البحث العلمي
لومةا مد فا التطا ر العوما االتنسالاجا فا م را
الماء يامق المررةد الاطس د العو ا لورغ .اضع
خطط عم فا اطار ال.رسامج الاطسا لو .ث امال
المااض ع التال د :
 الت راق المساخ د ااثار ا عوى الماارر المائ دش
 مس آق الرغ.
 معالجد اتطن ر الم ا ش

الهياكل البيداغوجية
لومررةد الاطس د العو ا لورغ ان ال .راغاج د تتمث فا :
 53 مررجاق  .راغاج د
 52 ياعد الم اضراق  305مقعرش
 06 ياعاق لورراس ا 10ياعد لألعما الماجندش

ادملرسةاولطنيةالعليارللي
ااجملهددبعاهللرعابوي
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 20 مخ.ر لألعما التط .ق د ش
 53 م طاق تجر  .د

 الم طاق التجر  .د لآلالق ضخش

 منت.د ت تاغ عوى  0555نتا اأنثر م  206مجود
رار د .عرم ل اق ( عر .د ل فرسة د ل إسجو ز د اراة د )
ا 065م نرم سنا د التخرج اأطرا اق الماجةت ر

 ال .ئد ل االاةط الةا واش

 مرنز ال ةا.اق

 ةقا اررف الم ا .

 ار د لسظا اإل نار ع.ر ال اةا

فا ا السطاق تمتوك المررةد مخ.در د م دندود د
م خمةد( )50اأر.ع( )50فرق ت .ث فا مااض ع
دا ل
اق أ راف ايترار دد اطدسد دد ش الدى جداسد
تسظ المررةد مظا راق اموتق اق عوم د اتقس د اق
ررك اطسا اعالما ش

 مخ.ر الو اق

 الرغ ال ضرغش

وزارة التـعلـيم العـالي والبحـث العــلمـي

التكوين ما بعد التدرج
تضم المررةد الاطس د العو ا لورغ تنا سا فا الرنتارا سظا
) Scienceا  )LMDمس عا  1522فا اختراص الرغ

التكوين المستمر

تقترح المدررةدد راراق يرد درم الدمدرك لدودرةدندودد اتد دةد د
المةتاك لرالح إطاراق امدندسدرةدا يدطدا الدرغ ل ا د دا
العمام د االتن ئد الدعدمدراسد دد االد.د دئد دد ش دقدا .دتدسد د دط د
الراراق أةات م اخ.راء اغ نفاءم منس د عو ا .داةدتدعدمدا ند
الرعائ االاةائ ال .راغاج د ال ر ثد

;)Address : ENSH P.O.BOX 31. Blida(09000
;Website : www.ensh.dz
;Email: direction@ensh.dz
; phone : (025) 29 90 39/36/62
;Fax : (025).29.90.37/62

http://www.ensh.dz

اﻟﺗﻌرﯾف

اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺗدرج

اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠري ھﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة اﻟﺗﻌﻠﯾ م
اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻛﺎن ﯾطﻠﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺳﺎﺑ ﻘ ﺎ اﺳ م اﻟ ﻣ ﻌ ﮭ د اﻟ ﮭ ﯾ دروﺗ ﻘ ﻧ ﻲ
وﺗﺣﺳﯾن اﻷراﺿﻲ اﻟذي أﺳس ﺳﻧﺔ  1972وﻓﻲ ﺳﻧﺔ  1985ﺗﺣول اﻟ ﻣ ﻌ ﮭ د
اﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠري.

ﯾﻛون اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري ،ﻟﺣﺎﻣﻠﻲ
ﺷﮭﺎدة اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻟﻠﺷﻌب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :

اﻟﻣﮭﺎم

 ﻋﻠوم اﻟطﺑﯾﻌﺔ واﻟﺣﯾﺎة

ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠري أداة اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻔﺿﻠ ﺔ ﻟ ﻠ ﺗ ﻧ ﻣ ﯾ ﺔ ﻓ ﻲ
ﻣﺟﺎل اﻟﻣﯾﺎه  .ﻓﮭﻲ ﺗوﻓ ر ﻣﺳ ﺎﺣ ﺔ ﻟ ﺗ ﻌ زﯾ ز اﻟ ﻣ ﻌ رﻓ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺟ ﺎﻻت اﻟ ﻣ ﯾ ﺎه
واﻧﺷﻐﺎﻻﺗﮭﺎ وﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق  ،ﺗﺗﻠﺧص ﻣﮭ ﺎم وادوار اﻟ ﻣ درﺳ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﻧ ﻘ ﺎط
اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
 اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﮭﺎم اﻟﺧﺑرة ،
 اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺑﻣﮭﺎم اﻟﺧﺑرة  ،اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﯾﺎه.
 ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟدراﺳﺎت واﻟﻣﻧﺷورات اﻟﺑﺣﺛ ﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣ ﺟ ﺎﻻت وط ﻧ ﯾ ﺔ ودوﻟ ﯾ ﺔ
ﻣﺧﺗﺻﺔ.

 اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ  :اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ  ،اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ
 اﻟﺑﻧﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ .

ﻣدة اﻟدراﺳﺔ ھﻲ  05ﺳﻧوات :
 02 ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻟﻘﺳم اﻟﺗﺣﺿﯾري
 03ﺳﻧوات ﻓﻲ إﺣدى اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت :
 اﻟري ﺣﺿري H.U

ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﻣل

 اﻟﺳﻘﻲ وﺻرف اﻟﻣﯾﺎه I.D

 اﻹدارات اﻟﻣرﻛزﯾﺔ

 ﺗﮭﯾﺋﺔ وھﻧدﺳﺔ اﻟري A.G.H

 ﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ )(DRE
 اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
 اﻟوﻛﺎﻻت اﻟوطﻧﯾﺔ )(ANRH ,AGIRE ,ADE ,ANAT,ANBT
 ﻣﻛﺎﺗب اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ

 اﻟﻌﻠوم اﻟدﻗﯾﻘﺔ

)(URBAB) (CTH

 ﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻧﺟﺎز ﺑﻣﯾدان اﻟري
 دﯾوان اﻟﺳﺎﻗﻲ و ﺻرف اﻟﻣﯾﺎه(ONID) .
 اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﺛل  :ﺳوﻧﺎطراك ،ﺳوﻧﻠﻐﺎز......

 إﻋﺎدة اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻐﯾر ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ R.E.N.C

ﻣﻧﺣﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎرج،
ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺢ ﻟﻠطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺗﻔوﻗﯾن.

ﺗﻛوﯾن ﻣﻘﺎوﻻﺗﻲ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺳﺎره اﻟدراﺳﻲ ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟطﺎﻟب اﻟﻣﮭﻧدس ﺗﻛوﯾﻧﺎ ﻓﻲ
اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ.
ﺗم إطﻼق ھذا اﻟﻣﺷروع ﻣن طرف اﻟوزارة اﻟوﺻﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر
ﻣﺷروع اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﯾن واﻟﺑﺣث اﻟﻌــﻠﻣـﻲ ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋر و
ﻓرﻧﺳﺎ )  (FSPو )( RME

اﻟﺗﺄطﯾر
ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺄطﯾر اﻟﺑﯾداﻏوﺟﻲ ﻓرﯾﻖ أﺳﺎﺗذة ﻣﺗﻛون ﻣن ﺟﺎﻣﻌﯾﯾن
) دﻛﺎﺗرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر أﺳﺎﺗذة و ﻣﮭﻧدﺳﯾن(

اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟطﻼب اﻟﻣدارس اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ
اﻟﻣﻘﺑوﻟﯾن ﺑﻌد اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ .
ﺗﻘﺎم اﻟدروس ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﺣﺎﺿرات  ،وأﻋﻣﺎل ﻣوﺟﮭﺔ ﻣدﻋﻣﺔ ﺑﺄﻋﻣﺎل
ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺑﺈﺣدى اﻟﻣﺧﺎﺑر اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﺷر ) (14وﻛذا اﻟﻣﻧﺻﺎت اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ
اﻟﺛﻼث اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣدرﺳﺔ.
* زﯾﺎرات ﻣﯾداﻧﯾﺔ ) اﻟﺳدود وﻣﺣطﺎت اﻟﺿﺦ وﻣﺣطﺎت ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﯾﺎه ،
ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﯾﺎه اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ وﻣﺣطﺎت ﺗﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎه واﻟﻣﺳﺎﺣﺎت
اﻟﻣﺳﻘﯾﺔ (.
* ﺗرﺑﺻﺎت ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺑﺎﻟوﺳط اﻟﻣﮭﻧﻲ ﺗﺟرى ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻊ اﻟﺳدود
واﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﺳﻘﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﮭﯾﺎﻛل اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ وﻣﻛﺎﺗب اﻟدراﺳﺎت.

اﻟﺷﮭﺎدة
ﯾﻘوم اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺷواره اﻟدراﺳﻲ ﺑﺗﺣرﯾر ﻣذﻛرة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ
ﯾﺗم طرﺣﮭﺎ ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﻣﮭﻧدس دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟري.
ﯾﺳﺗﻔﯾد اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﺗدرﺟﯾن ﻣن ﺗﻛوﯾن ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﺑﺣث ﯾﻘدر ب  205ﺳﺎﻋﺔ .
ﯾﻣﻛﻧﮭم ﺑﻌدھﺎ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣذﻛرة ﻣﺎﺳﺗر ﻓﻲ اﻟري .

اﻷﺳﺎﺗذة

اﻟﻌدد

أﺳﺗﺎذ

06

أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر ﻗﺳم )أ(

06

أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر ﻗﺳم )ب(

17

أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ﻗﺳم )أ(

26

أﺳﺗﺎذ ﻣﺳﺎﻋد ﻗﺳم )ب(

05

ﻣﻌﯾد

01

