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 :األخرى المؤسسات من الشركاء
 

 

 :اآلخرون االقتصاديون/االجتماعيون والشركاء المؤسسات
 

 

 :الدوليون الشركاء
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A.M.F2.S1.02 

 والتكنولوجيا العلوم(:المعهد أو) الكلية
 

 الكهربائية الهندسة :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

 
 

      
  

   
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 :وسياقاته التكوين مضمون 4-

 
 .الملموسة المشكالت حل على القدرة تطوير  -

 .اإلنتاج أنظمة وإدارة تصميم تقنيات من التمكن  -

 .الصناعي للواقع الحسي األثر  -

 .االبتكار على القدرة  -

 .اإلنتاج وسائل تحسين  -

 
 وتطوير تحديد على القادرين الكهروميكانيك أخصائيي الكهروميكانيك، تخصص الكهربائية، الهندسة شعبة في الماستر يكون

 .التوجهات متعددة برؤية للشركة المبتكرة والمنتجات األنظمة ونشر

 :التكوين أهداف 5-

 : التكوين من المستهدفة المهارات 6-

 
 الكهربائية، الصناعية المجاالت في وظائف لشغل الطالب إعداد هو الكهروميكانيك ماستر تخصص في التكوين من الهدف

 وتصميم تحديد إنتاج، سلسلة وتصميم نمذجة :على راً   حيث سيكون الخريج قاد (.المنشآت الصناعيةصيانة  اآللية، التحكم، اإلدارة،)الميكانيكية وأنظمة الكهروميكانيكية 

 المختلفة التدفقات وتجريب إدارة الشاملة، الجودة لضمان التحسين تقنيات تطبيق اإلنتاج، نظاموصيانة  وتأمين تركيب اإلنتاج، عملية آلية/أتمتة اإلنتاج، تركيب عناصر واختيار

 عند التجاوب اإلنتاج، شركة في

 .متوقعة غير مشاكل مواجهة

 :للتوظيف والوطنية واإلقليمية المحلية اإلمكانات 7-

 
 لهم يسمح حيث الصناعي، باإلنتاج المتعلقةمناصب المسؤولية في القطاعات المختلفة  برنامج الماستر في الكهروميكانيك للخريجين المهارات المتعددة االلزمة لشغل يقدم

 المنتجات وتجهيز إلنتاج العمل وورش والمصانع المجمعات في السهل بالولوج

 .إلخ ... بوعريريج، برج المسيلة، منطقة في


