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 :التكوين مكان 1-

 آلي واالعالم الرياضيات (:المعهد أو) الكلية
 الرياضيات :القسم

 2016/08/09 في المؤرخ 1294 رقم قرار :التأهيل قرار مرجع

 :اآلخرون المشاركون 2-

 الجامعي المركز ،خنشلة جامعة ،2 باتنة جامعة بوعريريج، برج جامعة التكنولوجي، والتطوير العلمي للبحث العامة المديرية

 التكنولوجية، والتنمية البحث نتائج لتثمين الوطنية الوكالة بجاية، جامعة ،1 قسنطينة جامعة ،1 سطيف جامعة ،بريكة

 .الخAUF... للفرانكفونية الجامعية الوكالة

،  -المسيلة  - LAFARGEاالسمنت  لصناعة الدولية الشركة ،- برج بوعريريج - كوندور مجمع ، - المسيلة وحدة – SPE الكهرباء انتاج شركة
 ،- مسيلة - أللنابيب مغرب مؤسسة ، - مسيلة - حليب ، مؤسسة حضنة-مسيلة  -، بريماتاك -مسيلة  - (MEI) مؤسسة صيانة التجهيزات الصناعية

 تشغيل لدعم الوطنية الوكالة ،- مسيلة - سوالر حضنة مؤسسة
 .الخ... الشباب

 ،المغرب أغادير زهر ابن جامعة ،تونس قفصة جامعة ،تونس المنار جامعة ،تركيا أنقرة غازي جامعة ،فرنسا 1 ليل جامعة

 .الخ...،فرنسا تولوز للتعمير العليا الوطنية المدرسة
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ماستر  :المستوى
 آلي واعالم رياضيات :الميــدان

رياضيات  :الفـــــرع
 دالي تحليل :التخصص

 

 

 

 

 :األخرى المؤسسات من الشركاء
 

 :اآلخرون االقتصاديون/االجتماعيون والشركاء المؤسسات
 

 :الدوليون الشركاء
 

 

                            المشروع مكانة :للتكوين العام التنظيم -3
 

 

 

 

B.M.F1.S2.02 

 دالي تحليل :بتخصص تعريفية بطاقة

 يكون أن يمكن .المستخدم احتياجات لتلبيةالمنتج  يقدمها التي الوظائف (تحليل) وتحديد البحث في تتكون التي واألساليب بالمناهج الطالب تزويد إلى التكوين هذا يهدف
 أو مؤسسة أو حية عملية أو مادة أو امادي   اكائن   الخطوات بهذه المستهدف الكائن

 .برنامج



 
 بكبير تحظى أصبحت التي المهاراتهي  المشاكل لبعض العددي التحليل لطرق كبديل الدالي التحليل أساليب أساس على القائمة الرياضية التقنيات استخدام

 له تسمح معرفة له سيكون الدالي التحليل في الماستر شهادة حامل فإن وبالتالي، .الطلب

 .السياق هذا في حلول باقتراح

 
 فرق في االندماج على راً   قاد الوظيفةشاغل  يكون أن ضاً   أي الممكن ومن (.الدكتوراه تكوين بعد) الجامعي والتعليم الثانوي التعليم في التوظيف إمكانات تتمثل
 الدالي التحليل حلول عن تبحث التي الشركات لصالح العلمي البحث إطار في عمل

 .مشاكلها لبعض

 
 

 

                               :التكوين من المستهدفة المهارات -6
 

 

                    :التوظيف لقابلية والوطنية الجهوية المحلية، اإلمكانات -7
 

 

 :التكوين أهداف 5-

 ومفاهيمي فني وإتقان المستوى الرفيعة الرياضية األدوات عن عامة بنظرة الطالب تزويد :شقين ذات هي التعليمية األهداف

 .والحالية المعاصرة البحوث بإشكاليات رياضيات الدكتوراه في بالتكوين المهتمين الطالب تزويد وكذلك المهنية، الحياة لدخول


