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 :األخرى المؤسسات من الشركاء

 

 :اآلخرون االقتصاديون/االجتماعيون والشركاء المؤسسات
 

 :الدوليون الشركاء

 

                            المشروع مكانة :للتكوين العام التنظيم -3
 

 

      

A.M.F2.S3.04 

 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 ليل جامعة

 ... فرنسا، تولوز للتعمير العليا الوطنية المدرسة

 :التكوين مكان 1-

 :اآلخرون المشاركون 2-

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

 ....بجاية، جامعة ، 1 قسنطينة جامعة ، 1 سطيف جامعة ، بريكة الجامعي

 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 حضنة مسيلة،

 ...الشباب، تشغيل لدعم الوطنية

     
 

  

      
    

   

   
    



 
 

 

 

 

                            :المستهدفة المهارات و الكفاءات -6
 

 

 :وسياقاته التكوين مضمون 4-

 المنشآت وموثوقية أداء تحسين أجل من التشغيلية السالمة وسائل استخدام على قادرين محترفين مهنيين تكوين هو الهدف

 .الصناعية

 :إلى أساسا التكوين هذا يهدف حيث

 والنظم، األساليب إتقان خالل من الصيانة مقومات تطوير -

 واألمن، الصيانة الموثوقية، مفاهيم بسرعة تدمج التي المنهجية ضمان -

 تكوين -تعميق المعرفة في مجال الهندسة الصناعية،  -

 بالتنمية المرتبطة المفاهيم ودمج للشركة، والتقنية البشرية الموارد تسيير على قادرين الصيانة في أخصائيين

 .والمؤسسات اللوائح معرفة خالل من العالم على واالنفتاح المستدامة،

المنشآت  الصناعية وتسيير مجال الصيانة في الطلبة على إعداد الكهربائية، يعتمدقسم الهندسة  تكوينات في صيانة التجهيزات الصناعية هو أحد الماستر المهني

 الصناعية، االحتياجات تلبية أجل من وتطبيقيا نظريا تكوينا يتلقى التخصص،هذا  في المكون الطالب .المشروطة والصيانة الدورية الوقائية الصيانة أدوات باستخدام

 هو كما والمتوسطة الصغيرة الشركات وكذلك

 .الدراسات ومكاتب الخدمات شركات في أو الكبيرة الصناعية الشركات في الحال

 :التكوين أهداف 5-

 .الصيانة وظائف نحو واالحتراف األدائية المعرفة تعميق هو التكوين هذا من الغرض

 اختبارات إجراء - :من االحتراف عالم إلى االنضمام في يرغبون والذين التكوين هذا خريجوا سيتمكن اذ

 مع الشروط، دفتر مع بالمواصفات يتعلق فيما المعدات مطابقة من والتحقق متخصصة، وفحوصات

 المساهمة - .المفعول سارية القياس ومعايير نظم مراعاة

 اإلجراءات وتحديد والتفتيش، االختبارات نتائج تقرير إعداد في

 صيانة ضمان -التحسينات  واقتراح والفشل األعطال أسباب تحليل -

 المواصفات وضع في المشاركة -الكهربائية  والمعدات اآاللت

 الفنية والملفات

 .وتطبيقها للمشاريع التمهيدية الدراسة في المساعدة -


