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 القليعة-مدرسة ميداف 
للتكوين المهني

Tél : 024 38 14 18/ 024 38 14 19  / 0696115462                   Directeur Mr. Khelifi Tél. 0696115407

2000  مارس19 بتاريخ 516-1062ميداف معتمدة من طرف الدولة تحت رقم 
2000تعمل تحت إشراف و مراقبة وزارة التكوين و التعليم المهنيين منذ سنة 

في الفندقة تكوين
    Formation en Hôtellerie      

: تأهيلي عن بعد أو بالمراسلة. نوع التكوين
: عربية. لغة الدراسة

 ثانوي و ما فوق.3: سنة  المستوى الدراسي المطلوب
 شهر.12:  مدة التكوين العادية

مع العلم أن الريتم السريع و  أشهر)،3 أشهر) أو مكثف (6 شهر)، سريع (12: عادي ( ريتم التكوين
ة. المكثف يخضعان لشروط خاصة

تربص تطبيقي واحد مدته تمتد من : دراسات لحالت تقوم بإنجازها في الفنادق + الجانب التطبيقي
شهر إلى ثلثة أشهر.

: شهادة تأهيلية مهنيةة في تخصص الفندقة. الشهادة المسلمة
: يمكنك العمل في الفنادق بأنواها، الموتيلت، قرى العطل، القامات السياحيةة، النزل الريفية، العمل

اليهات، المنازل السياحية المفروشة، المخيةمات، محطةات الستراحة، المطاعم، الخ. النةزل العائلية، الشة
: يكون شهريا عن طريق إرسال الدروس و حلقات نقاش دراسية عن بعد مع أستاذ التدعيم البيداغوجي

متخصص.
(أنظر التفاصيل)  يوم 30 المسددغ  استرجاع المبلمدة : أي مدة الضمان

(أنظر التفاصيل)    :مقررات البرنامج التدريبي
.يةالفندقالمؤسسات - الموارد البشرية في  

 - إدارة التدبير الفندقي.
 - صناعة الضيافة.

 - الصحة و السلمة المهنية في الفنادق.
 - المراسلت الفندقية.

 - التسويق الفندقي والسياحي.
 - المكاتب المامية.

 - المهارات الشرافية الفندقية.
 - النظم و القوانين الفندقية.

 - المحاسبة الفندقية.
 الفنادق.رة - برنامج أوبرا لدا

http://milleformations.com/ri/
http://ecolemedav.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86/
http://milleformations.com/arw7Fywe9VjXxkW5M/signup/formation-qualifiante-hotellerie


ملف التسجيل يتكون من الوثائق التالية:
-  شهادة ميلد.

 ثانوي على القل أو نسخة من دبلوم.3- شهادة مدرسية سنة 
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

 صور شمسية.3- 

يتم إرسال هذه الوثائق إلى مدرسة ميداف عن طريق البريد اللكتروني (اختياري):
formation@ecolemedav.com

عن طريق البريد (ضروري) : و

مدرسة ميداف
 فوكة المدينة176ص.ب 

42440ولية تيبازة 
الجزائر

أو تسليمها مباشرة إلى إدارة المدرسة بالقليعة :

مدرسة ميداف
  حي قرماح - طريق فوكة13

 بجوار دار الثقافة - مدينة القليعة
 ولية تيبازة

 باستثناء يوم الجمعة.17 إلى الساعة 8يوميةا  من الساعة   :أوقات العمل
024381418 - 024381419:  الهاتف

هذا العرض خاص .أنقر هنا للتسجيل   على الموقعمبلغ التكاليف المحدد حاليا   : أنظر تكاليف الدراسة
ة، أما التسجيلت عن طريق المؤسسات تخضع لشروط مختلفة، يمكن الطلع بالتسجيلت الفرديةة الحرة

formation@ecolemedav.com  عليها بمراسلة إدارة المدرسة عبر البريد اللكتروني

مدرسة ميداف عند التسجيل : الوثائق المستلمة من قبل
- شهادة تسجيل في تكوين الفندقة.

- عقد التكوين.
- بطاقة الطالب.

الوثائق المستلمة من قبل مدرسة ميداف بعد نهاية التكوين :
- شهادة نجاح معترف بها.

- كشف النقاط.
- شهادة متابعة التكوين.

0696115462 – 024381419 – 024381418مدرسة ميداف – القليعة - الهاتف: 

http://milleformations.com/arw7Fywe9VjXxkW5M/signup/formation-qualifiante-hotellerie
http://milleformations.com/arw7Fywe9VjXxkW5M/signup/formation-qualifiante-hotellerie

