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 :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

 مسيلة، بريمتاك ،مسيلة- الصناعيةصيانة المعدات  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

 ... 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

  
   
 

   
  

      

 
      

 

 

أكاديمي  ماستر :المستوى
وتكنولوجيا  علوم :الميــدان
هندسة ميكانيكية  :الفـــــرع

 انشاء ميكانيكي :التخصص
 

 

 
 

 

 :األخرى المؤسسات من الشركاء

 

 :اآلخرون االقتصاديون/االجتماعيون والشركاء المؤسسات
 

 :الدوليون الشركاء
 

                            المشروع مكانة :للتكوين العام التنظيم -3
 

 التكنولوجيا و العلوم (:المعهد أو) الكلية

 ميكانيكية هندسة :القسم
 

 2016 أوت 9 في المؤرخ 1371 رقم قرار :التأهيل قرار مرجع

     

A.M.F7.S1.15 



 
 المتعلقة المشكالت وحل لفهم االلزمة المعارف بكل الطلبة تزويد هو ميكانيكي بناء تخصص الماستر في التكوين من الهدف

 يلبي .الميكانيكية باألنظمة
 قادرين يكونون والذين الميكانيكية، والهندسة الميكانيك مجاالت في متعددة مهارات ذوي متخصصة إطارات امتالك إلى الشركات حاجة التكوين هذا
 المعرفة باكتساب للطلبة يسمح أنه ذلك .التصنيع عمليات تطوير مجال في العمل على

 سيتمكن كما .التكوين هذا نهاية مع اإلنشائية للميكانيكا المتعمقة
من أجل  والمجاالت المختلفة للميكانيك، وذلكالمادية  الجوانب بين تجمع التي النماذج وضع واقتراح معقدة مشكلة اي تحليل من التكوين هذا خالل من الطلبة

 أن سيمكنهم منما  ايجاد حل لكل المعضالت عن طريق المحاكاة العددية، وهو

 الحديدية، السكك السيارات،) الميكانيكية الهندسة مجاالت مختلف في واإلتقان اإلشراف وظائف ممارسة على قادرين يكونوا

 (.إلخ المواد، وتحويل المعدنية البناءات المنزلية، األجهزة الطيران، صناعة

 :التكوين اهداف 5-

 
 والتنبؤ الجيد التصميم على القدرة لهممن هذا التكوين هو تزويد الطلبة بالتكوين العلمي والتكنولوجي للدراسات العليا في مجال االنشاء الميكانيكي مما يتيح  الهدف

 في مستقبال والبحث الدكتوراه طور في الدراسات بمتابعة الطلبة من معينة لفئة ضاً   أي التكوين هذا سيسمح وكما . الخدمة حالة في والهياكل للمواد الميكانيكي بالسلوك
 تحت وسلوكياتها المواد وتطوير الخبرة مجال

 .التوتر أنواع جميع

          

            
          

       

      
              

 

 
 
 

 

 
 والتصنيع البحث ومراكز (الدكتوراه) الثالث الطور في الدراسة لمتابعة المصممين الباحثين من مجموعة سيعد التكوين هذا

 . المعدنية المدنية الهندسة وشركات الميكانيكية والهندسة الميكانيكي

 .القضاء ومؤسسات التأمين شركات مع الخبرة مجاالت في العمل على قادرين خريجوه يكون سوف كما

 
 

 

 

                               :التكوين من المستهدفة المهارات -6
 

                      :للتوظيف الوطنية و الجهوية و المحلية اإلمكانات -7
 

 

 :مضمونه و التكوين سياق 4-


