نائب العميد المكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي
والعالقات الخارجية
 مهام نائب العميد المكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات الخارجية : متابعة سير إمتحانات االلتحاق بما بعد التدرج . أخد أو أقتراح االجراءات الضرورية لضمان سير التكوين لما بعد التدرج . السهر على سير مناقشة المذكرات و أطروحات لما بعد التدرج . متابعة أنشطة البحث المخابر ووحدات البحث . المبادرة بأعمال الشراكة مع القطاعات االجتماعية واالقتصادية . تنفيد برامج تحسين مستوى األساتذة وتجديد معلوماتهم . ترقية أنشطة التبادل والتعاون بين الجامعات الوطنية والدولية . متابعة سير المجلس العلمي للكلية والمحافظة على ارشيفه. المصالح التابعة لنائب العميد : مصلحة متابعة التكوين فيما بعد التدرج مصلحة متابعة أنشطة البحث -مصلحة التعاون والعالقات الخارجية

التسجيالت وإعادة التسجيالت للسنة الجامعية :6102/6102
* دكتوراه علوم
* دكتوراه الطور الثالث
* من أجل السير الحسن للتسجيالت وإعادة التسجيالت وعمال بتوصيات المجلس العلمي للجامعة تقرر
مايلي:
ايداع ملفات التسجيل وإعادة التسجيل للسنة الجامعية  6102/6102على مستوى مصالح ما بعد التدرج
باالقسام في الفترة الممتدة من  6102/10/10الى غاية (. 6102/01/02سبتمبر الى  01اكتوبر)

التظاهرات العلمية :
من أجل بحث علمي متكامل تم اقتراح تنظيم أيام لطلبة الدكتوراه ويسعى هذا الى التقييم ،ومدى تقدم الطلبة
في انجاز أعمال أطروحاتهم تكون على األقل مرة في كل سنة جامعية مع المشاركة اإلجبارية لكل طلبة
الدكتوراه  : LMD.إختصاص :
اإلختصاص
الهندسة المدنية والري
الهندسة الطرائق
الهندسة الكهربائية
الهندسة الميكانيكية

التاريخ
 61الى  66أفريل
 61الى  66أفريل
 61الى  66أفريل
 61الى  66أفريل

تنظيم ملتقيات علمية
الملتقيات الوطنية
طبيعة النشاط
يوم تحسيسي حول ترامواي ورقلة

عدد المشاركين

-

الموضوع

التاريخ

-

الدراسات العليا بالكلية :
أطروحة الدكـــتوراه
تهدف أطروحة الدكتوراه الى تكريس قدرات المترشح لتحقيق عمل بحث مبتكر ومتكامل نوع ما ومستوى
عال والمساهمة بصفة معتبرة في حل المشاكل العلمية والتكنولوجية واالجتماعية واالقتصادية .
-كما تسهر الكلية من خالل أقسامها االربعة للتكوين في دكتوراه علوم ودكتوراه طور الثالث : LMD

الدكتوراه العلوم :
 الهندسة المدنية والري . هندسة الطرائق . الهندسة الكهربائية الهندسة الميكانيكيةالدكتوراه الطور الثالث :
 الهندسة المدنية والري هندسة الطرائق الهندسة الكهربائية -الهندسة الميكانيكية

التأهيــل الجامـــعي

:

التخصصات المعنية بالتأهيل الجامعي على مستوى الكلية وهي :
 الهندسة المدنية هندسة الطرائق الهندسة الكهربائية الهندسة الميكانيكيةإن لتسجيل المرشحين للحصول على شهادة التأهيل الجامعي مفتوحة طوال السنة على مستوى الجامعة وال
يمكن التقدم بطلب الترشح اال مرتين في السنة .

فترة اإليداع

:

األولى  01 :جانفي إلى غاية  01جانفي .
الثانية  01 :سبتمبر إلى غاية  01سبتمبر.

مشاريع البحث العلمي:

مشاريع البحث العلمي :CNPRU
رئيس المشروع
الرقم
 10عيادي كمال الدين
 16كريكر عبد الواحد
 10ستو نور الدين
 10بوبكري عبد الغني
 11صخري لخضر
 12بن طبة محمد الطاهر
 12زروقي جمال
 10دونيت صالح

رمز المشروع
J 0202420140013
J 0402420140060
J 0302420140013
J 0302420130017
J 0102420140147
J 0402420140060
J 0102420140145
A16N01UN300120150001

مخابر البحث العلمي للكلية
المخبر

رئيس المخبر

القسم

سنة اإلنشاء

عدد فرق
البحث

عدد
الباحثين

مخبر بحث هندسة الطرائق
)(Génie des procèdes

لعجال سقني

-LGP-

هندسة
الطرائق

 22سبتمبر
2002

04

21

مخبر الهندسة الكهربائية
)(laboratoire de Génie Électrique

جعفور احمد

-LAGE-

الهندسة
الكهربائية

2012

04

25

مخبر الديناميك و تفاعلية األنظمة
(Dynamique , Interactivité des
)Systèmes

زروقي جمال

هندسة
الطرائق

2012

04

19

-DIRESمخبر استغالل وتثمين الموارد الحيوية
الصحراوية
(Exploitation et valorisation des
ressources naturelles en zones
)arides
-EVRNZA-

كريكر عبد
الواحد

الري و
الهندسة
المدنية

2001/00/11

04

23

