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 اإلنتاج وتقنيات ميكانيكية صناعة :بتخصص تعريفية بطاقة

 :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

 حضنه مسيلة، بريمتاك ،مسيلة-الصناعية  المعدات صيانة شركة مسيلة، الفارج شركة ،(بوعريريج برج) كوندور مجموعة ،مسيلة وحدة الكهرباء إنتاج شركة
 مسيلة، شركة الحضنة سوالر مسيلة، الوكالة الوطنية لدعم بايب مغرب شركة مسيلة، حليب

 ... الشباب، تشغيل

 ،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
 ميكانيكية هندسة :الفـــــرع

 اإلنتاج وتقنيات ميكانيكية صناعة :التخصص
 

 
 

 

 :األخرى المؤسسات من الشركاء
 

 :اآلخرون االقتصاديون/االجتماعيون والشركاء المؤسسات
 

 :الدوليون الشركاء
 

                            المشروع مكانة :للتكوين العام التنظيم -3
 
 

A.M.F7.S3.17 

 التكنولوجيا و العلوم (:المعهد أو) الكلية

 ميكانيكية هندسة :القسم
 

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



 :التكوين أهداف 5-

 

 التكنولوجية، والحلول المناسبة المواد واختيار ونماذجها، وأبعادها الميكانيكية النظم تصميم كيفية معرفة  -

 الصناعي، باإلنتاج المتعلقة المختلفة األدوات معرفة  -

 التخصصات، متعددة مشاريع لتجربة االلزمة التقنية المعرفة من والتمكن تقنية، الوثائق إنشاء  -

 الجودة، وإدارة المشروع إدارة أساليب معرفة  -

 ، A / N محول إلى المستشعر من :القياس سلسلة معرفة  -

 الكهربائية، والمحركات واألتمتة الكهرباء أسس معرفة  -

 الشروط، دفتر احترام مع الخارجية القوى تتطلبها التي النظام أقسام من األدنى الحد معرفة  -

 الميكانيكية، خصائصها وتحديد (المواد من مختلفة فئات بين من) المواد معالجة اختيار  -

 واإلدارة، اإلنتاج مراقبة ودمج اإلنتاج، عملية تحليل  -

 تنفيذها، إلى التصميم مرحلة من :التقنية الملفات تطوير خالل من المشاريع إدارة في المساهمة  -

 اآللية، واألنظمة الكهربائية المعدات استخدام  -

 المستشعر، واجهة حجم اختيار  -

 الفريق، مستوى على مهني إطار مع التناسب  -

 .التقنية التقارير تحرير  -

 
 الشركات في اإلنتاج إدارة مناصب أو الميكانيكية الهندسة مصممي مناصب لشغل األكاديميين خريجيه التكوين هذا يحضر

 .الوطنية

 

 
 

 

 

                            : التكوين من المستهدفة المهارات -6
 

                       :للتوظيف والوطنية واإلقليمية المحلية اإلمكانات -7
 

 

 :وسياقاته التكوين مضمون 4-

 الميكانيكية، والهندسة الميكانيك مجاالت في مهارات ذوي متخصصة اطارات توظيف إلى الشركات حاجة التكوين هذا يلبي

 .التصنيع عمليات مجال في الشركات هذه تطوير على العمل على والقادرين

 إعداد وسائل) اإلنتاج عملية في المتحكمةهو تزويد الطلبة بالتكوين العلمي والتكنولوجي في مجال اإلنتاج الذي يتيح لهم فهم الروابط األساسية  التخصص هذا الهدف من
 مراعاة مع النظم وتصميم (ذلك إلى وما ...األمثل، اإلنتاج إدارة اإلنتاج، نظم اإلنتاج،

 .اإلنتاج بتحسين المتعلقة العوامل


	-6 المهارات المستهدفة من التكوين :

