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C.M.F1.S1.01 
 

C 1201, O 1202, O 1402 . 
 

فيزياء تطبيقية: صتخصب بطاقة تعريفية  
 

 : ماسترالمستوى
 : علوم المادةالميــدان
 فيزياء :الفـــــرع

 : فيزياء تطبيقيةالتخصص
 

 مكان التكوين: -1

 

 

 

 المشاركون اآلخرون:  -2

 الشركاءمن المؤسسات األخرى:    

 

 

 المؤسسات والشركاء االجتماعيون/ االقتصاديون اآلخرون:     

 

 

 

 الشركاءالدوليون:         

 

 
  التنظيم العام للتكوين: مكانة المشروع -3

 

 

 

 

 

 

 

 

كليةالعلوم (:لمعهدأوا) الكلية  

 فيزياء :القسم

 09/08/2016:  في المؤرخ 1276 قراررقم: قرارالتأهيل مرجع

 

 2 -، جامعة باتنة - بوعريريح برج – محمدالبشيراالبراهيمي جامعةالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
 ة بجاية،  جامعة بومرداس،...الخ. ، جامع- 1 -، جامعة قسنطينة -1-، جامعة خنشلة، جامعة سطيف -

 

، مؤسسة انتاج اآلجر بريماتاك -جامعة المسيلة  -، مخبر الفيزياء وتطبيقاتها -جامعة المسيلة  -مخبر فيزياء وكيمياء المواد 

 ةالمسيل-SPEالكهرباء شركةانتاج، -مسيلة  -، مؤسسة مغرب لألنابيب -برج بوعريريج  -، مجمع بن حمادي -المسيلة  -

، مؤسسة صيانة التجهيزات  - المسيلة - LAFARGE االسمنت لصناعة الشركةالدولية،- بوعريريج برج – كوندور مجمع، -

، مؤسسة حضنة -مسيلة  -، مؤسسة حضنة حليب -مسيلة  -، مؤسسة كوسيدار، بريماتاك -مسيلة  - (MEI)الصناعية 
 ..الخ.. الشباب تشغيل لدعم الوكالةالوطنية، -مسيلة  -سوالر 

 

، جامعة ابن الزهر -تونس  -، جامعة قفصة -تونس  -، جامعة المنار -تركيا  -فرنسا، جامعة غازي أنقرة  -1 -جامعة ليل

 ...الخ.-فرنسا  –تولوز  ENSA، -المغرب  -أغادير 

 

 شروط الدخول

 :M1قائمة التخصصات التي يمكنها الدخول إلى سنة أولى ماستر

 .التطبيقية ليسانس في الفيزياء• 

 ليسانس في فيزياء المواد.• 
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 مضمون التكوين وسياقاته: -4

 

 

 

 أهداف التكوين: -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 المهارات المستهدفة من التكوين: -6

 

 

 

 

 

 

 

 
 اإلمكانات المحلية،الجهوية والوطنية لقابلية التوظيف: -7

 

 

 
 10 000، تستحوذ السوق الدولية على أكثر من في المقابل ،تقريبا عذر وجديدأ مجاالمجال تطوير المواد الذكية يعد 

مليار دوالر من االستثمارات سنويًا في هذا المجال. وبالتالي، فإن تطوير هذا السوق يتطلب بالضرورة تكوينا قويًا في 
، تقني )بعد أطروحة الدكتوراه(وأستاذ باحث أ، باحث هي: مهندس همخرجاتمن أهم ذلك أن من أهم جال. هذا الم
 .، استشاري في هذا المجال، مكون، رجل أعمالتجاري

 

 
ومتنوعة مما يتيح لهم الدخول  كتساب مهارات صلبةباالماستر في الفيزياء التطبيقية يسمح لإلطارات التنفيذية في المستقبل 

 :وذلك في مجال في سوق العمل وبديناميكية متنامية
 سيكون الخريج قادًرا على:حيث ، البحث العلمي

، مغناطيسي ، كهربي حراريمتعدد )كهرضغطيةالفيزيائي القتران االعمليات تطوير وتوصيف المواد باستخدام  إتقان -
 ،إلخ( ...،كهربائي

 ن عمليات التصميم واإلنتاج ألنظمة استعادة الطاقة وأجهزة االستشعار الذكية.إتقا -
 

 :ـسيكون لديه المهارات الالزمة لحيث ، كجزء من وظيفته في الحياة العملية
 ،مراقبة وإدارة منشآت أنظمة استعادة الطاقة -
 ،مراقبة وإدارة منشآت أنظمة تطوير المواد الذكية -
 (،المنشآت واألنظمة الذكية )مع واحد أو أكثر من أجهزة االستشعار والمحركات فية التحكم والسيطر -
 ،إتقان عمليات الرش الحراري -
 ،إتقان إجراءات االختبار غير المدمرة -

 .تصميم وتطوير أنظمة استشعار ذكية أو استعادة الطاقة -
 

 

 ، تهدف الدروس المقدمة إلى:في هذا التخصص الماسترتكوين في إطار 

، ضغطيةواد ذكية )كهر، إلنتاج مو(الخ...،، المعادن، البوليمراتلشباب القادرين على تطوير مواد عادية )الصلصالاتكوين  -
 ،(إلخ...،، مغناطيسية كهربائيةطيسية حديديةا، مغنحرارية وكهر

 ،في مجاالت الضوئيات واإللكترونيات الضوئية والمواد يينالمستقبلالمديرين التنفيذيين  تكوين -

 ،الرقمية المتعلقة بالبصريات ، واستخدام األدواتاستخدام األدوات الرقمية لحل المشكالت المادية -

 ،الضوئية والصوتيات تسمح بتصنيع وتوصيف المواد والمكونات لإللكترونيات والبصريات التي نظمالاستخدام  -

 ،تصميم وأتمتة مقاعد البدالء التجريبية واستغالل البيانات التي تم إنشاؤها -

 ،، بما في ذلك متباين الخواصيةتحديد واستخدام الخصائص البصرية الخطية وغير الخط -

 ،حرةالمتكاملة وال اتمساحال، وم البصريةفهم وتنفيذ النظ -

 ،تصميم أنظمة القياس البصرية الطيفية -

 .تصميم وضبط واستخدام أنظمة الليزر -

 

 

، وكذلك على تطوير المهارات المستعرضة ةهندسلاعلوم باالعتماد على اكتساب قواعد علمية متوازنة بين العلوم األساسية و
سواء من الفصل الدراسي في الفيزياء التطبيقية قاعدة صلبة تسمح للطالب بالنضوج التدريجي لمشاريعهم في  الماستريشّكل 
 .العلياالدراسات متابعة التكامل المهني أو من حيث حيث 

 


