
B 1101, B 1405, C 1102, C 1201, C 1202, C 1302, C 1401, C 2502, D 1100, D 1602, F 1308, N 1404, 

N 1407, N 1408, O 1301 . 

 :التكوين مكان 1-

 :اآلخرون المشاركون 2-

 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،

 مسيلة، 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

 ... 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

 

ماستر  :المستوى
وتكنولوجيا  علوم :الميــدان

 كهروتقني :الفـــــرع
 الدوارة الماكنات في تحكم :التخصص

 

 
 

 

 :األخرى المؤسسات من الشركاء
 

 

 :اآلخرون االقتصاديون/االجتماعيون والشركاء المؤسسات
 

 :الدوليون الشركاء
 

                            :المشروع مكانة :للتكوين العام التنظيم -3
 

 

علوم جدع مشترك 
 : لشعبةاتكنولوجية 

 تكنولوجيا
 
 
 

 
 المستهدف التكوين تخصص

 مهني – الدوارة المكنات في تحكم -

 

 الشعبة في أخري اختصاصات–
 - كهربائي تحكم -

 آالت - كهربائية شبكات
 كهرباء - كهربائية
 صناعية

 :القسمالتكنولوجيا  و العلوم (:المعهد أو الكلية

 الكـــــــهربائية الهندسة

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

       

A.M.F4.S1.08 



 :التكوين أهداف - 5

 

 الرئيسية التقنية التطورات جميع أساس هو المجال يعتبرهذا اذ وللصناعة، للبحوث مهم قطاع هو الدوارة الماكينات في التحكم

 الماستر هذا من الهدف .المستخدمة الحديثة القيادة هياكل أو الجديدة األساليب بفضل وذلك المستجدة
 .الكهربائية بالهندسة المتعلقة الحديثة التقنيات منالتمكن  خالل من العمل سوق في بسهولة ادماجها يمكن متخصصة مهنية إطارات تكوين هو المهني

 األعمال عالم مع التكيف على والقدرة التنوع على التكوين يعتمد حيث

ومن وقيادتها،  المشاريع لقيادة
 تهم التي المشاريع خالل من المجالتطوير هذا  اكتساب فهم للتطورات الحالية في مجال الرقابة وسيساهم فييهدف هذا المشروع إلى  وجهة نظر علمية،

 يؤدي الماكينة في التحكم تحسين أن حيث للغاية، مهمة االقتصادية المساهمة .الصناعة

 .الكهربائية المعدات في الفشل حاالت تقليل إلى بالضرورة

          
            

 
       

       

           

 

 
 غرار على وذلك واألتمتةواإللكترونية  الكهربائية الهندسة قطاعات جميع تهم والتي شغلها التخصص هذا حريجي بإمكان الوظائف من العديد هناك

 األنظمة في التحكم الصناعية، االتمتة الكهربائية، اآاللت في التحكم الطاقة، إلكترونيات)

 (.إلخ الكهروميكانيكية،

 
 

 
 

 

 

                              :المستهدفة والمهارات المالمح -6
 

                        :للتوظيف ووطنية وإقليمية محلية إمكانات - 7
 

 

 : وسياقاته التكوين مضمون 4-

 

 الهندسة :التالية التخصصات في مهني أو أكاديمي ليسانس على الحاصلين الطالب أمام مفتوح المهني الماستر هذا في التكوين

 .الكهربائية التحكم وأجهزة الكهربائية الهندسة الصناعية، الرقابة الكهروميكانيكية، اآللية، الكهربائية،

 .للقسم االستيعابية القدرة وحسب الملف دراسة بعد وذلك االنتقاء، لجنة قبل من المرشحين اختيار يتم


	-6 المالمح والمهارات المستهدفة:

