
O 1202, O 1402 

 :التكوين مكان 1-

 آلي واالعالم الرياضيات (:المعهد أو) الكلية

 الرياضيات :القسم

 2016/08/09 في المؤرخ 1294 رقم قرار :التأهيل قرار مرجع

 :اآلخرون المشاركون 2-

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

 الوكالة التكنولوجية، والتنمية البحث نتائج لتثمين الوطنية الوكالة بجاية، جامعة ،1 قسنطينة جامعة ،1 سطيف جامعة بريكة،

 .الخAUF... للفرانكفونية الجامعية

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

 .الخ... ،فرنسا تولوز للتعمير العليا الوطنية المدرسة

Licence Mathématiques EDP 

    

 
 الحرارية الديناميكا الساكنة، الكهرومغناطيسية، الكهرباء :مجال في والمتنوعة الحقيقية المشاكل بحل للطالب تسمح التي التقنيات تعلم من جزء هو التكوين هذا سياق

 وميكانيكا الفلكية والفيزياء الجوية المالحة المائية، الديناميكا ،(الحرارة معادلة)

 .السوائل/الموائع

 
 

 
 

ماستر  :المستوى
 آلي واعالم رياضيات :الميــدان

رياضيات  :الفـــــرع
 والتطبيقات الجزئية المشتقات معادالت :التخصص

 

 

 

 

 :األخرى المؤسسات من الشركاء

 :اآلخرون االقتصاديون/االجتماعيون والشركاء المؤسسات

 
 

 :الدوليون الشركاء
 

 

                            المشروع مكانة :للتكوين العام التنظيم -3
 

 

 

B.M.F1.S4.04 

 ، مؤسسة - المسيلة - LAFARGE، الشركة الدولية لصناعة االسمنت -برج بوعريريج  -، مجمع كوندور  -وحدة المسيلة  – SPE شركة انتاج الكهرباء
 حليب حضنة مؤسسة ،- مسيلة -بريماتاك  ،-مسيلة  - (MEI) الصناعية صيانة التجهيزات

 .الخ... الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة ،- مسيلة - سوالر حضنة مؤسسة ،- مسيلة - أللنابيب مغرب مؤسسة ، - مسيلة -

 والتطبيقات الجزئية المشتقات معادالت :بتخصص تعريفية بطاقة



 الجزئية المشتقات معادالت مجالمن  تسمح له باالقتراب بثقة بإتقان المناهج الرياضية الرئيسية لهذا المجال والتي هو السماح للطالب هذا الماستر من الهدف
 لعدة والعددي الرياضي التحليل إتقان الطالب يتعلم الماستر، هذا في .المتطور والتطبيقات

 (.ذلك إلى وما ...، واألمواج الحرارة) المعادالت من أنواع

 
 التفاعل البيولوجيا، في الحية الظواهر نمذجة سيما ال مجاالت، بعدة والتطبيقات الجزئية المشتقات معادالت مجال يرتبط

 .إلخ ...الصور، معالجة االنتشار، الكيميائي،

 
 المجاالت في بالتطبيق المتعلقة الرياضيةالمشكالت  بدراسة المهتمة التطبيقية الرياضيات على تحتوي التي الدورات نحو الرياضيات تكوين توجه أن الواضح من

 طةنحو المشكالت الملموسة المرتب من علماء الرياضيات الجزائريين بتوجيه أنفسهمالجديد  للجيل السماح بمعنى والتشجيع، الدعم تستحق المختلفة والتكنولوجية العلمية
 الرياضيات لطالب السماح خالل من المنطق هذا ضمن المقترح التكوين هذا ويشارك .لبلدنا والصناعية االقتصاديةباإلنشغاالت  مباشر أو غير مباشر بشكل
 لدينا

 .الرياضية للنمذجة (جزئية تفاضلية معادالت هي والتي) االلزمة األدوات باكتساب

 
 

                               :التكوين من المستهدفة المهارات -6
 

                    :التوظيف لقابلية والوطنية الجهوية المحلية، اإلمكانات -7
 

 

 :التكوين أهداف 5-


