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 :التكوين مكان 1-

 :القسمالتكنولوجيا  و العلوم(:المعهد أو الكلية

 الكـــــــهربائية الهندسة

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

 :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- الصناعيةصيانة المعدات  شركة مسيلة، الفارج شركة ،(بوعريريجبرج ) كوندور مجموعة ،مسيلة وحدة الكهرباء شركة إنتاج
 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

 :التخصصكهروتقني  :الفـــــرع
 تحكم كهربائي

 

 

 

 :األخرى المؤسسات من الشركاء
 

 :اآلخرون االقتصاديون/االجتماعيون والشركاء المؤسسات
 

 :الدوليون الشركاء
 

                            المشروع مكانة :للتكوين العام التنظيم -3
 

A.M.F4.S2.09 

 كهربائي تحكم :بتخصص تعريفية بطاقة



 
 جميع في الكهربائية، الهندسة احتلت اذ .إنه أمر حتمي وحيوي لعمل جميع اآلليات االجتماعية المختلفة .بلد هي أساس و لب التنمية االقتصادية ألي الطاقة الكهربائية

 الصناعي القطاع في أولى مكانة (والتحكم التحويل، التوزيع، النقل، اإلنتاج،) قطاعاتها

 .المستمر التكنولوجي والتطور العلمي اللستثمار خاص، اهتمام موضوع تزال وال البلدان، في

 :التكوين أهداف 5-

 
 .الكهربائية الطاقة واستخدام بالتحوالت المتعلقة الفيزيائية الظواهر فهم 1.

 .اآللية تشغيل أو الطاقة إلنتاج بها، المرتبطة التحكم وأنظمة الكهربائية الطاقة معدات وتشغيل تحديد 2.

 .للشركات الجديدة التكنولوجية الخصائص مع التكيف  3.

 :المستهدفة والمهارات المالمح - 6

 :للتوظيف ووطنية وإقليمية محلية إمكانات - 7

 

 

 

 

 
 

 

 :وسياقاته التكوين مضمون - 4

 
 الكهربائية والشبكات الكهربائيةاآاللت  :وهي الكهربائية الهندسة مجال في األربعة المحاور في ناً   متواز ماً   تعلي األكاديمية، طبيعته بحكم التكوين، هذا يقدم

 للهندسة األربعة الخيارات أن هو ذلك وراء من الدافع وإن .الطاقة وإلكترونيات واألتمتة

 .التحكم ودائرة ثابت محول مع الكهربائية اآللة استخدام يتم ما باً   غال اذ اوثيق   طاً   ارتبا اليوم مرتبطة الكهربائية

 
 تكييف التبريد، والغاز، النفط صناعات :المجاالت مختلف في التوظيف حيث من راً   مزده الطاقة قطاع يزال ال عام، بشكل

 .الخ ...الثقيلة، الصناعات الهيدروليكية، الكيماوية، الصناعات النقل، األغذية، صناعة الهواء،



 


