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 االصطناعي الذكاء :بتخصص تعريفية بطاقة

 :التكوين مكان 1-

 آلي واالعالم الرياضيات (:المعهد أو) الكلية

 االلي االعالم :القسم
 

 2020/11/26 في المؤرخ 890 رقم قرار :التأهيل قرار مرجع

 :اآلخرون المشاركون 2-

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

 .الخAUF... للفرانكفونية الجامعية

 ،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

    

  

   

  
   

    

 

 

 ماستر مهني :المستوى
 آلي واعالم رياضيات :الميــدان

الي  اعالم :الفـــــرع
 االصطناعي الذكاء :التخصص

 

 

 

 

 :األخرى المؤسسات من الشركاء
 

 :اآلخرون االقتصاديون/االجتماعيون والشركاء المؤسسات

 

 :الدوليون الشركاء
 

                            المشروع مكانة :للتكوين العام التنظيم -3
 

B.M.F2.S4.08 

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

 ، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل-مسيلة  -مؤسسة حضنة سوالر 

 .الخ... الشباب



 
 من للشركة الملموسة، غير أو الملموسة البيانات، واستعادة ونمذجة وتوحيد بجمع تسمح التي واألساليب األدوات تعلم نستهدف

 .المعالج النشاط عن عامة لمحة على بالحصول القرار لصانع والسماح الذكي القرار دعم تقديم أجل

 :التكوين أهداف 5-

 
 بتكوين الدورة تقوم . الرياضي المنطقو  اآللي األعالم العصبية للشبكة البيولوجيا وثيق بشكل يربط مجال في والمهنيين الباحثين تدريب إلى المهني الماستر تهدف

 بغض ، المشروع من جزء أو كل وإدارة وتصميم اختراع على قادرين متخصصيين

 .الدولية ذلك في بما ، أبعاده وبجميع ، تقنيته أو تعقيده أو حجمه عن النظر

 :التكوين من المستهدفة المهارات 6-

 :التوظيف لقابلية والوطنية الجهوية المحلية، اإلمكانات 7-

 

 
  -الخدمات،  شركات  -

 والتأمين البنوك

 ، االصطناعي ذكاء تستخدم التي المؤسسات أو الشركات  -

 التجارة،  -

  -الصناعة،   -
 االلسلكية و السلكية االتصاالت

 والتطوير، البحث  -

 التعليم،  -

 الدراسات، مكاتب  -

 الخ  -

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 :وسياقاته التكوين مضمون 4-

                    

        

                  

              

               


