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القلیعة-میدافمدرسة 
لتكوین المھنيل

Tél : 07.82.90.03.18 - 05.51.27.57.64 - 06.96.11.54.62 Directeur Mr. Khelifi Tél. 0696115407

2000مارس 19تار�خ من 516-1062الدولة تحت رقم طرفمعتمدة من میداف 
2000التعلیم المھنیین منذ سنة مراقبة وزارة التكوین وتعمل تحت إشراف و

يیمكن للمدرسة برمجة تكوین مھن
من أسبوع إلى أسبوعینانفرادي  تخصصات مختلفةفيتأھیليتكوین

Comptable Généralمحاسب عام Educatrice de crècheمربیة روضة

 Aide Educatrice deمساعدة مربیة روضة
crècheالسكرتاریةSecrétariat

Gestion de Stocksتسییر المخازنDirectrice de crècheمسیرة روضة

Magasinierأمین مخزنAssistante puéricultureرعایة موالیدمساعدة 

GRHریةتسییر الموارد البشInitiation en Informatiqueاإلعالم اآلليمبادئ 

MarketingالتسویقAgent Bureautiqueعون في اإلعالم اآللي

Billetterieفربیع وحجز تذاكر السMaintenance GSMصیانة خلیوي

Agence de voyageوالسفروكالة السیاحة Maintenance Informatiqueصیانة وتجمیع الكومبیوتر

Doc. et Archivesاألرشیفالتوثیق وInstallation de Réseauxربط شبكات

BanquesالبنوكInfographieأنفوغرافیا

Assurancesالتأمینات3D + 2DAutoCad 2d / 3dرسم ھندسي 
التصویر الفوتوغرافي 

Déclarant en douanesالجمركةالعبور وPhotographie et Vidéoوالفیدیو

 Fabrication des produitsكیمیائیةالمواد الصناعة
chimiquesالتجارة الدولیةCommerce 

International
Cuisine traditionnelleالطبخ التقلیديHSEHygiène et Sécurité HSEالوقایة واألمن 

تقنیات التواصل بالفرنسیة 
واإلنجلیزیة ولغات أخرى.

Techniques de 
communication en 
français, anglais, etc.

 Gâteaux traditionnelقیةشرحلویات تقلیدیة و
et oriental

Pâtisserieمرطبات

شھادة (دبلوم) معتمد من قبل الدولة
شھادة تأھیلیة مھنیة معترف بھا، تمكنك من العمل 

.والخاصةفي جمیع الشركات والمؤسسات الوطنیة 
وزارة التكوین و التعلیم "میداف معتمدة منمدرسة

، تخرج منھا عشرات 2000منذ سنة  "المھنیین
استفادوا من الدفعات في التخصصات المذكورة

اآلن -تكوین احترافي على أیادي مدربین مختصین 
یمكنك أنت أیضاً أن تتعلم مھنة جد مطلوبة وتتحصل 

بھ و معتمد من طرف بجدارة على دبلوم معترف 
الدبلوم یحمل مدة الدراسة كاملة من تاریخ  .الدولة

أول یوم دراسة في میداف إلى تاریخ انتھاء التربص 
المیداني (شھرین على األقل وستة أشھر على 

األكثر). باإلضافة إلى الدبلوم المتحصل علیھ عند 
.نھایة الدورة الحضوریة في میداف

Pizzaالبیزا

Coiffure Hommeالرجال شاملحالقة

Massageتدلیك

Tatouageوشم–تاتواج 

Maquillageماكیاج

Coiffure Femmeتصفیف الشعر نسائي 

Esthétiqueتجمیل نسائي 

 ,Kératine, Botoxتینبرو-بوتوكس-كراتین
Protéine

:ملف التسجیل
نسخة طبق األصل لبطاقة +شھادة میالد

صور شمسیة2التعریف الوطنیة + 
شھادة مدرسیة إذا كانت مطلوبة+

.commilleformationswww.>>حل اھتمامنامومالحظاتكمكمئراآواقتراحاتكمكل 

www.milleformations.com


ھام جدّا
المدرب(ة) یراعي مستوى تعلیمك وظروفك، ویقدم لك البرنامج بصفة جماعیة وممتعةالدراسة سھلة و

.مستعد إلضافة حصص مجانیة أو أجزاء من التكوین مجانا إذا ُطلبت منھ ذلكوفردیة، كما أنھ 

ألصحاب المشاریع االستثماریة 
ة، یمكننا مرافقتك في دراسة متخصصإذا كنت صاحب مشروع استثماري یتطلب دورة تكوینیة 

شھادة معترف بھا االحتیاجات وتصمیم البرنامج وتنظیم وتنفیذ دورة خاصة بك، تستلم في نھایتھا 
أو استخراج سجل ANSEJأو ANGEMأو CNACبتدعیم من ،لالنطالق في مشروعك الخاص

تجاري برأسمالك الخاص. 

)اختیاري(میدانيالتربص ال

إلجرائھ في مدة تتراوح بین شھرین إلى میدانيب الذي یرغب في إجراء تربص بحیث یتم توجیھ الطال
تتواصل میدانيخالل مدة التربص الستة أشھر في مؤسسة یختارھا بنفسھ بالقرب من مقر إقامتھ.

.الدراسة مع األستاذ ویمكن طلب خدمات اإلدارة

%100رضاؤك مضمون بنسبة 

لم تكنلكن إذا حدث استثناء وي، وتكویننحن على ثقة تامة أنك تكون راضیاً تماماً بھذا البرنامج ال
راضیاً عن الدورة أو شعرت بأنھا ال تناسبك على النحو الذي توقعتھ، ألي سبب من األسباب، فأنت 

.تكویناألول من السبوعأن تسترد نقودك كاملة خالل األتستحق

االنفراديالتكوین

التكوینبدایةتاریختحدیدیتمالحالةھذهفيفوج.ضمنولیسانفراديبشكلالتكوینمتابعةتختارقد.
اإلدارة.وموافقةرغبتكعلىبناءا ًفوراً،

محدد.إجماليساعيحجممناالنفراديالتكوینیتكون.2
ّصةالزمنیةالمدةعلىاالتفاقیتم.3 والجدولاألسبوعیةیةتكوینالصالحصوعددالواحدةیةتكوینالللح

المدرسة.إدارةوموافقةالمدربألستاذاوبینكمامسبقباتفاقللتربص،الزمني
الھیآتوالعموميالوظیفلدىبھامعترفتأھیلیةبشھادةنھایتھفيالتكوینیتوج:الشھادة.4

غیرھا.والحكومیة

عبر الھاتف والحجز بالحضور إلى المدرسة أو االستفسار 

مع إدارة المدرسة:إذا كانت لدیك أي استفسارات ال تتردد في التواصل 
-05.51.27.57.64-07.82.90.03.18التواصل مع ادارة المدرسة على األرقام: 

06.96.11.54.62-024381419-024381418
06.96.11.54.07محمد خلیفي) على الرقم التواصل مع مدیر المدرسة (السید 

مساءا 5صباحا إلى 8أوقات استقبال المكالمات : من السبت إلى الخمیس من الساعة 
(إذا كانت الخطوط مشغولة نستسمحك عذرا بإعادة االتصال بعد قلیل أو ابعث رسالة قصیرة

تحتوي اسمك وسنعاود االتصال بك)


