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 علوم املادة  الرياضيات
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

 الشعبية

 سكيكدة  – 1955أوت  20جامعة 

 كلية العلوم  

 :  اتصل بنا

 :العنوان
 سكيكدة  – 1955أوت  20جامعة ال –كلية العلوم  

 الجزائر 21000سكيكدة   –طريق الحدائق  26ب .ص

 ( +213) 038 72-31-13:  الفاكس / الهاتف
   http://fs.univ-skikda.dz: صفحة ويب

 fs.cc@univ-skikda.dz: اميل
 
 

 (:ليسانس ) األول التكوين يف الطور 
 (:ليسانس ) األول التكوين يف الطور 

 :شعبة  الرياضيات

 :شعبة  الفيزياء

 :الكيمياءشعبة  
 ليسانس رياضيات  -

 (:ماسرت ) الثانيالتكوين يف الطور 

 تحليل دالي تطبيقيماستر  -

 أمثلي والنظم الحركيةتحكم ماستر  -
 ماستر تحليل عددي للمعادالت التفاضلية الجزئية -

 :شعبة  الرياضيات

 :خمابـر البحث العلمي 

  الرياضيات التطبيقية و التاريخمخبر  -
 و تعليمة الرياضيات 

 أساسيةفيزياء  ليسانس-
 طاقويةليسانس فيزياء -

 أساسيةكيمياء  ليسانس-

 كيمياء تحليليةليسانس -

 (:ماسرت ) الثانيالتكوين يف الطور 

 ماستر فيزياء المواد-

 المتجددةطاقوية والطاقات ماستر فيزياء -
 اإلشعاعاتماستر فيزياء  -

 :شعبة  الفيزياء

 :الكيمياءشعبة  
 عضويةماستر كيمياء -

 ماستر كيمياء المواد-
 ماستر كهروكيمياء وتآكل -

 (:دكتوراه ) الثالثالتكوين يف الطور 

 كيمياء المواد دكتوراه  -
 :خمابـر البحث العلمي  

 السطوح السطوح  و مخبر فيزياء و كيمياء 

 البينية
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 علوم الطبيعة و احلياة  العلوم الفالحية  اإلعالم اآللي 
 (:ليسانس ) األول التكوين يف الطور 

 :شعبة  علوم بيولوجية

 (:ليسانس ) التكوين يف الطور األول   (:ليسانس ) التكوين يف الطور األول  

 ليسانس بيوكيمياء -

 الدقيقةعلم األحياء ليسانس  -
 ليسانس علم التسمم -

 والمحيطعلم البيئة ليسانس  -
 ليسانس زراعة وبيئة -

 :شعبة  بيئة و محيط 

 (:ماسرت ) الثانيالتكوين يف الطور 

 :شعبة  علوم بيولوجية

 بيوكيمياء تطبيقيةماستر  -

 تطبيقيةماستر ميكروبيولوجيا  -
 ماسترعلم السموم البيئية الحيوانية -

 :شعبة  بيئة و محيط 

 الطبيعيةعلم بيئة األوساط ماستر  -
 األنظمة البيئيةماستر حماية  -

 (:دكتوراه ) الثالثالتكوين يف الطور 

 دكتوراه بيئة و محيط  -
 

 :شعبة  علوم فالحية 

 وماءتربة ليسانس  -

 نباتيإنتاج ليسانس  -

 (:ماسرت ) الثانيالتكوين يف الطور 

 :شعبة  علوم فالحية 

 النبات ماستر تحسين  -

 ا لفالحية-المائية ماستر التهيئة  -

 ماستر علم التربة -
 ماستر أنظمة اإلنتاج البيئي الفالحي -

 :خمابـر البحث العلمي 
 األشجارتحسين مردودية اإلنتاج الزراعي و إنتاج مخبر  -
 المناخية الشبه رطبة في المنطقةالمثمرة  

 :شعبة  اإلعالم اآللي

 معلوماتيةنظم ليسانس  -

 ليسانس هندسة نظم المعلومات والبرمجيات -

 (:ماسرت ) الثانيالتكوين يف الطور 

 :شعبة  اإلعالم اآللي

 اآللياإلعالم ماستر أنظمة  -

 وتطبيقاتهندسة برمجية متطورة ماستر  -
 الموزعةشبكات و األنظمة ماستر  -

 (:دكتوراه ) الثالثالتكوين يف الطور 

 دكتوراه إعالم اآللي  -
 :خمابـر البحث العلمي  

 مخبر اإلعالم اآللـــي و اإلتصـــال  -
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