
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 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

 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

 

 

 

أكاديمي  ماستر :المستوى
علوم وتكنولوجيا  :الميــدان
 :التخصصالكتروتقني  :الفـــــرع

 كهربائية شبكات
 

 
 

 

 :األخرى المؤسسات من الشركاء

 :اآلخرون االقتصاديون/االجتماعيون والشركاء المؤسسات
 

 :الدوليون الشركاء

 

                            المشروع مكانة :للتكوين العام التنظيم -3
 
 

 علومجدع مشترك 
 : لشعبةاتكنولوجية 

 تكنولوجيا
 
 
 

 
 المستهدف التكوين تخصص
 كهربائية شبكات

 
 الشعبة في أخري اختصاصات–
 مهني – دوارة آالت تحكم -

 - كهربائي تحكم -
 - كهربائية آالت

 صناعية كهرباء

A.M.F4.S3.10 

 كهربائية شبكات :بتخصص تعريفية بطاقة

 التكنولوجيا و العلوم (:المعهد أو) الكلية
 

 الكهربائية الهندسة :القسم
 

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

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

 ... ،فرنسا تولوز للتعمير العليا الوطنية المدرسة



 :التكوين أهداف 5-

 

 لضمان الصناعية الكهربائية والمعدات الكهربائية الهندسة أدوات استخدام على قادرة اطارات تكوين الى الماستر هذا يهدف

 .والمنخفض العالي الجهد في وتوزيعها ونقلها الطاقة إمدادات

 :بـ التكوين هذا يسمح حيث

 التنظيم، أساليب إتقان خالل من والقيادة اإلدارة روح تطوير  1.

 ،...األمن، التوافر، الصيانة، الموثوقية، مفاهيم بسرعة تدمج منهجية ضمان 2.

 تكوين 4. تعميق المعرفة في مجال الهندسة الكهربائية، 3.
 المفاهيم ودمج للشركة، واالقتصادية البشرية األبعاد مراعاة على قادرين الكهربائية الشبكات في متخصصين

 .معرفة النظم والمؤسسات خالل من الدولية المعايير على واالنفتاح المستدامة، بالتنمية المتعلقة
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                              :المستهدفة والمهارات المالمح -6
 

 

 : وسياقاته التكوين مضمون 4-

 

 ونقل لتوفير الصناعية الكهربائية والمعدات الكهربائية الهندسة أدوات استخدام على قادرين طلبة إعداد إلى التكوين هذا يهدف

 .والمنخفض العالي الجهد في الطاقة وتوزيع


	-6 المالمح والمهارات المستهدفة:

