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 القتراح إلبذاء انرغبت دعىة
  انبذر ييبه تذهيت دىل تطىيرو بذث أنشطت

 
 انىكبنت انًىضىعبتيت نهبذث في انعهىو وانتكنىنىجيب 

  2222نىفًبر 

  أهذاف انذعىة

 ماد ٔرطٕٚو ثؾش أػًبل شكم فٙ االثزكبه أٔ/ٔ ٔانزطٕٚو رُفٛن أَشطخ انجؾش إنٗ انلػٕح ِْن ٓلفر

انًٛبِ ٔ انجؾو يٛبِ ثزؾهٛخ انًزؼهمخ نالَشغبالد ؾهٕلان رملٚى َؾٕ ٔيٕعّ يجبشو ٔالزظبك٘ اعزًبػٙ طلٖ

 ٔثُبء يُبٍجخ ركُٕنٕعٛخ ٔؽهٕل يضبفخ لًٛخاَزبط يقوعبد ماد إنٗ رويٙ انلػٕح  ،ثبنزبنٙٔانًبنؾخ 

 .انًَزلايخ انزًُٛخ ٍٛبق فٙ انًٛبِ رؾهٛخ انَجك فٙ يغبل َغٛمرٔ دانزغٓٛيا أٔ/ٔ انقليبد أٔ/ٔ انملهاد

 انًذبور انرئيسيت

 :هئَٛٛخ يؾبٔه( 70) ٍجغ فٙ انلػٕح، نٓنِ انجؾو، يٛبِ ثزؾهٛخ انًزؼهمخ انًقزهفخ انغٕاَت غًٛغر رى  

  ٔيب ثؼل انًؼبنغخ انًؼبنغخ يب لجم انًؼبنغخ، ثبنزؾهٛم، انًزؼهمخ انغٕاَت

ٔ   انزٙ انجؾو يٛبِ نُٕػٛخ انكًٛٛبئٛخ ٔانفٛيٚبئٛخ انكًٛٛبئٛخ انزؾهٛهٛخ انلهاٍبد .1  ، زؾهٛخان يؾطبد كري

ك انزٙ انًٛبِ نُٕػٛخ ٔانغٕٛنٕعٛخ ٔانًٛكؤثٕٛنٕعٛخ انجٕٛنٕعٛخ انلهاٍبد. 2  ٔ  ، انزؾهٛخ يؾطبد ري

 ،انظؾخ ػهٗ رؤصٛوْب: ٔانًقزهطخ حانًؾال   انًٛبِ عٕكح رمٛٛى .3

 ،نًؾطبدا انًٕعٓخ نزئٚل انًٛبِ يآفن ٔرؾٍَٛ رمٛٛى .4

 ،ٔانزؾٍَٛ انزمُٛخ ؽبنخ: انزؾهٛخ ػًهٛخ لجم انجؾو نًٛبِ انًَجمخ انًؼبنغخ. 5

 .ٔرؤصٛوارٓب انًُزغخ انًٛبِ عٕكح ٔرمٛٛى هًٛبِن انجؼلٚخ ًؼبنغخان. 6

 

 تذهيت ييبه انبذر ببنتنبضخ انعكسي 

 وانتجًيع(  وانتىصيف االختببر) األغشيت

 ،ٔانٕلبٚخ ٔانزٕطٛف انزمٛٛى انزُبضؼ انؼكَٙ: فٙ انؾٕٛ٘ ٔانؾشف زواكىٔان . االََلاك1

 ،انزظُٛغ ،انزٕطٛف ،ٌانزمٛٛ ،انزكُٕنٕعٛب إنّٛ رٕطهذ يب أؽلس: انؼكَٙ انزُبضؼ أغشٛخ .2

 ...ٔانزؾٍَٛ انزظًٛى: انؼكَٙ انزُبضؼ ٔؽلاد .3

 ،انؼكَٙ انزُبضؼ يؾطخ . طٛبَخ4

 ...إنـ انًزغلكح، انطبلخ االٍزوكاك،: انؼكَٙ انزُبضؼ ًُشؤحن ٕ٘انطبل زؾٍَٛان .5

 ، ٓبٔرظًًٛ ٔاألعٓيح انجوايظفٙ  انزؾكى: ٔاألرًزخ ٔانمٛبً ًوالجخان .6

 انظٛبَخ، انزؾٍَٛ، د،انزكُٕنٕعٛبثبنزُبضؼ انؼكَٙ :  ضـان. 7

 ،انؼكَٙ انزُبضؼ ثزمُٛخ انًجزكوح انظغٛوح انزغوٚجٛخ انًٛبِ رؾهٛخ يؾطبد ٔرشغٛم إَغبىٔ رظًٛى .8

 ، خبنؾانً انًٛبِ اٍزؼبكح .9

 انجًهىريت انجسائريت انّذيًقراطيت انّشعبيت
 يانبذث انعهًوزارة انتعهيى انعبني و

 

 انًذيريت انعبيت نهبذث انعهًي وانتطىير انتكنىنىجي
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 ،األكٕاثٕهُٚبد ثبٍزقلاو األغشٛخ َفبمٚخ رؾٍَٛ .11

 ،انٓغُٛخ أكٕاثٕهٍٚ أيٛل انجٕنٙ أغشٛخ أكاء . رؾ11ٍَٛ

 ، انًٛبِ ٔرؾهٛخ انًَجمخ ًؼبنغخهن علٚلح ْٔغُٛخ ػضٕٚخ ٔغٛو ػضٕٚخ أغشٛخ ٔرٕطٛف روكٛت .12

 ،انزؾهٛخ فٙ األغشٛخ أكاء كهاٍخ .13

  ُغيح،انً انزؾهٛخ أَظًخ أكاء رمٛٛى .14

 ، غشٛخاأل رشوٚؼ .15

 ،انًٛبِ رؾهٛخ أكاء ػهٗ ٔرؤصٛوْب انًٕاك/األغشٛخ اثزكبهاد .16

 ،انؼكَٙ انزُبضؼ أغشٛخ اََلاك .17

 ،انؼكَٙ ثبنزُبضؼ ؽًبٚزٓبٔ األغشٛخ رُظٛف .18

 . ٔانًزلْٕهح انغلٚلح انؼكَٙ انزُبضؼ أغشٛخ ٌرمٛٛٔ رٕطٛف .19

 

 انًيبه تذهيت يبثتقنو  طرائقو بتكنىنىجيبث انًتعهقت انجىانب

 انهجينت وانتكنىنىجيبث انعكسي نهتنبضخ انتكنىنىجيبث انبذيهت

 

 ... MSF، MED، MVC، TVCخ: انؾواهٚ انزؾهٛخ ٛبدرمُ .1

 ...إنـ انُبَٕ٘، انزوشٛؼ انكٓوثبئٙ، انزؾهم انؼكَٙ، انزُبضؼ: انغشبئٛخ انزؾهٛخ ٛبدرمُ .2

  انغشبئٙ، انزمطٛو ،(انوطٕثخ إىانخ - انٕٓاء روطٛت) انٕٓاء كٔهاد انزجهٕه،: رمهٛلٚخ غٛو ٛبدرمُ .3

 ...إنـ ، انًجبشو انزُبضؼ

 ،انٓغُٛخ انزؾهٛخ مُٛبدر .4

 ،انًهٕؽخ لهٛهخ انًٛبِ رؾهٛخ .5

 (، ثبنًنٚجبد االٍزقالص األَٕٚٙ، انزجبكل) انكًٛٛبئٛخ ٛبدانزمُ رطٕٚو .6

 ، انًجزكوح انظغٛوح انزغوٚجٛخ انًٛبِ رؾهٛخ يؾطبد ٔرشغٛم ٔإَشبء رظًٛى .7

 ، انؼكَٙ انزُبضؼ طوٚك ػٍ انجؾو يٛبِ نزؾهٛخ ثلائم الزواػ .8

9 .CDI ٔثبنَؼخ انزؤٍٚ إىانخ أ. 

 انجىانب انطبقىيت

 (...إنـ رٕهثٕ، شبؽٍ انزٕهثُٛبد، انضغظ، يجبكالد) انطبلخ اٍزؼبكح .1

 ،  انًٛبِ رؾهٛخ فٙ انًزغلكح انطبلبد رطجٛمبد .2

 ، ٔانًٛبِ نهطبلخ انًشزون انزٕنٛل .3

 ، انجؾو يٛبِ رؾهٛخ نٕؽلاد اإلكَوعٙٔ انطبلخ أكاء رؾٍَٛ. 4

 

 االقتصبديت وانتنظيًيتانجىانب 

 ،ٔانزٕىٚغ انزقيٍٚ .1

 ،انزَوة يؼلل رقفٛض .2
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 ،ٔانولًُخ اننكٛخ انًٛبِ .3

 ،طُبػٙ َطبق ػهٗ نهًظبَغ ٔانزُظًٛٛخ ٔااللزظبكٚخ انزمُٛخانزؾبنٛم ٔ انزظًٛى .4

 ،انًٛبِ نزؾهٛخ انضبَٕٚخ نهًُزغبد االلزظبكٚخ انزطجٛمبد ػٍ انجؾش .5

 انًؾال ح، بنًٛبِث هزئٚلن ٔااللزظبكٚخ االعزًبػٛخ انزكبنٛف ٔرؾهٛم رؾلٚل .6

 انًبء،  ٔرطجٛمّ فًٛب ٚقض نهمبٌَٕ االيزضبل رؾٍَٛ .7

 ، حانًؾال   انًٛبِ يٍ ٔاؽل يكؼت يزو ركهفخ ٛٛىرم: الزظبكٚخ - رمُٛخ كهاٍخ .8

 ظفمبد. ٔان انؼمٕك: الزظبكٚخ - رمُٛخ كهاٍخ. 9

 جىانب انتشغيم وانصيبنت

 ...إنـ انزؾٍَٛ، ،انًٕصٕلٛخ .1

 ، أثؼبكْب ٔرمهٛم انزؾهٛخ يؾطبد ٔطٛبَخ ثُبء انزؾكى فٙ. 2

 ، (انؾشف ٔانزؾغٛىزواكى ) ٔان نهزهٕس انًضبكح ٔانزلاثٛو ٔانُزبئظ األٍجبة يضم ، األكاء عٕاَت. 3

 ، ٔانولًُخ األشٛبء ٔإَزوَذ اننكٛخ انًٛبِ. 4

 ،انولًٙ انزٕأو طٛبَخ .5

 ، ٔاألرًزخ ٔانُمم ٔانكٓوثبئٛخ انًٛكبَٛكٛخ دانزغٓٛيا اٍزغاللٔ رظًٛى رؾٍَٛ .6

 ،ٔانزؾكى ٍزغاللٔاال نهزظًٛى ٛبديغٔثو ثوايظ إػلاك .7

 غٓٛياد.زٔان انًُشآد ٔؽًبٚخ زآكمان. 8
 

 ٔانُغبػخ هيٕى انؾَبة ٔأكٔاد انغلٖٔ ٔانًؾبكبح انًزؼهمخ ثبألكاء

 

 ، انزؾهٛخرمُٛبد ٔ انُمم ًَنعخ. 1

 انمواه،ارقبم  كػى .2

 ، االلزظبك – انجٛئخ  -اإلكَوعٙ – انطبلخ 4E رؾهٛم .3

 ،( LWC)يَجمخ  فُٛخ - الزظبكٚخ علٖٔ كهاٍخ .4

 انجىانب انبيئيت

 

 ، انًهؾٙ انًؾهٕل نزظوٚف انجٛئٙ األصو .1

 ، انًٛبِ ثزؾهٛخ انًزؼهمخ انجٛئٛخ ًشكالدان. 2

 ، انًُبؿ ورغٛ   ٔيمبٔيخ فٔانزكٛ   انكوثَٕٛخ انجظًخ .3

 ، ٔإكاهرٓب انًبنؾخ انًٛبِ يٕاهك اٍزؼبكح. 4

 ، انَبؽهٛخ انجؾوٚخ انجٛئٛخ انُظى ػهٗ انًٛبِ رؾهٛخ رؤصٛو يٍ انؾل. 5

 .انزمهٛلٚخ انطبلخ ًؾطبدن انؾواه٘ انظوف رضًٍٛ. 6
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  يهيبر دج: انًخصص نهذعىةانتًىيم 
 

  : انًشبركتيعبيير 
ٔيًضهٙ انًؤٍَبد االلزظبكٚخ ٔاالعزًبػٛخ  انجبؽضٍٛ ، ٔانقبهط انغيائو فٙ انٕطُٛخ دنكفبءاا عًٛغ إنٗ يفزٕؽخ انلػٕح ْنِ

 . .(.إنـ ٔانًطٕهٍٚ، انًُٓلٍٍٛٔ انلػٕح ٓنِث انًؼُٛخ انمطبػبدٔعًٛغ 

  .َغبػزٓب االلزظبكٚخ.يلٖ ٔ ُزظوحانً ًقوعبدان ًْٛخٔفمب أل افزٛبهِ ٚزى َشبط نكم االػزًبكادٔٚزى يُؼ 

  انتقبء انًشبريعيعبيير 
 

  رزًضم يؼبٚٛو اَزمبء انًشبهٚغ فًٛب ٚهٙ:

 فٙ انلػٕح انًطؤؽخ شكبنٛخيغ اإل انًمزوػ انًشؤع يؾزٕٖ رُبٍت ، 

  َشغبل إلن يجبشو ؽمرملٚى  يٍ شؤَٓبانزٙ  انجواءاد ٔالًٍٛب ًقوعبد ثٕضٕػان رؾلٚل ٚغت

 ،طؤػانً

  ٔااللزظبكٚ ٍٛاالعزًبػٛ فبػهٍٛنه انًضبفخ انمًٛخرملٚى ،ٍٛ 

 انًمزوػ انًشؤع يغ يضًٌٕ  انًشبهكٍٛ األػضبء كفبءح رُبٍت.  

 

 شروط تقذيى انًشبريع

 انؼهٕو فٙ نهجؾش ٛخبرانًٕضٕػ نهٕكبنخ اإلنكزؤَٙ انًٕلغ يٍ انًشؤع الزواػ اٍزًبهح ؾًٛمر ًٚكٍ

    com.@gmailatrst.programmation انٗ اهٍبنّ ٔ  ,www.atrst.dz: ٔانزكُٕنٕعٛب

 

 تىاريخ يهًت  

 :2222نهبيت شهر نىفًبر  إطالق انلػٕح  

 :2223 جبنفي شهر نهبيت آفو أعم نهزملٚى 
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