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 :التكوين مكان 1-

 آلي واالعالم الرياضيات (:المعهد أو) الكلية
 

االلي  االعالم :القسم

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

 :اآلخرون المشاركون 2-

 جامعة ،1 سطيف جامعة ،بريكةالجامعي  المركز ،جامعة خنشلة ،2 بوعريريج، جامعة باتنة والتطوير التكنولوجي، جامعة برج العلميالمديرية العامة للبحث 
 الوكالة التكنولوجية، والتنمية البحث نتائج لتثمين الوطنية الوكالة بجاية، جامعة ،1 قسنطينة

 .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 Informatique SIGL 

    

 والمواصفات، والنمذجة التصميم أساليب منمجموعة  تدريس يتم حيث .خاص بشكل المعلومات وأنظمة عام بشكل البرمجيات تطوير كيفية تعلم في التكوين هذا سياق يتمثل
 واالختبار التحليل أساليب عرض التكوين هذا ضمن أيضا يتم ذلك، إلى باإلضافة

 .األنظمة وجودة العمل سير حسن لضمان الطالب قبل من الستخدامها الرسمي والتحقق

 

ماستر  :المستوى
 آلي واعالم رياضيات :الميــدان

الي  اعالم :الفـــــرع
 البرمجيات وهندسة المعلومات نظم :التخصص

 

 

 

 

 :األخرى المؤسسات من الشركاء
 

 :اآلخرون االقتصاديون/االجتماعيون والشركاء المؤسسات

 

 :الدوليون الشركاء
 

                            المشروع مكانة :للتكوين العام التنظيم -3
 

 

 

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

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

       

B.M.F2.S3.07 



                

               

               

            

         

 
المهارات االلزمة للعمل في لديهم كافة  "ماستر أكاديمي في نظم المعلومات وهندسة البرمجيات"سواء على المستوى اإلقليمي أو الوطني، فإن خريجي 

 يوفر حيث .إلخ ...المحمول، وشركات التأمين وشركاتالمؤسسات الخاصة والعامة، البنوك والمستشفيات  :مثل (العامة أو الخاصة)مختلف القطاعات 
 التجارية األعمال لتطوير االلزمة المهارات لخريجيه التكوين هذا

 .الكمبيوتر أنظمة وصيانة البرمجيات تطوير في المتخصصة

 
 

 
 

                               :التكوين من المستهدفة المهارات -6
 

 

                    :التوظيف لقابلية والوطنية الجهوية المحلية، اإلمكانات -7
 

 

 :التكوين أهداف 5-

 متعددة الموزعة التطبيقات تطويرسياق  في وذلك ، الخصوص وجه على وتصميمها، البرمجيات وتحليل المعلومات نظم في للمعرفة تعميق هو التكوين هذا
 البرمجيات تطوير في االستخدام إعادة تحديات فهم هو التكوين هذا من الهدف .المستويات

 .المعلومات نظم تطوير في المعرفة وتوفير


