بطاقة وثائقية
الرمز1.10.2 :
ديوان مؤسسات الشباب:

مارس 0202

إن مركز التكوين عن بعد يسمح لجميع الفئات بااللتحاق به.
هل لديكم مستوى التاسعة أساسي (الرابع متوسط ) فما فوق وتبحثون عن تكوين ومركز يرافقكم
ويوجهكم مهما كانت حالتكم:
نساء ماكثات بالبيت.
عمال تطمحون للتطور.
شباب تبحثون عن مهنة.
معوقين لديكم صعوبات في التنقل.

مركز التكوين عن بعد يمنحكم فرصة اإلندماج في الحياة المهنية بفضل إحدى التخصصات المقترحة.

التـكـويـن القـاعـدي
متـوج بشـهـادة دولــة
شـروط اإللـتـحـاق

الـمـدة

التـكالـيـف

معرفة القراءة والكتابة

الطور ان  6 x2أشهر

 00233دج

الشـهـادة المـتـحصل
علـيـها
كفاءة مهنية

التـخـصـصـات

مـحـاسـبـة

 4مـتـوسـط

الطور ان  9 x2أشهر

 00233دج

تحكم مهني

الـتـأمـيـن

 4مـتـوسـط

الطور ال 9 x2أشهر

 00233دج

تحكم مهني

الـبـنـوك

 4مـتـوسـط

الطور ان  9 x2أشهر

 00233دج

تحكم مهني

خياطة مالبس جاهزة

 4مـتـوسـط

الطور ان  9 x2أشهر

 00233دج

تحكم مهني

طور  6أشهر

 00933دج

تحكم مهني

 00933دج

شهادة التحكم في تقنيات
المحاسبة
األهلية المهنية

 00933دج

األهلية المهنية

 .02.3دج

تقني

 00933دج

شهادة االقتصاد
والقانون
تقني سامي

 00933دج

تقني سامي

 00933دج

تقني سامي

 00933دج

تقني سامي

 00933دج

تقني سامي

 .02.3دج

تقني سامي

 00933دج

تقني سامي

حـالقـة السيـدات

كفاءة مهنية -حالقة
تجميل وتقليم األظافر
السيدات0+سنوات خبرة
شهادة التحكم في  2ثانوي أو تحكم مهني 0+الطور ان22 x2أشهر
سنوات خبرة
تقنيات المحاسبة
 0أطوار(8 x0أشهر)
 2ثانوي أو تحكم
بـنـوك
مهني0+سنوات خبرة
 0أطوار(8 x0أشهر)
 2ثانوي أو تحكم
تأمين
مهني0+سنوات خبرة
طور  6أشهر
تحكم مهني في خياطة
تفصيل مالبس النساء
المالبس0+سنوات خبرة
الطور ان 9 x2أشهر
شهادة التحكم في تقنيات
شـهـادة االقـتصاد
المحاسبة 0+سنوات خبرة
والقـانـون
طور  22أشهر
شهادة تقني تفصيل
مـصـمم مالبـس
المالبس 0+سنوات خبرة
طوران(22 x2أشهر)6+
 0ثانوي جميع الفروع
تسير موارد البشرية
أشهر تربص
طوران(22 x2أشهر)
 0ثانوي جميع الفروع
تـسـويـق
 6+أشهر تربص
 0أطوار(8 x0أشهر)
 0ثانوي جميع الفروع
السـيـاحة/مـرشـد
 6+أشهر تربص
سـيـاحـي
طوران(22 x2أشهر)
 0ثانوي شعب علمية
تـسـيـرالمخزونات
 6+أشهر تربص
وشعب تسير ومحاسبة
طوران(22 x2أشهر)
 0ثانوي شعب علمية
تـجـارة دولـيـة
 6+أشهر تربص
وشعب تسير ومحاسبة
طوران(22 x2أشهر)
 0ثانوي جميع الفروع
أمـانـة مـديـرية
 6+أشهر

التـكـويـن التـأهـيـلـي مـتـوج بـشـهـادة تـأهـيـل

 00933دج

 .0233دج

التـخـصـصـات
إصالح أجهزة الراديو
والتلفزيون
مصور محترف

شـروط اإللـتـحـاق
 4متوسط

الـمـدة
 36أشهر

التـكالـيـف
 00433دج

 4متوسط

 30أشهر

 00433دج

مدخل اإلعالم األلي

 4متوسط

 36أشهر

 40633دج

إصالح أجهزة
كهرومنزلية
الرخصة الدولية لقيادة
الحاسوب

 4متوسط

 36أشهر

 00933دج

 4متوسط

 64ساعة /مدار سنة

 26.333دج

مـلـف الـتـسـجـيـل:
 إستمارة تسجيل
 شهادة ميالد
 4 صور شمسية
 نسخة من شهادة مدرسية مصادق عليها
 4 أظرفة بريدية عليها الطابع البريدي مع العنوان الشخصي واإلسم الكامل
 دليل دفع مستحقات التكوين المختار:
 قسيمة الحوالة رقم  A-1418في الحساب الجاري رقم  373538 :مفتاح  80الجزائر
 شهادة إصدار حوالة بطاقة رقم A-1418
 الحوالة شهادة إصدار حوالة مخصصة للمركز.

ولمـزيـد مـن المـعـلــومـات إتـصـلـوا عـلـى العـنـوان التـالــي
نهج العقيد أحمد بن عبد الرزاق ص ب 02-72
صايم محمد وهران 300222

الفاكس342-43-..-26 :
الهاتف342-.3-20-20 :
الموقع اإللكترونيwww.cnepd.cdv.dz :

ديـوان مـؤسـســات الشـبــاب
العنوان :تعاونية للمناخ إيسطو HLM

الهاتف041-42-74-59:

