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 :األخرى المؤسسات من الشركاء

 :اآلخرون االقتصاديون/االجتماعيون والشركاء المؤسسات

 

 :الدوليون الشركاء
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A.M.F3.S2.06 

 أداتيه :بتخصص تعريفية بطاقة

 التكنولوجيا و العلوم (:المعهد أو) الكلية

 الكترونيك :القسم

 

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

 :التكوين مكان 1-

 :اآلخرون المشاركون 2-

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

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

 مسيلة، 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

 ... 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

Socle commun du domaine 
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 :وسياقه التكوين مضمون - 4

 القياس تقنيات ظهور معخاصة  مستمر مزدهر بشكل مجال وهو األجهزة، هندسة مجال في المتخصصين تكوين هو الماستر هذا من الهدف الرئيسي

 طبيعة ذات الشركات في للتوظيف كبيرة خزان التكوين هذا ويشكل .التشخيص وأدوات والتحكم

 الطلب يتزايد حيث .مراكز البحوث والمؤسسات الجامعية في أو التكنولوجي النشاط

األدوات وأجهزة االستشعار إلى األنظمة  والهندسة من تصميمالبحث  جوانب من العديد في اإللكترونية األجهزة مجال في المتخصصة التنفيذية إللطارات باستمرار

 المعقدة في مجاالت البترول والطيران والفضاء والصناعات

 .األدوات وصيانة لرصد أو المناسبة األجهزة لتطوير سواء .وغيرها والسيارات الحيوية والطبية الكيماوية

 :التكوين أهداف5-

 
تخصصات األجهزة  مجال في يوفر المزيد من التكوين العام كما أنه .في مجال األجهزة تشغيلي وعالي المستوى توفير تكوين هو الماستر هذا الغرض الرئيسي من

 مختبرات وتزويد جهة، من واالقتصادي، االجتماعي عالمنا احتياجات تلبيةفي األداتية  تتيح لنا شهادة الماستر حيث .والقياس والتصميم والمحاكاة بمساعدة الكمبيوتر

 الحتياجات اوفق   وتكييفها التعليمية البرامج تحديث الممكن من يجعل كما أخرى، ناحية من لمؤسساتنا التعليمي الجانب عزيزوتالمجال  هذا في المختصين بالباحثين األبحاث

 الموصالت، إلكترونيات مجال في ومهاراته معرفته بتقوية للطالب السماح وكذا واالقتصادية االجتماعية القطاعات

 ... ذلك إلى وما الميكروويف وأجهزة االستشعار، وأجهزة الضوئية، واإللكترونيات

 إلى فباإلضافة .واألعمال البحثمجال  وفي األداتية، مجال في مهارات تصبح لديه حيث المشروع إدارة كيفية الطالب يعرف أن يجب التكوين، نهاية هذا في

 مثل) عاً   شيو األكثر البرامج بعض استخدام كيفية ومعرفة البرمجةأساسيات  على الحصول الطالب على سيتعين األداتية، مجال في األساسية المعرفة استيعاب

LabVIEW،... كجزء تسيير المختبرات الجامعية وهذامن  المستقبل في الخريجين سيتمكن التشغيلية، المهارات واكتساب بهالمعترف  العلمي التكوين خالل فمن (.إلخ 

 أطروحة إعداد من

 من .الدكتوراه

 تلبية على قادرين الخريجين سيكون حيث التنافسي اإلنتاج الباحثون، االساتذة سيضمنها التي ااألخرى المهارات بين

 .والتطوير البحث عالم بفتح الدورة هذه تسمح أن يجب لذلك واإلنتاج، البحث نظر وجهة من والعولمة السوق اقتصاد متطلبات

 :هي التكوين هذا في المستهدفة المهارات

  اإللكترونية واألنظمة الدوائر وإنتاج تصميم من التمكن. 

  المتقدمة األجهزة أنظمة تنفيذ. 


