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 صناعية الصيانة :بتخصص تعريفية بطاقة

 :التكوين مكان 1-

 :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

 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

  

 

      
 

   
  

 

 

ليسانس أكاديمي  :المستوى
تكنولوجيا  و علوم :الميــدان
 :التخصصااللكتروميكانيك  :الفـــــرع

 الصناعية الصيانة
 

 

 
 

 

 :األخرى المؤسسات من الشركاء
 

 :اآلخرون االقتصاديون/االجتماعيون والشركاء المؤسسات

 

 :الدوليون الشركاء
 

                            المشروع مكانة :للتكوين العام التنظيم -3
 
 
 

A.L.F2.S2.03 

 :القسمالتكنولوجيا  (:المعهد أو) الكلية

 الهندسة الكهربائية

 2016/08/09 في المؤرخ 1069 رقم قرار :التأهيل قرار مرجع

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

 ... الشباب، تشغيل لدعم الوطنية



 الصناعية الصيانة مجال في الطلبة تحضير على يعمل الصناعية الصيانة تخصص الكهربائية، الهندسة قسم ليسانس في التكوين

 .المشروطة والصيانة الدورية الوقائية الصيانة أدوات باستخدام المنشآت وتسيير

 :التكوين أهداف 5-

 المهام أداء على قادرين سيكونون والذين الصناعية الصيانة مجال في متخصصة إطارات تكوين هو التكوين هذا من الغرض

 :التالية

 

 الصيانة، تقنيات وتنفيذ تحديد 1-
 

 الصيانة، بأعمال القيام 2-
 

 المعقدة، الصناعي اإلنتاج أنظمة بصيانة القيام 3-
 

 التشغيلية، السالمة لتحسين حلول تصميم 4-
 

 اوتوماتيكيا، المشغلة المعدات على الصيانة عمليات وإجراء برمجة 5-
 

 والبيئة، السالمة معايير واحترام وضع 6-
 

 منخفضة، بتكلفة الصناعية للمعدات التشغيلية السالمة ضمان 7-

 اإلطارات اإلنتاج، ورشات في أو / و الدراسات في مكاتب المشاريع وإدارة قيادة فريق 8-

 المنشآت في للعمل الحسن السير ضمان على قادرة الصناعية، الصيانة في ليسانس شهادة تحمل التي المتخصصة،

 :مثل متنوعة مهام أداء منهم طلبسي   حيث وظائفهم، إطار في الصناعية

 

 وإصالحها، األخطاء استكشاف الوسائل، صيانة :تقنية مهمة 1-
 

 المخزون، وتسيير الصيانة، تسيير :اإلدارة مهمة 2-
 

 التشغيلية، والسالمة الموثوقية :والسالمة الجودة مهمة 3-

 

 .التسيير العمل، داخل العالقات :االتصال مهمة 4-

 
 

 

 

 :وسياقاته التكوين مضمون 4-



 الصيانة في التكوين هذا يهدفالدراسة في الماستر،  متابعة هذا التخصص والذي يتيح لهم تكوين خريجي من خاهلل يتم الذياألكاديمي  الجانب باإلضافة إلى
 مساعد أو صيانة مسؤول مثل) الشركات في إشرافيه مناصببشغل  والتي تسمح لهم طرق وأدوات الصيانة استخدام على الطلبة إلى تكوين ضاً   الصناعية أي

 مدير الصيانة، في سامي تقني تقني، مساعد صيانة، مسؤول

 (إلخ  إنتاج،
 

 على قادرين تجعلهم التي االلزمة المهارات على الشغل عالم إلى التوجه في يرغبون والذين التكوين هذا خريجوا سيتحصل

 :منها نذكر والتي للمهنة المختلفة الجوانب إتقان

 

 الصناعية، المعدات تكنولوجيا 1-
 

 اإلنتاج، وسائل صيانة 2-
 

 اإلنتاج، وسائل موثوقية 3-
 

 التشغيلية، السالمة 4-
 

 الصيانة، إدارة 5-
 

 االقتصادية، الصيانة /الصيانة – اقتصاد 6-
 

 المخزون، إدارة 7-
 

 والمناولة، الجديدة المشاريع 8-
 

 .والنظمية القانونية وااللتزامات األمن 9-

 :امكانية لخريجيه التخصص هذا يتيح
 

 واألجنبية، الجزائرية الجامعات في الماستر دراسة متابعة - 1
 

 الخ، ...بوعريريج، وبرج المسيلة منطقة في المنتجات وتصنيع اإلنتاج وورشات والمصانع المجمعات في االندماج 2-
 

 البيئة، الطاقة، الصيدلة، الغذائية، الصناعات الكيمياء، المعادن، :التالية النشاط قطاعات في الخريجين دمج من يمكن كما 3-

 .الخ..النقل، الصحة،

                               :التكوين من المستهدفة المهارات -6
 

                    :التوظيف لقابلية والوطنية الجهوية المحلية، اإلمكانات -7
 

 


