
 :التكوين مكان 1-

 آلي واالعالم الرياضيات (:المعهد أو) الكلية

االلي  االعالم :القسم

 2015/10/13 في المؤرخ 1090 رقم قرار :التأهيل قرار مرجع

 :اآلخرون المشاركون 2-

 جامعة ،1 سطيف جامعة ،بريكة الجامعي المركز ،جامعة خنشلة ،2 بوعريريج، جامعة باتنة برج المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، جامعة
 الوكالة التكنولوجية، والتنمية البحث نتائج لتثمين الوطنية الوكالة بجاية، جامعة ،1 قسنطينة

 .الخAUF... للفرانكفونية الجامعية

 ، - المسيلة - LAFARGEاالسمنت  لصناعة الدولية الشركة ،- بوعريريج برج - كوندور مجمع ، - المسيلة وحدة – SPE الكهرباء انتاج شركة
 حليب حضنة مؤسسة ،- مسيلة - بريماتاك ،- مسيلة - (MEI) الصناعية التجهيزات صيانة مؤسسة

 .الخ... الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة ،- مسيلة - سوالر حضنة مؤسسة ،- مسيلة - أللنابيب مغرب مؤسسة ، - مسيلة -

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

 .الخ... ،فرنسا تولوز للتعمير العليا الوطنية المدرسة

Socle commun du domaine : MI (1
ère

 année) + L2 Informatique L3 SI 

    

 تتيح التي البرمجة ونماذج البرمجيات هندسة مثل الكمبيوتر، أنظمة لتطوير األساسية األسس على التكوين هذا محتوى يركز

 .الكمبيوتر برامج وتطوير لتحليل االلزمة المهارات اكتساب الشهادة لحامل

 

 

ليسانس  :المستوى
 آلي واعالم رياضيات :الميــدان

الي  اعالم :الفـــــرع

 الكمبيوتر أنظمة :التخصص
 

 

 

 :األخرى المؤسسات من الشركاء

 

 :اآلخرون االقتصاديون/االجتماعيون والشركاء المؤسسات

 

 

 :الدوليون الشركاء

 

                            :المشروع مكانة :للتكوين العام التنظيم -3

 

 

 

 الكمبيوتر أنظمة :بتخصص تعريفية بطاقة

 

B.L.F2.S1.02 



 المحللين تكوين  - .اكتساب مهارات وكفاءات عالية المستوى في هندسة وتصميم وإدارة أنظمة تكنولوجيا المعلومات  -
 االحتياجات لتلبية مفصال   البرنامج يكون حيث الخاصة بالمؤسسات المعلومات تكنولوجيا لبناء أنظمة التقنيات وتجميع ودمج ابتكار على قادرين سيكونون الذين

 المصرفية الخدمات الطاقة، والطرق، الحديدية السكك الجوي، النقل الفضاء،) واالقتصاديةالصناعية  القطاعات جميع في للشركات والعلمية التجارية
 ناشر والتأمين،

 (.ذلك إلى وما  البرمجيات،
 

 المتوسطة األعمال مشاريع فهم على القادرين الكمبيوتر أنظمة في المتخصصين تكوين هو التخصص هذا هدف فإن وبالتالي،

 .الحجم والكبيرة

 :هي بها المطالبة لخريجينا يمكن التي التطبيق مجاالت

 

 :النشاط قطاع 1.

 الصناعة  •

 التكوين  •

 التجارة تقنيات  •

 الدراسات مكتب  •

 :األعمال 2.

والتطوير البحث  •

التعليم  •

الدراسات مكاتب  •

 
 

 

                               :التكوين من المستهدفة المهارات -6

 

                    :التوظيف لقابلية والوطنية الجهوية المحلية، اإلمكانات -7

 

 

 :التكوين أهداف 5-

 

 هندسة في األساسية المعرفة اكتسبوا قد يكونون سوف الجامعة في "الكمبيوتر أنظمة" تخصص من يتخرجون الذين الطالب

 .الكمبيوتر أنظمة بتطوير المتعلقة والبرامج األجهزة مشاكل لكافة مدركين وسيصبحون الخصوص وجه على البرمجيات


