
B 1301, B 1405, C 1102, C 1201, C 1302, C 1401, C 1502, C 2501, D 1100, D 1602, O 1301 . 

 :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

 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
 طاقوية :التخصص

 

 

 
 

 

 :األخرى المؤسسات من الشركاء
 

 :اآلخرون االقتصاديون/االجتماعيون والشركاء المؤسسات

 
 

 :الدوليون الشركاء
 

                            :المشروع مكانة :للتكوين العام التنظيم -3
 

 

A.M.F7.S2.16 

 طاقوية :بتخصص تعريفية بطاقة

 التكنولوجيا و العلوم (:المعهد أو) الكلية

 الميكانيكية الهندسة :القسم
 

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

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

 ...الشباب، تشغيل لدعم الوطنية



 :التكوين أهداف 5-

 
 الصناعية، الطاقة منشآت وإدارة مراقبة  -

 

 الصناعية، الحرارية النظم وتطوير تصميم  -
 

 الصناعية، المنشآت وصيانة تشخيص  -
 

 الطاقة، استهالك في التحكم  -
 

 تأثير استهالك الطاقة واالختبار على البيئة، إشراك الطاقات الجديدة والمتجددة في التنمية، دراسة  -
 

 التمكن من التقنيات الجديدة لتحويل وإنتاج وتخزين وتحويل المادة والطاقة،  -
 

 الحرارية، والكفاءة العزل :الحراري السكن  -
 

 ... والتغليف، التعبئة الهواء، وتكييف التدفئة  -

 

 الجامعية، البحوث مختبرات في الدكتوراه إعداد  -
 

 .والبحث التطوير مراكز فرق في الدمج  -

 

 
 

 

 

                               :التكوين من المستهدفة المهارات -6
 

 

 :وسياقاته التكوين مضمون 4-

 احتياطيات انخفاض أدى فقد المستويات، جميع على اقتصادي أو صناعي نشاط ألي كبرى أهمية ذو الطاقوية تخصص

 المضرة التقليدية التبريد غازات واستبدال، (والفحم والغاز النفط) التقليدية الحراري االحتباس أنواع في المتسببة الطاقات لمنتجي الصارمة العالمية اللوائح اعتماد الطاقة،
 الحفاظ مع يتفق بما والعمليات الجديدة الطاقة نظم تطوير إلى أدت ...األوزون، بطبقة

 .الطاقة لمجال حلول ايجاد في المساهمة على قادرين أخصائيين تكوين يتم السياق، هذا في .البيئة وحماية الطاقة على

 :مجال في العمل على قادرة متخصصة اطارات اعداد هو المتجددة الطاقات تخصص هدف

 

  هندسة المواد، تحويل عمليات الطاقة، إنتاج الصناعية، الهندسة) مختلفة قطاعات في والمواد الحرارة نقل تطبيقات 

 ،(المناخ
 

  الحرارية، واألنظمة الطرق وتسويق تصميم 


 الطاقة، مجال في والخبرات التدقيق 


  العددية، والمحاكاة النمذجة 


 .الطاقة علم مجال في تنشط التي الشركات لتسيير اإلطارات هذه توظيف يمكن كما


	الشركاء من المؤسسات األخرى:

