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 :التكوين مكان 1-

 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

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

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

 
  

 

  

 
      

  

 
   

 

 

 مهنية ماستر :المستوى

 والتكنولوجيا العلوم :الميــدان

 الية :الفـــــرع

 الروبوتات :التخصص
 

 

 
 

 :األخرى المؤسسات من الشركاء
 

 :اآلخرون االقتصاديون/االجتماعيون والشركاء المؤسسات

 
 

 :الدوليون الشركاء
 

                            :المشروع مكانة :للتكوين العام التنظيم -3

 

 

 التكنولوجيا (:المعهد أو) الكلية

 الكهربائيةالهندسة  :القسم

 2020 نوفمبر 26 المؤرخ 949 رقم قرار :التأهيل قرار مرجع

 :اآلخرون المشاركون 2-

مسيلة،  - المعدات الصناعيةمسيلة، شركة صيانة  الفارج شكةر  ،(برج بوعريريج) كوندور مجموعة ،مسيلة وحدة الكهرباء شركة إنتاج
 مسيلة، شركة الحضنة سوالربايب  مغرب شركة حضنة حليب مسيلة، بريمتاك مسيلة،

 ...الشباب، تشغيل لدعم الوطنية الوكالة مسيلة،

A.M.F1.S2.28 

    



 :التكوين أهداف 5-

 واآلداتية، واآللية، المستمر،المؤازر  والتحكم الميكانيكية، األنظمة وهندسة الروبوتات مجال في الصناعية للمهن الطالب إعداد الى التكوين هذا يسعى

 راً   قاد الخريج سيكون األخير في. المشاريع وإدارة اإلنتاج وتنظيم العامة، المعلومات وتكنولوجيا

 :على

  آلية إنتاج ألداة تحسين أو وتصميم تحديد. 

   باستخدام النماذج المناسبةتمثيل سلوك خط اإلنتاج وتحديد معالمه األساسية . 

  آلية إنتاج أداة تحسين أو لتصميم حلول تقديم . 

  الصناعية المتطلبات تلبي التي الروبوتية اإلنتاج أداة تكامل تحسين بهدف محدد حل تنفيذ تجريب. 

  اإلنتاج لتحسين تطويرها أو المراقبة أدوات على باالعتماد وصيانتها آلية إنتاج أداة تجريب. 

 نهاية في المكتسبة المهارات تفتح. الصناعية الروبوتات عالم يخص فيما والباحثين المهندسين حاجة التكوين يلبي

 :منها المستقبل، في للطالب العمل وجهات من العديد التكوين

  االوتوماتيكية، واآاللت الروبوتات على يعتمد الذي اإلنتاج خط نظام مسؤول 

  اآللي، الصناعي التكامل لمشاريع والتنفيذ التصميم عن مسؤول 

  الصناعية، الصيانة مهندس 

  فني، دعم مهندس 

  والتصنيع، الطرائق مهندس 

  والتخطيط، اإلنتاج إدارة عن مسؤول 

  جودة، مهندس 

  لوجستيات مهندس. 

 

 
 

 

 

                               :التكوين من المستهدفة المهارات -6
 

                    :التوظيف لقابلية والوطنية الجهوية المحلية، اإلمكانات -7
 

 

 :وسياقاته التكوين مضمون 4-

 الروبوتات تكامل مهنة على تركز التيمتعددة التخصصات  تكوين اطارات بحثية ومهنية تهدف إلى تدريبية عن دورة في تخصص الروبوتات عبارة الماستر المهني

 جيد وإتقان بفهم تسمح التي والتقنية العلمية األساسيات حول الدروس تنظيم يتم. المعقدةاآللية  / الروبوتية العمليات تنفيذ وكذلك واالقتصادية، االجتماعية المجاالت مختلف في

 وصيانة وتجريب تصميم للخريج يمكن التكوين هذا نهاية في. بيئته مع تفاعالته وتحجيم لتوصيف ياً   وعمل ياً   تعليم ماً   فه للروبوتالتطورية  البيئة تتطلب أيضا للروبوتات،

 .الصناعية للتطبيقات محسنة إنتاج أداة

 متعددة فرق تكوين أيضا .الروبوتات مجال في مبتكرة حلول إيجاد على المهنيين تحضير هو التكوين هذا من الهدف

 الصناعي اإلنتاج انظمة مستويات جميع على للتدخل التخصصات

 

 النماذج وإدراك المطورة أللنظمة كاملة بنية واقتراح المجاالت، مختلف في المشكالت تحليل الماستر هذا لخريج يمكن

 .وأسهل مرونة أكثر المهني التكامل تجعل المكتسبة مهاراتهم أن حيث بها المرتبطة األولية


	الشركاء من المؤسسات األخرى:

