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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

2جامعة مصطفى بن بولعيد باتنـــــة    
ــــــياةـــكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة علوم الطبيعــــــــــــــــــــــــــــــة والحــــــــــــــــــــــــــ

يط  ـــــــــوم البيئة والمحــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــقـــــــــس  

  اللٌسانس

قسم البٌئة والمحٌط  ٌسمح للطلبة  السنة الثالثة بإكمال مشوارهم  الدراسً  فً 

:ثالث مسارات لٌسانس   

  بٌولوجٌا وفٌزٌولوجٌا النبات فرع العلوم البٌولوجٌة 

 البٌوتكنولوجٌانباتٌة فرع ووراثة  بٌوتكنولوجٌا 
  والمحٌطفرع علم البٌئة علم البٌئة والمحٌط   

مفتش الغابات  
    الحظائر الوطنیة

    محافظات الغابات
 المدرسة الوطنیة للغابات  

 

مكاتب الدراسات 

البحث الدكتوراه
مخابر البحث العلمً بالجامعة  والخاصة 

 الماستر

علم بٌئة المناطق الجافة 

 والشبه جافة
والمحٌط علم البٌئة فرع 

 بٌولوجٌا المحافظة 

البٌولوجٌةفرع العلوم   

 األهداف 

 بٌولوجٌا المحافظة  
النظام البٌئً المتوسطً وعلم 

 الخرائط التطبٌقً

 180على شهادة اللٌسانس ٌخضع للتصدٌق على سداسٌات والحصول  6التكوٌن فً اللٌسانس ٌتم على 

 ( .قرضا للسداسً 30) قرضا من مسار اللٌسانس

األهداف    
 وتحلٌل لوصف الضرورٌة والتطبٌقٌة النظرٌة  المعارف على الحصول من الشهادات حاملً تمكٌن 

 .مختلفة مستوٌات على  الحٌوي التنوع

 قاعدة على الحصول من النباتات تحسٌن على وتأثٌرها النباتٌة الحٌوٌة بالتقنٌات المهتمٌن الطلبة تمكٌن 

 .النباتً للتنوع الوراثً التحلٌل مجال فً أساسٌة

 الخرائط علم تقنٌات مختلف باستعمال الرقمٌة البٌئٌة والمعطٌات المعلومات تحلٌل مجال فً الطلبة 

 .المحٌط تسٌٌر احتٌاجات لمختلف استجابة. والجغرافٌا

 الجٌنً تنوعها االعتبار بعٌن واألخذ محٌطها فً النباتات لعمل المحددة اآللٌات لفهم الطلبة تكوٌن

.الالحٌوٌة و الحٌوٌة الضغوطات لمختلف استجاباتها وخاصة

  سداسٌات 6منشور علمً خالل   وإعداد المذكرة 

الجافة للمناطق والتقنً العلمً البحث مركز   

    مدیریات المصالح الفالحیة 

 الحضائر الوطنیة
 محافظات الغابات  

المدرسة الوطنیة للغابات  

مدیریات المصالح الفالحیة  
مركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة  

مكاتب الدرا سات 
مدیریات البیئة

   التعرٌف بالمشاكل واالنشغاالت المطروحة والمتعلقة
 بالحفاظ على األنواع  واألوساط البٌئٌة 

  ًطرح  نظرٌات للتثمٌن التنوع البٌئ 
 بناء استراتجٌات المحافظة  وإعادة الهٌكلة 
 (المراقبة المتابعة الحٌوٌة)طرق المتابعة العلمٌة 

    المحاور إلى وااللتفات المناطق لهذه البٌولوجٌة الطاقات تقٌٌم 

 وتوزٌع, والسهبٌة الرعوٌة المناطق تخطٌط ,واالقتصادٌة االجتماعٌة
 . جافة والشبه الجافة المناطق

 هذه فً النباتً التكٌف طرق  على والتعرف  البٌئٌة أوساطها تثمٌن 

 انتهاج  مع البٌئً وتنوعها البٌولوجٌة مصادرها على للمحافظة األوساط
 األوساط هذه للتطوٌر ثابتة سٌاسة

المرور إلى التكوٌن ٌكون 

 الماستربمسابقة لطلبة 

بشهادات   والمترشحٌن
 أخرى معادلة 

النبات  بٌوتكنولوجٌا  

البٌوتكنولوجٌافرع   
ونمو النباتات  اٌكوفٌزٌولوجٌا 

 البٌولوجٌةفرع العلوم 

 البٌولوجٌا فً متقدم ( وتطبٌقً نظري) معرفً تحصٌل 
   النباتً والتطور األٌض ,العامة والجزٌئٌة الخلوٌة

 للبٌولوجٌا  التخصصٌة المجاالت مختلف فً تكوٌن 
 النبات وبٌوتكنولوجٌا الجزٌئٌة , الحدٌثة

 عالم إلى الولوج من الشهادات على الحاصلٌن تمكٌن 
( التطبٌقً والبحث, الثانوي ,الجامعً ,البٌئً) الشغل

 الخالٌا بجزئٌات مرتطبة وتقنٌات نظري معرفً تحصٌل 
 واستجاباتها تطورها  ووراثة أٌض, ووظٌفتها النباتٌة

   الضارة العوامل للمختلف
 وتقنٌات العلمٌة المراجع استعمال عن معرفً تحصٌل 

   والكتابٌة الشفوٌة االتصال
 علمً بحث تقدٌم على القدرة 

التعلیم
 مفتش رئیس الغابات 

 األهداف  األهداف 

 األهداف 




