والفرنسية.

 
 فضاء االنترنت

يتوفر المعهد على قاعة انترنت لفائدة الطلبة لالستفادة 
 .آلي إعالمجهاز  34من خدمات االنترنت مجهزة  بـ 

 

  التأطير الموارد البشرية
 

 األساتذةفئة 
من مختلف  أستاذا 74يسهر على تأطير الطلبة 

التخصصات الهندسة المعمارية، التهيئة الحضرية و 
الهندسة المدنية و متخصصين في تسيير المياه و 

 الجيولوجية و التسيير و هندسة التكييف و...
 

 فئة المستخدمين اإلداريين
موظف  24 اإلداريةيسهر على سير مختلف المصالح 

 والمصالح.إداري و تقني 
  

الليسانسالتكوين في طور   

 التكوين في طور الماستر

 تخصص: هندسة حضرية تخصص: تسيير المدن

      رقسم تسيير المدن والتعمي

             
    ةئقسم التقنيات الحضرية والبي

  

 تسيير المدن -

 الحوكمة و التنمية المحلية -

 التسيير البيئيو  التقنيات الحضرية -
 األخطار الحضرية و المدينة الصامدة -

 النقل و الحركية الحضرية -

 هندسة الشبكات حضرية -

دنتسيير الم أكاديمي  ماستر  
  ةهندسة حضري أكاديمي  ماستر

 أقاليم مدن و صحة مهني  ماستر -

 التسيير المستدام للنفايات في الوسط الحضري مهني  ماستر -



  وينــــــالتك

ترتكز فلسفة التكوين في المعهد على تكوين إطارات 
متخصصة في التسيير العمراني من خالل التحكم في 

يير العمليات العمرانية المشاريع و ضمان تس وتنفيذمتابعة 
 ،الجوانب البيئية المرتبطة بالمدنو التحكم في  ،المختلفة

الجماعات المحلية بالدرجة تدعم عمل  إطاراتكما تكون 
 .األولى

 :  األطوارفي مختلف  و عروض التكوين التي يوفرها المعهد
 درج:ــــور التــط

 الليسانس  *        
 ليسانس تسيير المدن  -           

 ليسانس هندسة حضرية -           
 الماستر  *        

ماستر أكاديمي  تسيير المدن : متكون من 
 :خصصينت
 تسيير المدن -
 الحوكمة و التنمية المحلية -

ماستر أكاديمي  هندسة حضرية: متكون من 
 تخصصات: 

 التقنيات الحضرية و التسيير البيئي -
 المدينة الصامدةاألخطار الحضرية و -
 النقل و الحركية الحضرية -
 هندسة الشبكات حضرية -
 
نفايات في المستدام للتسيير ال مهني ماستر  

 الحضريالوسط 
 أقاليم مدن و صحة مهني ماستر   
  

 ور مابعد التدرج:ـــط

 44تكوين في الدكتوراه الطور الثالث، حاليا تم إحصاء ال
في تخصصات  3442طالب دكتوراه الطور الثالث منذ سنة 

 التسيير الحضري والتنمية المستدامة.
 

 تحديث التكوينعصرنة و 

تواكبنا مع التطورات التقنية الحاصلة في ميدان تقنيات 
تحديثا للتكوين تم استحداث في والتكنولوجيات،  و اإلعالم

 : عروض التكوين مقاييس

 الخرجات الميدانية و التربصات 
يرتكز المسار التكويني في طور الماستر على الخرجات و 

العلمية  المعارفالتربصات الميدانية لفائدة الطلبة لتعميق 
والميدانية، والتحكم في تقنيات التشخيص المجالي 

التجمعات ب المرتبطة  واإلشكالياتلمختلف الظواهر 
 العمرانية .

 الملتقيات 

تعزيز التكوين، وتهدف إلى  أشكالمن  آخرهي شكل 
ين في مختلف وعلى المفاهيم المرتبطة بالتك أكثرالتعرف 

 تخصصات الفرع.
 الجغرافية و االستشعار عن بعدنظم المعلومات 

االستشعار عن بعد من نظم المعلومات الجغرافية و
في دراسة وتحليل الظواهر المجالية  األساسيةالتقنيات 

بمطابقة  المختلفة من خالل تحليل الصور الفضائية،
خلية تم خلق كما  مختلف المعطيات الجغرافية.

"الجيوماتيك" التي تقع على عاتقها مهمة التدريس 
 تحليل البيانات.و
 

 تكوين المكونيناستراتيجية 
 

تعتمد على متابعة تكوين المكونين  إستراتيجيةتم ضبط 
فية، في مختلف الميادين المرتبطة بنظم المعلومات الجغرا

 التسيير العمراني... آلياتو اإلحصائيةتحليل المعطيات 
 

  المعهد و اتفاقيات التعاون نشطة العلمية فياأل

في إطار تفعيل األنشطة والتظاهرات العلمية في المعهد،  
بمشاركة مختصين، ينظم المعهد سنويا  تظاهرات علمية 

و بناء على برنامج  مديرية الجامعة بتعميق التعاون 
العديد من العلمي استفاد المعهد من الثقافي و 

 :تفاقيات مع اال

 ،متمثلة في جامعات أم البواقي الوطنية:جامعات ال
المدرسة المتعددة التقنيات للهندسة والتعمير،  ،بشار

 بسكرة. 
 ،بوخاريست ،فاس ،رغستراسبو الجامعات االجنبية:

 ...اكس مارسيليا، روستوك، 
السكن، مديريات  االقتصادي:-الشريك االجتماعي

الدراسات العمومية ، مكاتب التعمير والمدينة، البيئة
والخاصة، الديوان الوطني للتسيير العقاري ومراكز الدفن 

 التقني للنفايات.
 

  خلية اإلعالم و التوجيه

في إطار تطوير و تحديث التواصل بين مختلف الفاعلين من 
أساتذة و طلبة و إداريين، تم خلق خلية اإلعالم والتوجيه 

الميدان التي تقوم بنشاط التوعية والتحسيس في 
 منتجاتها أهم بالمعهد، ومن واإلعالمي البيداغوجي

نشرية بريد المعهد التي تصدر عددين في السنة حول 
 مختلف نشاطات المعهد.

 
 بتأطيرتم خلق هذه الخلية  خلية اإلبداع الطالبي:

من المعهد ومن خارج المعهد،  األساتذةمجموعة من 
ومشاريع خاصة بموضوع  أفكاركفاءات الطلبة حول  إلبراز

 تكوينهم.
 
 

 لـــرص الشغـــــف

 
من خالل لوحات التكوين التي يوفرها معهد تسيير 

طور الماستر  والتقنيات الحضرية سواء في طور الليسانس 
 ، فان فرص الشغل ممكنة في القطاعات التالية :

) و التهيئة مكاتب الدراسات المكلفة بالبناء و العمران  -
 في القطاع العمومي والقطاع الخاص( 

 المصالح التقنية للجماعات المحلية )الوالئية و البلدية (  -
المديريات التقنية للواليات التي لها عالقة مباشرة  -

بتسيير المدينة و العمران )مديريات التعمير و البناء، 
مديريات البيئة، مديريات السكن و التجهيزات العمومية و 

)... 
 المصالح المكلفة بتسيير المياه  -
 المصالح المكلفة بتسيير المسائل البيئية -
 

 تطور عدد الطلبة المسجلين بالمعهد
  


