
B 1406, C 1202, F 1308, I 2205, N 1404, N 1408, N 1409, O 1301 . 

 الكهروتقني :بتخصص تعريفية بطاقة

 :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

 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

 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
 :الفـــــرعالتكنلوجيا  :الميــدان
 :التخصصكهربائية  هندسة

 الكهروتقني

 

 
 

 

 :األخرى المؤسسات من الشركاء

 

 :اآلخرون االقتصاديون/االجتماعيون والشركاء المؤسسات

 

 :الدوليون الشركاء

 

                            المشروع مكانة :للتكوين العام التنظيم -3

 

 

 

A.L.F4.S1.05 

 :التكوين مكان 1-

 التكنولوجيا و العلوم (:المعهد أو) الكلية

 

 كهربائية الهندسة :القسم

 

 في المؤرخ  رقم قرار التأهيل قرار مرجع



 :التكوين أهداف 5-

                         
          

               

 

         

               

            

              

          

         

         

       

       

 التخصص بهذا يتعلق فيما باستمرار تنشط التي المختلفة القطاعات عديد مستوى على االشتغال التخصص هذا خريجي بإمكان

 الزراعية الغذائية الجوية، الصناعاتالهواء،  وتكييف التبريد والغاز، النفط صناعات الصناعية، الصيانة شركات الكهربائية، الطاقة توليد :غرار على وذلك
 صناعات والورقية، الهيدروليكية الصناعات والبالستيكية، الكيميائية الصناعات والنقل،

 .الكهرابائية الطاقة واستغالل وتوزيع انتاج وميدان ...واإلسمنت، الميكانيكية الصناعات والتعدين، الحديد

 

 
 

 

 

                               :التكوين من المستهدفة المهارات -6
 

                    :التوظيف لقابلية والوطنية الجهوية المحلية، اإلمكانات -7
 

 

 :وسياقاته التكوين مضمون 4-

 من بمزيد مطالب مجال وهو (التقنياالبتكار  الصيانة الخدمة، التوزيع، النقل، اإلنتاج،) والصناعة البناء قطاعات في واسع نشاط مجال الكهربائية، الطاقة مجال
 االلكترونية التكنولوجيا ودمج أتمته اجل من "ذكية" مكونات لتطوير والمهنية المهارات
 .متزايد نحو على المتطورة المعلومات تكنولوجيا تطبيقات وتسيير المتطورة

 تركيب مشروع تسيير على القدرةالنظرية والتجريبية، وكذا  الناحية من وصلبة، عامة معارف قاعدة على الحصول من الطلبة التكويني، يتمكن المسار نهاية في
 مسارات تنفيذ على القدرة الكهربائية، الهندسة مجال في النظرية المشكالت حل كهربائي،

 .النتائج وتقديم تسيير جمع، على القدرة وكذا تجريبية،


