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 :األخرى المؤسسات من الشركاء

 

 :اآلخرون االقتصاديون/االجتماعيون والشركاء المؤسسات
 

 :الدوليون الشركاء
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A.M.F2.S2.03 

 والتكنولوجيا العلوم (:المعهد أو) الكلية
 

 الكهربائية الهندسة :القسم
 

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

 :اآلخرون المشاركون 2-

 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-

 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

  

 

     
   

     

   
  



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 :وسياقاته التكوين مضمون 4-

 التسيير اللوجستيات، األمن، الصيانة،اإلنتاج،  األساليب، :الصناعي اإلنتاج وظائف جميع تغطية على قادرة متخصصة إطارات تكوين الى المقترح التكوين يهدف

 الواسع والتكنولوجي العام العلمي التكوين من الطلبة يستفيد السياق، هذا في .واإلدارة

 اآللية، الكهربائية، الهندسة التصنيع، اإلجراءات، :اإلنتاج أدوات مستوى على الموجودة المستعرضة التخصصات يغطي الذي

 ... البيانات، وقواعد الشبكات الصناعية، الحوسبة

 :على راً   قاد الخريج سيكون التكوين، نهاية في

 الشركة، داخل الصيانة فريق قيادة 1-

 والمنشآت، اآاللت توافر ومدى الصيانة قابلية الموثوقية، إعدادات تحديد 2-

 االهتزاز، تحليل خالل من المراقبة آاللت الجديدة التقنيات على تعتمد مشروطة صيانة سياسة تنفيذ 3-

 المحركات، عمل أعطال تشخيص 4-

 ...الذاتي، التكوين 5-

 واألجنبية، الجزائرية الجامعات في الدكتوراه في الدراسة مزاولة 1-

 .إلخ  بوعريريج، وبرج المسيلة، منطقة في المنتجات ومعالجة إلنتاج العمل وورش والمصانع المجمعات في االندماج 2-

 :مثل وظائف أخرى أشياء بين من ويشغلون الصناعية المشاريع إدارة على قادرين التخصص هذا في المتكونة فاالطارات

 ... صيانة، مهندس واإلمداد، النقل مهندس التصنيع، مهندس

 وإدارة الصناعية الصيانة مجال في الطالب الصناعية، الصيانة تخصص الكهربائية، الهندسة شعبة في الماستر يكون

 :التالية األهداف لتحقيق .والمشروطة الدورية الوقائية الصيانة أدوات باستخدام المنشآت

 الصناعية الصيانة اتقان -

 .والمعدات باآاللت يتعلق عطل أي تجنب -

 :التكوين أهداف 5-

 : التكوين من المستهدفة المهارات 6-

 :للتوظيف والوطنية واإلقليمية المحلية اإلمكانات 7-



 


