
B 1101, B 1301, B 1405, C 1102, C 1201, C 1202, C 1203, C 1302, C 1401, C 1502, C 2501, 

C 2502, D 1100, D 1301, D 1401, D 1402, D 2101, F 1308, L 1801, N 1404, N 1407, N 1408, 

O 1301. 

 :التكوين مكان 1-

 :القسم التكنولوجيا :الكلية

 الهندسة الكهربائية

 2019 سبتمبر17 المؤرخ 1509 رقم القرار :التأهيل قرار مرجع

 :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

 مسيلة، بريمتاك ،مسيلة- الصناعيةالفارج مسيلة، شركة صيانة المعدات  شركة ،(بوعريريج برج) مجموعة كوندور ،مسيلة وحدة شركة إنتاج الكهرباء
 مسيلة، الوكالة سوالر الحضنة شركة مسيلة، بايب مغرب شركة مسيلة، حليب حضنة

 ...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

     
 

  

      
    

   
    

   
   

 
 

 

 

أكاديمي  ماستر :المستوى
 :الشعبةالعلوم والتكنولوجيا  :الميدان

 أنظمة :التخصصكهروميكانيك 
 الميكاترونيك

 

 

 :األخرى المؤسسات من الشركاء
 

 :اآلخرون االقتصاديون/االجتماعيون والشركاء المؤسسات
 

 : الدوليون الشركاء
 

                             المشروع مكانة :لتكوين العام التنظيم -3
 

A.M. F2.S4.25 

 الميكاترونيك أنظمة :بتخصص تعريفية بطاقة



 واألتمتة واإللكترونيات الطاقة وعلم الميكانيك :وهي األساسية، والتقنيات المعارف من مجموعة التخصص هذا خريجي يكتسب

 :الخريجين قادرين علىيصبح  حيث...والنمذجة، والرياضيات الصناعية والحوسبة الكهربائية والهندسة

  ومبتكر، معقد صناعي مشروع قيادة 

  معقدة، أنظمة وبناء تصميم 

  بعمق، واألتمتة البيانات ومعالجة واإللكترونيات الميكانيك معرفة 

  الكمبيوتر، بمساعدة والرسم التصميم برامج إتقان 

  المتكاملة، اإلدارة برنامج استخدام 

  المتعددة، الفيزيائية الظواهر ومحاكاة نمذجة 

 ...الخ.

 .والوطنية واإلقليمية المحلية المستويات على الصناعة فروع جميع في االشتغال يمكنهم الميكاترونيك أنظمة تخصص خريجي

 :بينها من نذكر أن يمكننا

  الكيماوية والبتروكيماوية، الصناعات 

  االسمنت، صناعة 

  والمعادن، الصلبة الصناعات 

  ،الصناعات الميكانيكية والسيارات 

  البحر، مياه وتحلية الهيدروليكية الصناعات 

  والنسيج، التحويلية الصناعات 

  الغذائية، الصناعات 

  الدوائية، الصناعات 

  البناء، مواد صناعات 

  الخ...الكهربائية الطاقة وتوزيع إنتاج قطاع. 

 
 

 
 

 
 

 

                               :التكوين من المستهدفة المهارات -6
 

                    :التوظيف لقابلية والوطنية الجهوية المحلية، اإلمكانات -7
 

 

 :وسياقاته التكوين مضمون 4-

 
 الروبوتات إلى اإلشارة فيبا ً   يدمج الميكانيك والهندسة الكهربائية وهندسة التحكم، يستخدم هذا المصطلح غال مهني تخصص هو ماستر أنظمة الميكاترونيك

 التعليمي البرنامج يتمحور الميكاترونيك، جوانب جميع تحصيل أجل من .الصناعية والهندسة

 األكاديمي، الجانب ٪ 60 إلى التكوين ينقسم حيث الكمبيوتر، وأجهزة واإللكترونيك واآللية الميكانيك أساسيات حول للتخصص

 .التطبيقي الجانب ٪ 30 و المشاريع ٪ 10

 :التكوين أهداف 5-

 
 نظام أو (الصغيرة األنظمة إلى يمتد قد) متكاملميكانيكي  نظام تصميم في تنفيذها سيتم التي والتقنيات العلوم وإتقان الكتساب االلزمة بالمعرفة الطلبة تزويد إلى التكوين يهدف

ومن هذا المنطلق، يتم توفير ودعم دروس  .المطروحة في هذا المجالللمشاكل  شاملة مقاربة اثراء مع (بعد عن فيه التحكم يمكن) مدمج إلكتروني
 و "هندسة الميكاترونيك"التخصص من خالل مواد 

 ".المدمجة اإللكترونيات"


