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 التكنولوجيا و العلوم (:المعهد أو) الكلية
 

 الكهربائية الهندسة :القسم
 

 2016 أوت 9 في المؤرخ 1371 رقم قرار :التأهيل قرار مرجع

 وأنظمة آلية :بتخصص تعريفية بطاقة

 :التكوين مكان 1-

 :اآلخرون المشاركون 2-

 المركز خنشلة، جامعة ،2 باتنة جامعة بوعريريج، برج جامعة التكنولوجي، والتطوير العلمي للبحث العامة المديرية

 .... بجاية جامعة ،1 قسنطينة جامعة ،1 سطيف جامعة بريكة، الجامعي

 بريمتاك مسيلة،- الصناعيةالمعدات  صيانة شركة مسيلة، الفارج شركة ،(بوعريريج برج) كوندور مجموعة مسيلة، وحدة الكهرباء إنتاج شركة

 الوكالة مسيلة، سوالر الحضنة شركة مسيلة، بايب مغرب شركة مسيلة، حليب حضنه مسيلة،

 ... الشباب، تشغيل لدعم الوطنية

 المغرب، أغادير زهر ابن جامعة تونس، قفصة جامعة تونس، المنار جامعة تركيا، أنقرة غازي جامعة فرنسا، 1 ليل جامعة

 ... فرنسا، تولوز للتعمير العليا الوطنية المدرسة

  

 

   
  

      
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :مضمونه و التكوين سياق 4-

 إلى وصوال التطبيقية الرياضيات من انطالقا متنوعة موضوعات ويغطي الشعب متعدد اطابع   التخصص هذا في التكوين يأخذ

 .والحواسيب األجهزة على االعتماد خالل من وذلك النظرية التطبيقات بتنفيذ تتميز والتي اآللية،

 :التكوين اهداف 5-

 في التحكم يتم أن يجب اذ .من اجل التحكم أو صنع القرار را على دراسة األنظمة الديناميكيةً   نهاية التكوين، سيكون الخريج قاد في

النمذجة، التحديد، التحكم، )متعددة التخصصات تدمج أساليب التشغيل اآللي طريقة  باتباع تنفيذها ليتم ،(ذلك إلى وما التخطيط، المثلى، االستفادة التحكم،) الصناعية العمليات

دا ج متنوعة موضوعات ويغطي التخصصات متعددعا ً   طاب يأخذ إنه تخصص .والحوسبة الصناعية ...(  والتي اآللية، /األتمتة إلى التطبيقية الرياضيات من تتراوح ً 

 التطبيق تميز

 .فأكثر أكثر الحاسوب علوم وعلى األجهزة على االعتماد خالل من النظري للجانب الفعلي

 :التكوين من المستهدفة المهارات 6-

 الخطية،األنظمة غير  :مثل اآللية الحديثة التقنياتذلك  في بما والمراقبة، والميكانيكية والكهربائية األوتوماتيكية المجاالت في اعلمي   تكوينا والنظم االلية الماستر برنامج يوفر

 تحديد ،(ذلك إلى وما ...الخوارزميات، الغامض، المنطق االصطناعية، الشبكات)العددي والذكاء االصطناعي  التحكم متعددة المتغيرات والمعقدة، األنظمة

 والبحوث التحسين، األجهزة، الهوية،

هذا  .العملياتية

 تعميق هو منه الغرض .المتخصصة الشركات احدى أطروحة في اآللية وتربص ميداني في بإعداد يسمح للطالب التكوين

 .باآللية عالقة لها التي المهن في واالحتراف اآللية المعرفة

 :للتوظيف والوطنية الجهوية و المحلية اإلمكانات 7-

 لخريجيه واألنظمة االلية في الماستر تخصص يتيح ،(الدكتوراه لدرجة التحضير) العلمي والبحث العالي التعليم إلى باإلضافة

 بتجارة المعنية الصناعية المجاالت .وغيرها الهندسة الكهربائية في الشركات ذات الصلة بتطوير في جميع القطاعات عمل مناصب لشغل الفرص

 الذاتية، أللنظمة الصيانة أو التحويلية الصناعات اآللية، النظم وتصميمتطوير  في المتخصصة البحثية والمختبرات التصميم بمكاتب تتعلق والمتنوعة، المتعددة االلية

 ما كل عام، وبشكل ذلك، إلى وما والنقل، الروبوتات،

 .اآللية النظم بمركبات يتعلق


