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 :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

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

 ... ،فرنسا تولوز للتعمير العليا الوطنية المدرسة ،المغرب
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 الطاقوية والفعالية متجددة طاقات :بتخصص تعريفية بطاقة

 مهنية ماستر :المستوى
 العلوم والتكنولوجيا :الميــدان

 متجددة طاقات :الفـــــرع

 الطاقوية والفعالية متجددة طاقات :التخصص
 

 

 
 

 
 

 :األخرى المؤسسات من الشركاء
 

 :اآلخرون االقتصاديون/االجتماعيون والشركاء المؤسسات

 

 :الدوليون الشركاء
 

                            :المشروع مكانة :للتكوين العام التنظيم -3

 

 التكنولوجيا (:المعهد أو) الكلية

 الكهربائية الهندسة :القسم

 2020نوفمبر 26 المؤرخ 949 رقم قرار :التأهيل قرار مرجع

 :اآلخرون المشاركون 2-

مسيلة،  -المعدات الصناعية ، شركة الفارج مسيلة، شركة صيانة (برج بوعريريج)شركة إنتاج الكهرباء وحدة مسيلة، مجموعة كوندور 
 شركة الحضنة بريمتاك مسيلة، حضنة حليب مسيلة، شركة مغرب بايب مسيلة،

 ...الشباب، تشغيل لدعم الوطنية الوكالة مسيلة، سوالر



 :التكوين أهداف 5-

 : المتجددة والكفاءة الطاقوية الطاقات في المهني الماستر حاملو يستطيعوا التكوين، هذا انتهاء عند

  وتطبيقاتها، المتجددة الطاقات مجال في الفنية الخبرة على المتزايد للطلب االستجابة 

  التقليدية، والتقنيات المتجددة بالطاقات يتعلق فيما الحديثة والتكنولوجيا المعرفة إنتاج إعادة 

  والمباني، الصناعة في الطاقة كفاءة بتحسين تسمح ومالية فنية حلول اقتراح أجل من للطاقة تدقيق عمليات إجراء 

  للمباني، وكهربائية وديناميكية حرارية محاكاة عمليات إجراء 

  الطاقوي، التحويل عمليات وتنفيذ االنظمة وأداء الطاقة موارد تقييم 

  المتجددة، الطاقة لمشاريع التنافسية والقدرة الربحية تقدير 

  والصناعات للمباني الطاقة تجديد مشاريع تنفيذ . 

  (الكهرباء الحيوية، الكتلة الحيوي، الغاز) الوقود إنتاج مشاريع إدارة، 

  المهدورة، والطاقة الحرارة باستعادة تسمح منشآت إنشاء 

  المباني في بالطاقة المتعلقة المراحل جميع على واإلشراف التصميم. 

 :وهي المستقبل، في للطالب الشغل وجهات من العديد التكوين هذا نهاية في المكتسبة المهارات تفتح

  الطاقة قطاع في المتخصصة الحكومية الشركات ( SONATRACH، SONELGAZ، إلخ)، 

  (إلخ تكييف، تكييف، تدفئة،) المباني حرارية.، 

  ( إلخ الطبي، المجال األلبان، صناعة األغذية، معالجة) الطاقة عمليات في المشاركة الصناعة...، 

  أعاله، المذكورة المجاالت في واالستشارات البحوث مكاتب 

  تكاليف التشغيل في كبير قلق مصدر الطاقة استهالك فيه يكون تجاري عمل أي :التجاري القطاع ... 

  والتطوير، البحث مختبرات 

  الطاقوية والكفاءة المتجددة الطاقات في الصغيرة المشاريع إنشاء. 

 

 
 

 

 

                               :التكوين من المستهدفة المهارات -6
 

                    :التوظيف لقابلية والوطنية الجهوية المحلية، اإلمكانات -7
 

 

 :وسياقاته التكوين مضمون 4-

 على المواد هذه بقايا تخلفه الذي السلبي، وكذلك األثر بسبب الطلب القوي المتزايد تدريجيا   (البترول، المواد النووية)ان استنزاف الموارد غير المتجددة 
 خالل من ضروري من أكثر ونظيف أخضر مجتمع عن البحث من جعل البيئة

 قسم يلتزم لهذا التطور، لهذا اللستجابة .هذا اليقين يجعلنا نلجأ إلى الطاقات المتجددة على نطاق أوسع  .استغالل موارد الطاقة الفعالة والنظيفة والدائمة 
 المهم القطاع هذا في االلزمة بالمعرفة المتخصصين بتكوين الميكانيكية الهندسة

 .االقتصادية والشركات المؤسسات لتقوية

 التكنولوجية بالمعرفة المرتبطةمجال الطاقات المتجددة  في في الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية هو تكوين المتخصصين الهدف من الماستر المهني
 اللستخدام المباني طاقة أداء ومحاكاة ونموذجة للطاقة، األمثل االستخدام في والعلمية

 الماستر هذا يأتي .دمجها في الشبكات الذكية بهدف أو السكني وإدارة أنظمة التخزين الصناعي
 بممارسة للخريجين ويسمح والتكنولوجيا، العلوم مجال في سنوات ثالث مدته تكوين بعد المهني

 .استخداماتها بمختلف المتجددة بالطاقات المتعلقة الصناعية القطاعات مختلف في بسرعة نشاطهم


	الشركاء من المؤسسات األخرى:

