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 :التكوين مكان 1-

 :القسم التكنولوجيا :المعهد / الكلية
 الكهربائية الهندسة

 2019 سبتمبر 17 في المؤرخ 1516 رقم القرار :التأهيل قرار مرجع

 : اآلخرون المشاركون - 2

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

 ... الشباب، تشغيل

 ،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 مهني  :المستوى
والتكنولوجيا  العلوم :الميدان
 المتجددة الطاقات :الشعبة

 والبيئة المتجددة الطاقات :التخصص
 

 

 

 األخرى المؤسسات من الشركاء

 
 

 :اآلخرون االقتصاديون/االجتماعيون والشركاء المؤسسات
 

 :الدوليون الشركاء
 

 

                            المشروع مكانة :للتكوين العام التنظيم -3
 

 

 البيئة و المتجددة الطاقات :بتخصص تعريفية بطاقة

 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

A.L. F10.S1.13 



 :التكوين أهداف 5-

المختلفة إلنتاج  الطرق إذ أنه يتعلق بمعرفة .إنتاج وتخزين ونقل الكهرباء وحماية البيئة من والمتجددة،المعرفة التقنية في مجاالت الطاقات الجديدة  هذا التكوين سيوفر
 .وموقع العمل من ورشة في كل مشكالت اإلدارة التنظيمية والتشغيلية التكوين معالجة هذا من المكتسبة المهارات سوف تتيح .المتجددة المصادر من الطاقة ونقل
 قد اكتسبوا التكوين، سيكون الطلبة نهاية وفي

 في بما الطاقة، نظام تحكم التي القوانينفهم مصادر الطاقة المحتملة والتحوالت الديناميكية الحرارية الرئيسية وإتقانها وتفسيرها،  :تسمح لهم بـ التي العلمية المعرفة
 الطاقة في الخسارة حسابات وتنظيمها، النظامية المكونات بهيكل المتعلقة تلك ذلك

 ... االرتياب، حساب نتائج الطاقة، نظام أبعاد االكتفاء، مستوى تقدير واالحتياجات،

 .إلخ ...الصيانة، الطاقة، نقل الطاقة، إنتاج :مثل النشاط قطاعات من العديد في مطلوبين التخصص هذا خريجي

 :غرار على مجاالت عدة في مهام أداء يمكنهم كما

 المتجددة، والطاقات الطاقة تطوير -

 .الجديدة الطاقة إنتاج ألنظمة التقنية المبيعات -

 الطاقة، إنتاج أنظمة صيانة عن مسؤول -

 المتجددة، الطاقات في الدراسات عن مسؤول -

 الخدمات، شركات أو المؤسسات في والبيئة الطاقة مجال في استشارات تقديم الدراسات، مكاتب عن مسؤول -

 الطاقة، وكاالت في فني مستشار -

 للمجتمع، المستدامة التنمية عن مسؤول -

 الطاقة، نقل شبكات عن المسؤول -

 ... والوقاية للمراقبة معتمدة منظمة في خبير -

 
 

 
 

 

 

                              :التكوين من المستهدفة المهارات - 6 
 

                       :للتوظيف والوطنية واإلقليمية المحلية اإلمكانات -7
 

 

 :وسياقه التكوين مضمون 4-

 ألنظمة والصيانة والبناء التصميم في متخصصين تكوين هو المتجددة الطاقات فرع في المقترح المهني التكوين هذا من الغرض

 .المستدامة التنمية اجل من المتجددة الطاقة أنواع كل الستغالل الطاقة،

 العمل لسوق المتزايدة االحتياجات وتلبية الجزائر في المتجددة الطاقة قطاع في الحديثة التطورات دعم إلى التكوين هذا يهدف

 :على قادرين أكفاء اخصائيين تكوين هو منه الرئيسي فالهدف .المجال هذا في

تشجيع إدارة  - .والصناعة والزراعة البناء في المتجددة الطاقة منشآت مجال في الدراسات إجراء -
 الموارد)وإدارة التدفئة وتكييف الهواء  في اتصال وثيق مع المشاكل البيئية، وإنتاج الكهرباء، ومراقبة الطاقات،

 (الطاقة ومصادر الطبيعية

 .والمتجددة الجديدة الطاقات واستخدام تطوير تشجيع -

 .الطاقة استراتيجيات تحسين -

 (إلى ذلك وما الرياح، توربينات الكهروضوئية، الخاليا) المتجددة الطاقات باستخدام األعمال تكاليف في التحكم -

 .المباني في المخاطر من الحد -


