
تكوين عبر المعابر في تخصصات التسيير

Administrator كتبها
الأربعاء, 02 سبتمبر 2020 17:32 - تم التحديث فى الخميس, 09 سبتمبر 2021 11:37

تكوين عبر المعابر في تخصصات التسيير
FORMATION PASSERELLE TECHNICIEN SUPERIEUR EN GESTIONمن شهادة تقني إلى شهادة تقني سامي

تخصصات التكوين عبر المعابر من تقني إلى تقني سامي في تخصصات التسيير:  

 تكوين لحملة شهادة تقني فيمحاسبة و مالية  سامي لتقنيلترقية الشهادة  محاسبة  تكوين لحملة شهادة تقني
لترقيةالمحاسبة تقنيات 

لتقنالشهادة 
ي

سامي 
محاسبة و مالية 

تكوين لحملة شهادة تقني
في الأمانة المكتبية 

لترقية الشهادة 
لتقني

سامي في أمانة المديرية 
تكوين لحملة شهادة تقني في

تسيير الموظفين 
لترقية الشهادة 

لتقني
سامي 

تسيير الموارد البشرية 
تكوين لحملة شهادة تقني في 

الشراء و التموين 
لترقية الشهادة 

لتقني
سامي تسيير المخزونات و اللوجستيك

تكوين لحملة شهادة تقني في 
تسيير المخزونات

لترقية الشهادة 
لتقني

سامي تسيير المخزونات و اللوجستيك
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 سامي في التوثيق و الأرشيفلتقنيلترقية الشهادة التوثيق و الأرشيف تقني في تكوين لحملة شهادة

&nbsp;

&nbsp;

لترقيةتكوين لحملة شهادة تقني تجاري سامي في التسويقلتقنيلترقية الشهادة تقني تجاريتكوين لحملة شهادة
الشهادة 

لتقني
سامي تجارة دولية

تكوين لحملة شهادة تقني في العبور و الجمركة 
لترقية الشهادة 

لتقني
سامي تجارة دولية

تكوين لحملة شهادة أهلية مهنية 
تأمينات 

لترقية الشهادة 
لتقني

سامي تأمينات
 

تكوين لحملة شهادة
تقني مساعدة حضانة 

لترقية الشهادة 
لتقني

سامي مرّبية الطفولة الأولى
تكوين لحملة شهادة تقني في معالجة النفايات 

لترقية الشهادة 
لتقني

سامي تسيير و إسترجاع النفايات 
   

تكوين لحملة شهادة تقني في 
التزويد بالماء الشروب 

لترقية الشهادة 
لتقني

سامي تسيير و إقتصاد الماء
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تخصصات التسيير:  

شهاد:  المستوى الدراسي المطلوبمحاسبة و مالية  سامي لتقنيلترقية الشهادة  محاسبة  تكوين لحملة شهادة تقني
ة تقني في المحاسبة  للمترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي - أو 

تقني في المحاسبة  + خبرة مهنية لسنتين (02) بعد حصولهم على الشهادة بالنسبة للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسي السنة
الثانية ثانوي - أو شهادة تقني في المحاسبة  + خبرة مهنية لمدة  (04) أربعة سنوات على الأقل بالنسبة للمترشحين الذين يثبتون

مستوى دراسي أقل من السنة الثانية ثانوي

: 12 شهر( 6 أشهر تكوين + 6 أشهر تربص تطبيقي مع تقديم مذكرة تخرج)مدة التكوين

 : * تكوين إقامي طول ايام الاسبوع* دروس مسائية بنسبة للعمالالتوقيت

* تجمعات تكوينية مكثفة بنسبة لغير القاطنين.

 5000 د ج شهريا. تدفع بداية كل ثلاثي            (3 أشهر = 15000 دج).حقوق التدريس :

 : أساتذة جامعيون- ماجستير- أساتذة ذوي خبرةالتأطير

ملف التسجيل:
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4 صور شمسية - 02 شهادات ميلاد اصلية - شهادة تقني محاسبة

شهادة مدرسية 03 ثانوي أو 02 ثانوي مع خبرة سنتين في الميدان - نسخة عن بطاقة التعريف الوطني

حقوق الثلاثي الأول 15000 دج

يمكن التسجيل على الرابط

إستمارة التسجيل الأولي))

 المستوى الدراسيمحاسبة و مالية  سامي لتقنيلترقية الشهادة المحاسبة  تكوين لحملة شهادة تقني في تقنيات 
شهادة تقني:المطلوب

في تقنيات المحاسبة  للمترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي - أو 
تقني في تقنيات المحاسبة  + خبرة مهنية لسنتين (02) بعد حصولهم على الشهادة بالنسبة للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسي

السنة الثانية ثانوي - أو شهادة تقني في تقنيات المحاسبة  + خبرة مهنية لمدة  (04) أربعة سنوات على الأقل بالنسبة للمترشحين الذين
يثبتون مستوى دراسي أقل من السنة الثانية ثانوي
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: 12 شهر ( 6 أشهر تكوين + 6 أشهر تربص تطبيقي مع تقديم مذكرة تخرج)مدة التكوين  5000 د ج شهريا. تدفع بداية كل ثلثي    (3 أشهر = 15000 دج).حقوق التدريس :* تجمعات تكوينية مكثفة بنسبة لغير القاطنين. : * تكوين إقامي طول ايام الاسبوع* دروس مسائية بنسبة للعمالالتوقيت يمكن التسجيل على الرابطحقوق الثلاثي الأول 15000 دجشهادة مدرسية 03 ثانوي أو 02 ثانوي مع خبرة سنتين في الميدان - نسخة عن بطاقة التعريف الوطني4 صور شمسية - 02 شهادات ميلاد اصلية - شهادة تقني في تقنيات المحاسبةملف التسجيل: : أساتذة جامعيون - ماجستير - أساتذة ذوي خبرةالتأطير

إستمارة التسجيل الأولي))

المستوى الدراسي سامي في أمانة المديرية لتقنيلترقية الشهادة  في الأمانة المكتبية تكوين لحملة شهادة تقني
شهادة تقني:المطلوب

في الأمانة المكتبية للمترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي - أو 
تقني في الأمانة المكتبية + خبرة مهنية لسنتين (02) بعد حصولهم على الشهادة بالنسبة للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسي

السنة الثانية ثانوي - أو شهادة تقني في الأمانةالمكتبية + خبرة مهنية لمدة  (04) أربعة سنوات على الأقل بالنسبة للمترشحين الذين
يثبتون مستوى دراسي أقل من السنة الثانية ثانوي

مدة التكوين: 30 شهر( سنتين تكوين+6 أشهر تربص تطبيقي )
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* تكوين إقامي ايام الاسبوع * دروس مسائية بنسبة للعمالالتوقيت : 

* تجمعات تكوينية مكثفة بنسبة لغير القاطنين.

 5000 د ج شهريا. تدفع بداية كل ثلثي (3 أشهر = 15000 دج).حقوق التدريس :

: 3 ثانويالمستوى الدراسي المطلوب

    أساتذة جامعيون - مهندسين - أساتذة ذوي خبرةالتأطير : 

ملف التسجيل:

4 صور شمسية - 02 شهادات ميلاد اصلية - شهادة تقني في الأمانة المكتبية

شهادة مدرسية 03 ثانوي أو 02 ثانوي مع خبرة سنتين في الميدان - نسخة عن بطاقة التعريف الوطني

حقوق الثلاثي الأول 15000 دج

يمكن التسجيل على الرابط

إستمارة التسجيل الأولي))
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تسيير الموارد البشرية  سامي لتقنيلترقية الشهادة  تسيير الموظفين  تكوين لحملة شهادة تقني في
:  المستوى الدراسي المطلوب  -    
    -  

تقني في تسيير الموظفين + خبرةشهادة تقني في تسيير الموظفين للمترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي - أو 
مهنية لسنتين (02) بعد حصولهم على الشهادة بالنسبة للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسي السنة الثانية ثانوي - أو شهادة تقني

في تسيير الموظفين + خبرة مهنية لمدة  (04) أربعة سنوات على الأقل بالنسبة للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسي أقل من السنة
الثانية ثانوي

    -  

: 12 شهر ( 6 أشهر تكوين + 6 أشهر تربص تطبيقي مع تقديم مذكرة تخرج)مدة التكوين

 : * تكوين إقامي طول ايام الاسبوع* دروس مسائية بنسبة للعمالالتوقيت

* تجمعات تكوينية مكثفة بنسبة لغير القاطنين.

 5000 د ج شهريا. تدفع بداية كل ثلاثي            (3 أشهر = 15000 دج).حقوق التدريس :

 : أساتذة جامعيون- ماجستير- أساتذة ذوي خبرةالتأطير

ملف التسجيل:

4 صور شمسية - 02 شهادات ميلاد اصلية - شهادة تقني في تسيير الموظفين
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شهادة مدرسية 03 ثانوي أو 02 ثانوي مع خبرة سنتين في الميدان - نسخة عن بطاقة التعريف الوطني

حقوق الثلاثي الأول 15000 دج

يمكن التسجيل على الرابط

إستمارة التسجيل الأولي))

  سامي تسيير المخزونات و اللوجستيكلتقنيلترقية الشهادة تسيير المخزوناتتكوين لحملة شهادة تقني في 
المستوى الدراسي المطلوب

:
شهادة تقني في تسيير المخزونات  للمترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي - أو 

تقني في تسيير المخزونات + خبرة مهنية لسنتين (02) بعد حصولهم على الشهادة بالنسبة للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسي
السنة الثانية ثانوي - أو شهادة تقني في تسيير المخزونات + خبرة مهنية لمدة  (04) أربعة سنوات على الأقل بالنسبة للمترشحين الذين

يثبتون مستوى دراسي أقل من السنة الثانية ثانوي

: 12 شهر( 6 أشهر تكوين + 6 أشهر تربص تطبيقي مع تقديم مذكرة تخرج)مدة التكوين

 : * تكوين إقامي طول ايام الاسبوع * دروس مسائية بنسبة للعمالالتوقيت
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* تجمعات تكوينية مكثفة بنسبة لغير القاطنين.

 5000 د ج شهريا. تدفع بداية كل ثلاثي            (3 أشهر = 15000 دج).حقوق التدريس :

 : أساتذة جامعيون - ماجستير - أساتذة ذوي خبرةالتأطير

ملف التسجيل:

4 صور شمسية - 02 شهادات ميلاد اصلية - شهادة تقني تسيير المخزونات

شهادة مدرسية 03 ثانوي أو 02 ثانوي مع خبرة سنتين في الميدان - نسخة عن بطاقة التعريف الوطني

حقوق الثلاثي الأول 15000 دج

يمكن التسجيل على الرابط

إستمارة التسجيل الأولي))
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  سامي تسيير المخزونات و اللوجستيكلتقنيلترقية الشهادة الشراء و التموين تكوين لحملة شهادة تقني في 
المستوى الدراسي المطلوب

:
شهادة تقني في الشراء و التموين  للمترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي - أو 

تقني في الشراء و التموين  + خبرة مهنية لسنتين (02) بعد حصولهم على الشهادة بالنسبة للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسي
السنة الثانية ثانوي - أو شهادة تقني في الشراء و التموين + خبرة مهنية لمدة  (04) أربعة سنوات على الأقل بالنسبة للمترشحين الذين

يثبتون مستوى دراسي أقل من السنة الثانية ثانوي

: 12 شهر ( 6 أشهر تكوين + 6 أشهر تربص تطبيقي مع تقديم مذكرة تخرج)مدة التكوين

 : * تكوين إقامي طول ايام الاسبوع * دروس مسائية بنسبة للعمالالتوقيت

* تجمعات تكوينية مكثفة بنسبة لغير القاطنين.

 5000 د ج شهريا. تدفع بداية كل ثلاثي            (3 أشهر = 15000 دج).حقوق التدريس :

 : أساتذة جامعيون - ماجستير- أساتذة ذوي خبرةالتأطير

ملف التسجيل:

4 صور شمسية - 02 شهادات ميلاد اصلية - شهادة تقني شراء و تموين

شهادة مدرسية 03 ثانوي أو 02 ثانوي مع خبرة سنتين في الميدان - نسخة عن بطاقة التعريف الوطني
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حقوق الثلاثي الأول 15000 دج

يمكن التسجيل على الرابط

إستمارة التسجيل الأولي))

 سامي في التوثيق و الأرشيفلتقنيلترقية الشهادة التوثيق و الأرشيف تقني في تكوين لحملة شهادة

تقنيشهادة تقني في التوثيق و الأرشيف للمترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي - أو :المستوى الدراسي المطلوب
في التوثيق و الأرشيف  + خبرة مهنية لسنتين (02) بعد حصولهم على الشهادة بالنسبة للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسي السنة

الثانية ثانوي - أو شهادة تقني في التوثيق و الأرشيف + خبرة مهنية لمدة  (04) أربعة سنوات على الأقل بالنسبة للمترشحين الذين
يثبتون مستوى دراسي أقل من السنة الثانية ثانوي
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: 12 شهر ( 6 أشهر تكوين + 6 أشهر تربص تطبيقي مع تقديم مذكرة تخرج)مدة التكوين

 : * تكوين إقامي طول ايام الاسبوع * دروس مسائية بنسبة للعمالالتوقيت

* تجمعات تكوينية مكثفة بنسبة لغير القاطنين.

 5000 د ج شهريا. تدفع بداية كل ثلاثي            (3 أشهر = 15000 دج).حقوق التدريس :

 : أساتذة جامعيون - ماجستير- أساتذة ذوي خبرةالتأطير

ملف التسجيل:

4 صور شمسية - 02 شهادات ميلاد اصلية - شهادة تقني التوثيق و الأرشيف

شهادة مدرسية 03 ثانوي أو 02 ثانوي مع خبرة سنتين في الميدان - نسخة عن بطاقة التعريف الوطني

حقوق الثلاثي الأول 15000 دج

يمكن التسجيل على الرابط

إستمارة التسجيل الأولي))
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شهادة تقني:المستوى الدراسي المطلوب سامي في التسويقلتقنيلترقية الشهادة  تقني تجاري تكوين لحملة شهادة
تجاري  للمترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي - أو 

تقني تجاري  + خبرة مهنية لسنتين (02) بعد حصولهم على الشهادة بالنسبة للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسي السنة الثانية
ثانوي - أو شهادة تقني تجاري + خبرة مهنية لمدة  (04) أربعة سنوات على الأقل بالنسبة للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسي أقل

من السنة الثانية ثانوي

: 12 شهر( 6 أشهر تكوين + 6 أشهر تربص تطبيقي مع تقديم مذكرة تخرج)مدة التكوين

 : * تكوين إقامي طول ايام الاسبوع * دروس مسائية بنسبة للعمالالتوقيت

* تجمعات تكوينية مكثفة بنسبة لغير القاطنين.

 5000 د ج شهريا. تدفع بداية كل ثلثي (3 أشهر = 15000 دج).حقوق التدريس :

 : أساتذة جامعيون-ماجستير-أساتذة ذوي خبرةالتأطير

ملف التسجيل:

4 صور شمسية - 02 شهادات ميلاد اصلية - شهادة تقني تجاري

شهادة مدرسية 03 ثانوي أو 02 ثانوي مع خبرة سنتين في الميدان - نسخة عن بطاقة التعريف الوطني

حقوق الثلاثي الأول 15000 دج
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يمكن التسجيل على الرابط

إستمارة التسجيل الأولي))

 سامي تجارة دوليةلتقنيلترقية الشهادة تكوين لحملة شهادة تقني تجاري 

:المستوى الدراسي المطلوب

تقني تجاري  + خبرة مهنية لسنتين (02) بعد حصولهمشهادة تقني تجاري  للمترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي - أو 
على الشهادة بالنسبة للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسي السنة الثانية ثانوي - أو شهادة تقني تجاري + خبرة مهنية لمدة  (04)

أربعة سنوات على الأقل بالنسبة للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسي أقل من السنة الثانية ثانوي

: 12 شهر ( 6 أشهر تكوين + 6 أشهر تربص تطبيقي مع تقديم مذكرة تخرج)مدة التكوين

 : * تكوين إقامي طول ايام الاسبوع * دروس مسائية بنسبة للعمالالتوقيت
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* تجمعات تكوينية مكثفة بنسبة لغير القاطنين.

 5000 د ج شهريا. تدفع بداية كل ثلثي  (3 أشهر = 15000 دج).حقوق التدريس :

 : أساتذة جامعيون - ماجستير- أساتذة ذوي خبرةالتأطير

ملف التسجيل:

4 صور شمسية - 02 شهادات ميلاد اصلية - شهادة تقني تجاري

شهادة مدرسية 03 ثانوي أو 02 ثانوي مع خبرة سنتين في الميدان - نسخة عن بطاقة التعريف الوطني

حقوق الثلاثي الأول 15000 دج

يمكن التسجيل على الرابط

إستمارة التسجيل الأولي))
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:المستوى الدراسي المطلوب سامي تجارة دوليةلتقنيلترقية الشهادة تكوين لحملة شهادة تقني في العبور و الجمركة 
شهادة تقني في العبور و الجمركة للمترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي - أو 

تقني في العبور و الجمركة + خبرة مهنية لسنتين (02) بعد حصولهم على الشهادة بالنسبة للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسي
السنة الثانية ثانوي

: 12 شهر ( 6 أشهر تكوين + 6 أشهر تربص تطبيقي مع تقديم مذكرة تخرج)مدة التكوين

 : * تكوين إقامي طول ايام الاسبوع* دروس مسائية بنسبة للعمالالتوقيت

* تجمعات تكوينية مكثفة بنسبة لغير القاطنين.

 5000 د ج شهريا. تدفع بداية كل ثلثي  (3 أشهر = 15000 دج).حقوق التدريس :

 : أساتذة جامعيون - ماجستير-أساتذة ذوي خبرةالتأطير

ملف التسجيل:

4 صور شمسية - 02 شهادات ميلاد اصلية - شهادة تقني في العبور و الجمركة

شهادة مدرسية 03 ثانوي أو 02 ثانوي مع خبرة سنتين في الميدان - نسخة عن بطاقة التعريف الوطني

حقوق الثلاثي الأول 15000 دج

يمكن التسجيل على الرابط
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إستمارة التسجيل الأولي))

 سامي تأميناتلتقنيلترقية الشهادة تأمينات تكوين لحملة شهادة أهلية مهنية 

:المستوى الدراسي المطلوب

تقني أهلية مهنية تأمينات + خبرةشهادة تقني أهلية مهنية تأمينات  للمترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي - أو 
مهنية لسنتين (02) بعد حصولهم على الشهادة بالنسبة للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسي السنة الثانية ثانوي - أو شهادة تقني

أهلية مهنية تأمينات + خبرة مهنية لمدة  (04) أربعة سنوات على الأقل بالنسبة للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسي أقل من السنة
الثانية ثانوي
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: 12 شهر ( 6 أشهر تكوين + 6 أشهر تربص تطبيقي مع تقديم مذكرة تخرج)مدة التكوين يمكن التسجيل على الرابطحقوق الثلاثي الأول 15000 دجشهادة مدرسية 03 ثانوي أو 02 ثانوي مع خبرة سنتين في الميدان - نسخة عن بطاقة التعريف الوطني4 صور شمسية - 02 شهادات ميلاد اصلية - شهادة أهلية مهنية تأميناتملف التسجيل: : أساتذة جامعيون-ماجستير-أساتذة ذوي خبرةالتأطير 5000 د ج شهريا. تدفع بداية كل ثلاثي             (3 أشهر = 15000 دج).حقوق التدريس :* تجمعات تكوينية مكثفة بنسبة لغير القاطنين. : * تكوين إقامي طول ايام الاسبوع* دروس مسائية بنسبة للعمالالتوقيت

إستمارة التسجيل الأولي))

المستوى الدراسي سامي مرّبية الطفولة الأولىلتقنيلترقية الشهادة  تقني مساعدة حضانة تكوين لحملة شهادة  
شهادة:المطلوب

تقني مساعدة حضانة للمترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي - أو 
تقني مساعد حضانة + خبرة مهنية لسنتين (02) بعد حصولهم على الشهادة بالنسبة للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسي السنة

الثانية ثانوي 

: 12 شهر( 6 أشهر تكوين + 6 أشهر تربص تطبيقي مع تقديم مذكرة تخرج)مدة التكوين
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 : * تكوين إقامي طول ايام الاسبوع* دروس مسائية بنسبة للعمالالتوقيت

* تجمعات تكوينية مكثفة بنسبة لغير القاطنين.

 5000 د ج شهريا. تدفع بداية كل ثلثي            (3 أشهر = 15000 دج).حقوق التدريس :

 : أساتذة جامعيون-ماجستير-أساتذة ذوي خبرةالتأطير

ملف التسجيل:

4 صور شمسية - 02 شهادات ميلاد اصلية - شهادة تقني مساعدة حضانة

شهادة مدرسية 03 ثانوي أو 02 ثانوي مع خبرة سنتين في الميدان - نسخة عن بطاقة التعريف الوطني

حقوق الثلاثي الأول 15000 دج

يمكن التسجيل على الرابط

إستمارة التسجيل الأولي))
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 المستوى الدراسيسامي تسيير و إسترجاع النفايات لتقنيلترقية الشهادة تكوين لحملة شهادة تقني في معالجة النفايات 
شهاد:المطلوب

ة تقني في معالجة النفايات  للمترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي - أو 
تقني في معالجة النفايات + خبرة مهنية لسنتين (02) بعد حصولهم على الشهادة بالنسبة للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسي

السنة الثانية ثانوي - أو شهادة تقني في معالجة النفايات + خبرة مهنية لمدة  (04) أربعة سنوات على الأقل بالنسبة للمترشحين الذين
يثبتون مستوى دراسي أقل من السنة الثانية ثانوي

 : * تكوين إقامي طول ايام الاسبوع *التوقيت: 12 شهر( 6 أشهر تكوين + 6 أشهر تربص تطبيقي مع تقديم مذكرة تخرج)مدة التكوين
دروس مسائية بنسبة للعمال

* تجمعات تكوينية مكثفة بنسبة لغير القاطنين.

 5000 د ج شهريا. تدفع بداية كل ثلاثي (3 أشهر = 15000 دج).حقوق التدريس :

 : أساتذة جامعيون - ماجستير- أساتذة ذوي خبرةالتأطير

ملف التسجيل:

4 صور شمسية - 02 شهادات ميلاد اصلية - شهادة تقني في معالجة النفايات

شهادة مدرسية 03 ثانوي أو 02 ثانوي مع خبرة سنتين في الميدان - نسخة عن بطاقة التعريف الوطني

يمكن التسجيل على الرابط

إستمارة التسجيل الأولي))
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 المستوىسامي تسيير و إقتصاد الماءلتقنيلترقية الشهادة التزويد بالماء الشروب تكوين لحملة شهادة تقني في 
الدراسي المطلوب

:
شهادة تقني في التزويد بالماء الشروب للمترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي - أو 

تقني في 
التزويد بالماء الشروب 

+ خبرة مهنية لسنتين (02) بعد حصولهم على الشهادة بالنسبة للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسي السنة الثانية ثانوي - أو شهادة
تقني في 

التزويد بالماء الشروب
+ خبرة مهنية لمدة  (04) أربعة سنوات على الأقل بالنسبة للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسي أقل من السنة الثانية ثانوي

 
مدة التكوين

: 12 شهر( 6 أشهر تكوين +6 أشهر تربص تطبيقي مع تقديم مذكرة تخرج)

 : * تكوين إقامي طول ايام الاسبوع * دروس مسائية بنسبة للعمالالتوقيت

* تجمعات تكوينية مكثفة بنسبة لغير القاطنين.

 5000 د ج شهريا. تدفع بداية كل ثلثي (3 أشهر = 15000 دج).حقوق التدريس :

 : أساتذة جامعيون-ماجستير-أساتذة ذوي خبرةالتأطير

ملف التسجيل:

4 صور شمسية - 02 شهادات ميلاد اصلية - شهادة تقني في التزويد بالماء الشروب

شهادة مدرسية 03 ثانوي أو 02 ثانوي مع خبرة سنتين في الميدان - نسخة عن بطاقة التعريف الوطني

حقوق الثلاثي الأول 15000 دج

يمكن التسجيل على الرابط
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إستمارة التسجيل الأولي))

جميع شهادات الدولة المقدمة من طرف معهد سيراكون. محرر و ممضاة من طرف المعهد الوطني للتكوين المهني ( تحتملاحظة:
وصاية وزارة التكوين المهني) و معترف بها لدى الوظيف العمومي و جميع الهيأة الحكومية

في عديد التخصصاتتكوين شهادة تقني سامي 

       

       

       

       

تكوين عبر المعابر لحاملي شهادة تقني لبلوغ شهادة تقني سامي
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 مشاريع المؤسسات الصغيرةشهادات تأهيلية في إدارة

       

       

شهادات تأهيلية في عديد التخصصات
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التكوين المستمر في عديد التخصصات

       

       

       

       

       

       

يمكن التسجيل على الرابط       

إستمارة التسجيل الأولي))

جميع شهادات الدولة المقدمة من طرف معهد سيراكون. محرر و ممضاة من طرف المعهد الوطني للتكوين المهني ( تحتملاحظة:
  وصاية وزارة التكوين المهني) و معترف بها لدى الوظيف العمومي و جميع الهيأة الحكومية

جميع الدورات التأهيلية تكلل بشهادة تأهيلية بعد إجتياز الإمتحان بنجاح                      ملاحظة: 
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