
B 1406, C 1202, I 2205, L 1801, N 1404, N 1407, N 1408, N 1409, O 1301. 

 :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،

 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
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 أكاديمي ليسانس :المستوى

والتكنولوجيا  العلوم :الميــدان
اإللكترونيك  :الفـــــرع

 اإللكترونيك :التخصص
 

 

 
 

 

 :األخرى المؤسسات من الشركاء

 

 :اآلخرون االقتصاديون/االجتماعيون والشركاء المؤسسات

 :الدوليون الشركاء

 

                            المشروع مكانة :للتكوين العام التنظيم -3
 

 

 

A.L.F3.S1.04 

 اإللكترونيك :بتخصص تعريفية بطاقة

 التكنولوجيا و العلوم :المعهد أو/الكلية
 

 اإللكترونيك :القسم
 

 2015/08/05 في المؤرخ 724 رقم قرار :التأهيل قرار مرجع

 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



 اإلنترنت شبكة نجاح يتزايد .واآللية تتحدى المجاالت التقليدية مثل االتصال للمعلومات االلكترونيات موجودة في جميع مجاالت الحياة، حيث ان الرقمنة المستمرة

 بواسطة الخاليا تصنيع تحسين في باستمرار يساهم التكنولوجي التطور .المستقبليتطلب بنية تحتية كبيرة لن تتطور إال في  ما وهو االتصاالت وشبكات GSM وشبكات

 نهاية في لنا يسمح والذي السيليكون رقائق

 إلى باإلضافة .األحفوري للوقود حقيقي بديل بتقديم المطاف

 يصبح لذلك .اإللكترونية للمنتجات المستهلكون هموالفضاء  الحديث، الطب الروبوتات، السيارات، السيارات، مثل صناعة المتطورة التكنولوجية القطاعات ذلك،

 العنصر في االستثمار إن .والتكوين والمعدات العلمي البحث خالل من اإللكترونياتمجال  تطوير أجل من القطاع هذا في كبيرة موارد تسخير الضروري من

 لجميع مشتركة أساسية قاعدة تكوين إلى يهدف والذي التكوين، هذا تقديم في الرئيسي السبب هو وهذا للمجتمعتنموية  عملية ألي الضامن هو البشري

 تخصصات

 .مستقبال الماستر في مختلفة تخصصات في دراساتهم مزاولة من للطلبة ذلك بعد ليسمح اإللكترونيك،

 :التكوين أهداف 5-

 :إلى األول المقام في اإللكترونيك في األكاديمي الليسانس هذا يهدف

 معترف شهادة على الحصول 2-اإللكترونيك،  مجال في الموجودة الدكتوراه او الماستر تخصصات جميع في الدراسات متابعة على قادرين طلبة تكوين 1-

 مع والتكيف (والوطنية واإلقليمية المحلية) واالقتصادية االجتماعية الهيئات طرف من بها

 .واالقتصادي االجتماعي للمحيط والمستقبلية الحالية االحتياجات
 

دا ج واسعة لمجموعة انطالق نقطة التكوين هذا يعتبر الواقع، في  السيارات، الفضاء، علوم) اإللكترونيك مجال في الوظائف من ً 

 ...المدمجة، األنظمة الصناعية، المعلومات تكنولوجيا التصوير، الروبوتات، الطب، الهاتفية، االتصاالت التلفزيون، الراديو،

 (.إلخ
 

 .الصناعات من واسعة مجموعة في المهنية الفرص من العديد المجال هذا في التكوين يوفر

 
 

 

 

 

                               :التكوين من المستهدفة المهارات -6
 

 

 :وسياقه التكوين مضمون 4-

 إلى األكاديمي التكوين ناحية من يستند والذي اإللكترونيات، مجال في متين وتقني علمي تكوين توفير هو التكوين من الهدف

 (للتكوين معتمد رصيد 180 من رصيد 72 ٪ 40 إلى تصل الكمبيوتر وعلوم والكيمياء والفيزياء الرياضيات) أساسية مواد

 التجهيز، الرقمية، وغير الرقمية اإللكترونيات :وهي إلللكترونيات، الوثيقة الصلة ذات الموضوعات على أخرى ناحية ومن

في مالحظة هامة، فإن  (.٪ 50 رصيد معتمد للتكوين، أو ما يقرب من 180 رصيد من )87وإلكترونيات الطاقة، ومعالجة اإلشارات، وما إلى ذلك 
حيث  (: الساعي الحجم إجمالي من ٪ )25العملية  للتطبيقاتم تخصيص جزء كبير لهذا الغرض، ت .هذا التكوين يعتمد على التجربة التدريس البيداغوجي في

 والشعور االستقاللية، تعزيز أجل من الجماعي العمل على الطالب تكوين يتم نفسه، الوقتفي  .تطبيقية بأعمال المتخصصة تقريبا جميع المواد يتم دعم
 من المبادرة وروح بالمسؤولية

 .التكوين نهاية مشروع المؤسسات، األعمال إدارة المهنية، المشاريع خالل


