
لألمھات والمعلمات والباحثاتفرصة رائعة
 بالمدارس التحضیریة وریاض األطفال عن عمل

تكوین مربیات
ریاض األطفال   

لكم المدرسة الوطنیة الخاصة للتكوین تقدماآلن في الجزائر
و مدیرات معتمد لمربیاتالمھني میداف أفضل تكوین مھني

...حقیقيبأسعار خاصة وحصریة وبخصم ریاض األطفال
بالكثیرستستفید –بادر بالتسجیل اآلن

الجزائر  –تیبازة   –القلیعة  - مدرسة میداف
http://www.ecolemedav.com

024.38.14.18 – 024.38.14.19: الھاتف 

http://www.ecolemedav.com
https://milleformations.com/arw7Fywe9VjXxkW5M/signup/educatrice_de_jeunes_enfants
http://ecolemedav.com/%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%af-%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7/


2 صفحة)تیبازة(القلیعة -میداف   -المدرسة الوطنیة الخاصة للتكوین المھني 

لتكویناھذا إضافةإلى  CVقد تحتاج سیرتك الذاتیة
توظیفیعطیك قوة في أي مقابلة الذي

.مربیة األطفال الصغار:التكوین♦
:كل المقررات التالیة"مربیة ریاض األطفال -مربیة األطفال الصغار "یضم تكوین 

".برامج التربیة و التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة"-1
" .النمو في مرحلة الطفولة المبكرة"-2
".المشكالت السلوكیة لدى أطفال الروضة"-3
".السالمة في ریاض األطفالالصحة و"-4

.أو بالمراسلةباألنترنتتأھیلي :نوع التكوین ♦
.عربیة:لغة الدراسة♦
.)أغلب المسجالت جامعیات(أولى ثانوي و ما فوق:المستوى الدراسي المطلوب♦
.)یمكن تقلیصھا(شھر12:مدة التكوین العادیة♦
).أشھر3(أو مكثفة )شھر6(یعة ، سر)شھر12(عادیة :وتیرة التكوین♦

62.54.11.96.06–18.14.38.024–19.14.38.024:ھاتف اإلدارة 
07.54.11.96.06:ھاتف المدیر -18.03.90.82.07–64.57.27.51.05

أنقر ھنا–أسئلة و أجوبة متكررة

لكل الطالبات تراعي المستوى التعلیميةلة و ممتعة و مفیدة جّدا، المدربالدراسة سھ
و ظروفھن، و تقدم البرنامج بصفة فردیة، و تتابع المتربصات في مشوارھن التكویني حتى 

.الحصول على الشھادة المھنیة
و تتم اإلجابة على أسئلة الفھمعلى أساساالمتحاناتتقوم الفروض و  :الفروض و اإلمتحانات

و ال تأخذ من وقتك ، )أو بالمراسلة إن أردت(االنترنتالفروض مباشرة من منصة التكوین على 
.من التكویندراسیة كل درس ینتھي بفرض یسمح بتقییم أدائك بالنسبة لفترة.إال دقائق قلیلة

حلقات نقاش شھریا عن طریق الدروس و إرسالعن طریق دوریایكون :التدعیم البیداغوجي
).ة(متخصص)ة(دراسیة عن بعد مع استاذ

بحیث یتم توجیھ الطالبة التي ترغب في إجراء تربص :)اختیاري و مجاني(یقيالتربص التطب
)أو مركز استقبال األطفال(تطبیقي إلجرائھ في مدة تتراوح بین شھرین إلى ستة أشھر في روضة 

).یتم تحمیل وثائق التربص مع الدروس(تختارھا بنفسھا بالقرب من مقر إقامتھا 

تربیة األطفال الصغار معتمدة من التكوین تخصصأھیلیة مھنیّة في شھادة ت :الشھادة المسلمة
.العمومي و الخاصفوظیالالمھني و معترف بھا في 

http://ecolemedav.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%88-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7/


3 صفحة)تیبازة(القلیعة -میداف   -المدرسة الوطنیة الخاصة للتكوین المھني 

، ریاض األطفال ، دور الرعایة المؤقتة ، المؤسسات یمكنك العمل في دور الحضانة:العمل
ز االستقبال العائلي للطفولة متعددة االستقبال، المساعدات الحاضنات التي تعمل في المنازل ، مراك

.الصغیرة و غیرھا

:التخصصات الموجودة

"ریاض األطفال-مربیة األطفال الصغار "تكوین–1
).أشھر3:مكثفة-شھر 6:سریعة (شھر 12:المدة العادیة 

)یمكن التسدید بأقساط(دج 19700:المبلغ اإلجمالي لإلشتراك المخفض 

"و تسییر ریاض األطفالإدارة "تكوین–2
).شھر و نصف:مكثفة-أشھر 3:سریعة (أشھر6:المدة العادیة 

)یمكن التسدید بأقساط(دج 19700:مبلغ اإلشتراك المخفض 

"برامج التربیة و التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة"تكوین -3
).أشھر3:مكثفة-أشھر 6:سریعة (شھر 12:المدة العادیة

)یمكن التسدید بأقساط(دج 19700:مبلغ اإلشتراك المخفض 

"النمو في مرحلة الطفولة المبكرة"تكوین-4
).شھر:سریعة (شھرین و نصف :المدة العادیة 

دج9700:مبلغ اإلشتراك المخفض 

"المشكالت السلوكیة لدى أطفال الروضة"تكوین-5
).شھر:سریعة (شھرین و نصف :المدة العادیة 

دج9700:مبلغ اإلشتراك المخفض 

"الصحة و السالمة في ریاض األطفال"تكوین-6
).شھر:سریعة (شھرین و نصف :المدة العادیة 

دج9700:مبلغ اإلشتراك المخفض 

مستشارة في تربیة صفةالعمالقالتكویناكسبك ھذی
فتح أمامك آفاقاً واسعة على الشغلیو أطفال الروضة

، الشھادة التي تحصلین علیھا في النھایة بإمكانھا أن تفتح أمامك آفاقاً واسعة للشغلإن
األطفال أو المدارس یاضظیف مربیات األطفال سواء في رخصوصا مع اإلقبال الكبیر على تو
التي تعتمد كثیرا على مربیات األطفال في تربیة "الثریة"التحضیریة، أو حتى لدى العائالت 

نظرا النشغاالت الوالدین الكثیرة، وألنك خریجة متكونة في ھذا المیدان تكونین في مركز أبنائھا، 
.فیھقلیلة معارف أو خبرات كثیر ممن تملكأقوى و أفضل ب



4 صفحة)تیبازة(القلیعة -میداف   -المدرسة الوطنیة الخاصة للتكوین المھني 

العمل في كل مكانفرصأمامكالتكوینافتح ھذی
ال ، ریاض األطف)سنوات3أشھر إلى 3تستقبل األطفال من (یمكنك العمل في دور الحضانة

6إلى 0استقبال لیوم واحد من (، دور الرعایة المؤقتة )سنین6سنین إلى 3تستقبل األطفال من (
، المساعدات الحاضنات )استقبال منتظم واستقبال ظرفي(، المؤسسات متعددة االستقبال )سنوات

08/287موفقاً للمرسوم رق. (التي تعمل في المنزل، مراكز االستقبال العائلي للطفولة الصغیرة
).تحمیل ھنا–الطفولة الصغیرةالمتعلق بتنظیم مؤسسات استقبال2008سبتمبر17المؤرخ في 

:ملف التسجیل یتكون من الوثائق التالیة ♦
.شھادة میالد-
.شھادة مدرسیة سنة أولى ثانوي على األقل أو نسخة من دبلوم-
.نسخة من بطاقة التعریف الوطنیة-
.مسیةثالثة صور ش-

:یتم إرسال ھذه الوثائق عن طریق البرید
فوكة المدینة176ب .ص-مدرسة میداف

الجزائر-42440والیة تیبازة 
:أو تسلیمھا مباشرة إلى إدارة المدرسة بالقلیعة 

مدرسة میداف
بجوار دار الثقافة  -طریق فوكة-حي قرماح 13رقم 

والیة تیبازة-مدینة القلیعة
ھذا العرض خاص بالتسجیالت (.تسدد كاملة أو ثالثة دفعات متتالیة:م الدراسیة الرسو♦

الفردیّة الحّرة، أما التسجیالت عن طریق المؤسسات تخضع لشروط مختلفة، یمكن اإلطالع 
formation@ecolemedav.com:البرید اإللكترونيعلیھا بمراسلة إدارة المدرسة عبر

:الصغار أو مسیرة روضة مربیة األطفالتكوین سعر
)ألف سم970ملیون و (دج19700

)دج39700ھذا العرض بمبلغ مخفض صالح ألیام محدودة فقط و قد یعود في أي لحظة إلى (

دج19700:دفعة واحدةالتسدید
:قسطینبواسطة التسدید

دج یوم التسجیل10.000:القسط األول 
بعد التسجیلھر واحد دج ش9700:القسط الثاني 

-----------------------------
دج19700:المجوع 

https://milleformations.com/images/decret_08_287.pdf


5 صفحة)تیبازة(القلیعة -میداف   -المدرسة الوطنیة الخاصة للتكوین المھني 

:یمكنك التسدید بواسطة إحدى الطرق التالیة 
:التسدید عبر الحساب الجاري-

KHELIFI Mohamed - CCP n° 867738 Clé 58
، یجب بعدھا )في أحد مكاتب البرید(في حالة التسدید بواسطة الحساب الجاري 

.لمأل االستمارةاأنقر ھنلمعلومات إلى مدرسة میدافارسال بعض ا
:التسدید نقدا في مقر المدرسة-

طریق فوكة-حي قرماح 13رقم -بمدینة القلیعةمدرسة میداف
والیة تیبازة-مدینة القلیعة-بجوار دار الثقافة 

أنقر ھنا:في ھذه الحالة یمكنك طبع و مأل اإلستمارة التالیة لتسلیمھا في مقر المدرسة

یوم الجمعةباستثناء17إلى الساعة 8یومیّاً من الساعة :أوقات العمل
- 024381419:الھاتف 024381418

:مدرسة میداف عند التسجیل الوثائق المستلمة من قبل♦
.ریاض األطفال–تربیة األطفال الصغار شھادة تسجیل في تكوین -
.عقد التكوین-
.الببطاقة الط-
:الوثائق المستلمة من قبل مدرسة میداف بعد نھایة التكوین ♦
.معترف بھامھنیة الدبلوم و ھو بمثابة شھادة تأھیلیة -
.كشف النقاط-
.شھادة متابعة التكوین-

.انظر القانون الداخلي–یوم30) :أي استرجاع المبلغ المسدد(مدة الضمان♦

بالمئة100رضاؤك مضمون بنسبة 
، و لكن إذا تكون راضیا تماماً بھذا البرنامج التدریبينحن على ثقة تامة أنكفي الحقیقة،

حدث استثناء و لم تكن أنت بالذات راضیاً عن التكوین أو شعرت بأنھ ال یناسبك على النحو 
بإمكانك في ھذه الحالة .األسباب، فأنت تستحق أن تسترد نقودكالذي توقعتھ، ألي سبب من 

یوما الموالیة لتسجیلك، تبدأ من تاریخ 30العدول عن التسجیل و طلب استرداد النقود خالل 
علیك فقط أن تتصل بالمدرسة عن طریق ).أو من تاریخ التسدید(استالمك الدرس األول 

.وما وسوف یتم التعامل مع الموضوع في الحالی30البرید اإللكتروني في أي وقت خالل 
-ساعة عن طریق شیك أو حوالة مالیة بالمبلغ الذي دفعتھ 72ترسل لك أموالك خالل أجل 

.دج باإلضافة إلى تكالیف خدمات البرید2000باستثناء رسوم التسجیل 
المخلص لك، محمد خلیفي

024381418-024381419:ھاتف اإلدارة -0696115407:ھاتف المدیر 

https://milleformations.com/arw7Fywe9VjXxkW5M/signup/educatrice_de_jeunes_enfants
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAboBt6DOuU-S0A_B8iXc4VR1WKhgDqZ_kCtSu1x9TpxOYRw/viewform
milleformations.com/down-docs-unbnp83hgpyddfn5c0c004dq52q9l5dkw3nj/Notification_paiement.pdf
https://milleformations.com/ri/


6 صفحة)تیبازة(القلیعة -میداف   -المدرسة الوطنیة الخاصة للتكوین المھني 

:ال توجد شروط تعجیزیة لاللتحاق بالدورة

توجد أي شروط تعجیزیة للدخول في ھذا التكوینال.
ال یشترط خبرة سابقة مثل العمل في ریاض األطفال أو األقسام التحضیریة.
ال یشترط أن تكون المرشحة خریجة تخصصات محددة مثل علم النفس أو التربیة.
الجدیة في الدراسة و التفاعل مع األساتذةفقط المطلوب.
اتجامعیتأغلب المسجال(أولى ثانوي و ما فوق:المستوى الدراسي المطلوب(

)تقبل التسجیالت من جمیع الشعب و التخصصات(

التيالتطبیقیةالدروسوتاإلرسالیاالُكتب و 
تنفعك في متابعة ھذا التكوینتصلك متتالیة

تعودین إلیھ خاللما ًمرجعاً قی ّو تبقى
)و األسریّة(كل حیاتك المھنیة

:الدروس-1
و یمكنك استالم الدروس مباشرة -)أو عن طریق المراسلة(طریق األنترنتعنتصلك الدروس

و تھدف ھذه الدروس في مجملھا إلى تأصیل المھارات الضروریة ،من مكاتب المدرسة
باالستعانة بالتطبیقات التي تدعم عملیة اكتساب ھذه یدات،بأسلوب مبسط یخلو من التعقالالزمة،
.المھارات

إرسال واحد یضم مجموعة من الدروس (دوري ي وفق النظام البیداغوجي الیسیر البرنامج التدریب
لنیل دبلوم تأھیلي مھنّي في ویستمر للمدة المتفق علیھایوم،12و 8مدة تتراوح بین كل

.غارتخصص تربیة األطفال الص

تم تصمیم البرنامج الدراسي لیدمج ما بین التعلیم النظري من جھة والتجربة العملیة التطبیقیة 
تشتمل على تربص تطبیقي في روضة تخصصاتلك تجد أن جمیع الالُمباشرة من جھة ثانیة، لذ

.یارات میدانیةأطفال أو القیام بز

استخدام تكنولوجیا بحیث یتم خاللھامع أساتذة مختصین،نقاش شھریةیتم أیضاً تنظیم جلسات
.التنقل إلى القلیعة لحضور الجلسةتسھیال للطلبة الذین یصعب علیھمطریق األنترنتالتعلم عن 

التزود بالمعارف و ینتریدةالھتمام الشخصي بك كطالبتتمیز الدراسة في مدرسة میداف با
استیعابك للمقررات الدراسیة تضمن،اكتساب المھارات، وھذا بفضل النھج الفردي المتبع

.المقترحة و التحصیل العلمي الجیّد

:التقویم-2

التأكد من حصولك على إلى قیاس درجة استیعابك للمقررات الدراسیة والتقویم مستمر و یھدف
.مستواكالتي تھدف إلى تحدیدفروض الالمعلومة الدقیقة و یكون ذلك عن طریق 



7 صفحة)تیبازة(القلیعة -میداف   -المدرسة الوطنیة الخاصة للتكوین المھني 

على دبلومات في التخصص، یتمتعون بتجربة طویلة ، تخرج على مختصون حائزین:األساتذة
.أیدیھم العدید من الدفعات المتخصصة في تربیة األطفال الصغار

% :100إتقان المھنة مضمون بنسبة -3

و یقدمون البرنامج بصفة فردیة لكل طالبة و ظروفھا،األساتذة المستوى التعلیميراعيی
د التخرج لمدة ستة أشھر كاملة، كما أنھم مستعدون لتنظیم دورات یتابعون المتربصات بعو

.إذا طلب منھم ذلكإضافیة حضوریة 

مزایا التكوین في مدرسة میداف
متخصصة ومخصصة للمھن األكثر طلبا في الجزائر و أرقى وأقوى دبلومات تدریبیة

.خارجھا
ھا العملیة و الفعلیة مرموقة بخبراتمیداف،المدرسة الوطنیة الخاصةتكوین تضمنھ

.المتواصلة و الواسعة في عالم التكوین المھني تناھز العشرون عاما
مع إمكانیة تسدیدھا عن طریق دفعاتبخصم حقیقيوبأسعار خاصة وحصریة ،.
بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ألنترنتتكنولوجیا افیھاستغلتبأفضل جودة ممكنة

).ریاض األطفال(
متابعتھا و فھم محتویاتھایمكن لتلمیذ في المتوسطة و سھلة،دروس واضح.
باالنترنتمستمرعبر منصة التكوین تفاعل مع األساتذة.
ضمان استرجاع المبلغ المسدد: .انظر القانون الداخلي–یوم30
ممیزات أخرى عدیدةإلىباإلضافة.

ن الكتساب مھنة العمرفرصتك اآل
ھاھي الفرصة بین یدیك تفتح لك األبواب واسعة الكتساب الخبرة و المھارة الالزمین، إلیجاد 

:خاصالكفرصة عمل ممتازة أو االنطالق في مشروع

:ھذا التكوین موجھ للجمیع

.في الروضات العمومیةمعلمات ریاض األطفال•
.لروضات الخاصةمعلمات ریاض األطفال في ا•
.معلمات ریاض األطفال حدیثي التعیین•
.مشرفات ریاض األطفال•
.مدیرات ریاض األطفال•
.الراغبات في التخصص في مجال ریاض األطفال•
.طالبات و خریجات الجامعات و المدارس العلیا و التكوین المھني•
.في تطویر الكفایات التعلیمیة لمعلماتھمأصحاب ریاض األطفال الراغبون•
.الراغبات في فتح ریاض أطفال خاصة أو مشاریع منزلیة تعلیمیة مصغرة•

https://milleformations.com/ri/
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.األمھات المبدعات الباحثات عن الجدید والمفید في عالم التربیة والتعلیم•
.مطورو مناھج ریاض األطفال•

وحیدة في الجزائر التي تعرض علیك ھذا التكوین مدرسة میداف ھي مؤسسة التكوین المھني ال
من خاللھ كل ما یھم تربیة األطفال و كل ما یھم الحیاة في التأھیلي المناسب لمشاریعك، تتعلمین

.الروضة

في ھذا إذا كنت راغبة في اكتساب ھذه المھنة و تریدین شھادة تكوینیة معترف بھا
جھ ، تحمیك من شبح البطالة، فأنت ھنا في المكان تضمن لك القیام بعملك على أكمل و،المجال

المناسب، یمكنك منذ اآلن االستفادة من أقوى دورة تدریبیة متخصصة في تأھیل معلمات و 
.مدیرات ریاض األطفال

ھدایا مجانیة ثمینة للمسجلین قبل إنتھاء األجل

متخصص في تربیة األطفال كتاب الیكتروني1:101رقم ھدیة 
مكتبة قیمة مختارة، تھدى لك مجانا إلثراء تفكیرك و زیادة تثقیفك في .صغارال

.مجال تربیة أطفال الروضة

برامج ریاض األطفال و (كامالبنك البرامج واألنشطة:2ھدیة رقم
نحن نعلم أن معلمة ریاض ).و األیام العادیة"مثل األعیاد"نشاطات المناسبات 

قیقیة في عملیة تصمیم برنامج تربوي قائم على األطفال تواجھ صعوبات ح

https://milleformations.com/arw7Fywe9VjXxkW5M/signup/educatrice_de_jeunes_enfants
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أسس علمیة سلیمة، سواء كان ذلك البرنامج قد خطط لیوم واحد أو ألسبوع أو 
لشھر أو للسنة بكاملھا ، وأكثر ما یلفت النظر في البرامج التي تعدھا معلمات 

، األھداف المحددة الواضحة الصیاغةریاض األطفال ألطفالھن غیاب الفلسفة و
بالتالي اللجوء إلى مجموعة من األنشطة ال ترابط بینھا وال تغطي مجاالت و

النمو المختلفة ، و ال تأخذ بعین االعتبار طبیعة الطفل واحتیاجاتھ وإستراتجیتھ 
على ھذه الھدیة الثمینة أن تضعي اعتمادایمكنك اآلن .الخاصة في التعلم

یمكنك .)التحضیري(ات سنو5و 4و 3بأفواج األعمار النشاطات الخاصة
كل البرنامج السنوي بفصولھ الثالثة من شھر سبتمبر حتى أیضاأن تضعي 

.شھر جوان، و تقومین بتعدیلھ في حالة حدوث طارئ

التي تستعملھا الروضة النموذجیة المختلفةوثائق العمل:3ھدیة رقم
غلب، و ھي مجموعة من الوثائق ترفض أ)خاص بمدیرات ریاض األطفال(

ثمرة تجاربھن الشخصیة و عملھن باعتبارھاالمدیرات إطالعك علیھا، 
.المیداني لسنین طویلة

طریقة بسیطة و سریعة للحصول على :4ة رقم ھدی ّ
مثل(دةدون تعقیدات أو شروط مشّد -بطریقة قانونیة -ترخیص روضة

،أكثرالموضوعلیصافتيفانھلوخدلاال یمكن :...)الخبرة المسبقةاشتراط
صاتسنكشفھا لعدد محدود جّدا من المترب،ألن ھذه المعلومات محدودة التداول

.عن كشفھاكلذدعبو نتوقف 

یمكن لك كطالبة تمثیل  :میدافمدرسةتمثیل :5ھدیة رقم
)مثل الترویج لھذه التكوینات(مدرسة میداف كمسوقة أو مروجة حّرة لخدماتھا 

عبر وسائط التواصل عبر الوسائل المختلفة مباشرة مع األشخاص و
مقابلدج2500إلى  1000االجتماعي، و الحصول على عمولة قیمتھا من

.كل تسجیل مؤكد

.للدخول في ھذا البرنامج ال یھم المؤھل الدراسي كثیراً و ال الجنس و ال العمر
العرض مفتوح وموجھ للجمیع، إناثا و ذكور، من كل مكان بما في ذلك ذوي 

.و الماكثات في البیتاالحتیاجات الخاصة 
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و األولویة بأسبقیة الحجزاآلن فالعدد محدود ياحجز
.بعد اكتمال العدد المحدد لطلبات االلتحاق سیغلق باب الحجز

.و إال یعتبر التسجیل الغیایوم لتسدید قیمة االشتراك 15یُمنح المشتركون مدة 
بھذا الرابطملء طلب االلتحاق موجود

 في التكوین معقول جدا اإلجمالي االشتراكمبلغ 
دج 19700:و مخفض ألقصى درجة

.ألي سبب أو بدون سببالسترجاع المبلغ المسددیوم30بمدة ضمانتتمتعین -1
.ثمینة و یمكنك اإلحتفاظ بھا حتى و لو طلبتي استرجاع المبلغھدایا مجانیةتصلك  -2
.متابعتھا و فھم محتویاتھا بسھولةیمكنكروس واضحةدمنتستفدین - 3
.تنرتنألابعبر منصة التكوین یمكنك التفاعل مع األساتذة - 4
.)إختیاري(ستة أشھر  تتراوح مدتھ ما بین شھرین وتربص تطبیقيمنتستفدین - 5
.من طرف الدولةبلوم معتمددتتحصلین على - 6
.یسدد كامال أو عن طریق دفعات،مخفض جًداسعر نمتستفدین ألجل محدد - 7
داخل إدارة  إالو لن تتم مشاركتھا مطلقاً معلوماتك المطلوبة للتسجیل تبقى سریة - 8

.مدرسة میداف للتكوین المھني
و ،)تمكنك من متابعة كل التكوینات(واحدة فقطء إستمارة تسجیللك الحق في مل - 9

.یمكن التعدیل علیھا في حال إدخال بیانات خاطئة
الستقبال الرسائل التي تحتوي على یجب علیك متابعة بریدك اإللكتروني - 10

.التعلیمات الالزمة لإلنطالق في التكوین
.لیك في غضون أسبوعین سیعتبر التسجیل الغیاإعلى البرید المرسلفي حال عدم الرد - 11

إذا لم تجد إجابة . مجموعة من األسئلة مع أجوبتھا انھه الصفحة ذھ تجد في
العنوان االلكتروني ، ننصحك بمراسلة المدرسة عبر لسؤالك

formation@milleformations.com   أو التواصل عبر أو الفیسبوك
.الھاتف

 06.96.11.54.62 – 18.14.38.024 – 19.14.38.024: ھاتف اإلدارة 
 07.54.11.96.06: ھاتف المدیر  - 07.82.90.03.18 – 05.51.27.57.64 

https://milleformations.com/arw7Fywe9VjXxkW5M/signup/educatrice_de_jeunes_enfants
https://milleformations.com/arw7Fywe9VjXxkW5M/signup/educatrice_de_jeunes_enfants
http://ecolemedav.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%88-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7/
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:المدرسة لتواصل مع ا

.مدرسة وطنیة خاصة للتكوین المھني–مدرسة میداف 
.مدرسة میداف تكوینات مھنیة في مجاالت مختلفة بالحضور أو عن بعدتقدم

إذا كانت لدیك أسئلة أو استفسارات یمكنك الحصول على اإلجابات بالتقدم إلى مقر المدرسة 
.على االنترنیتالمدرسةتصال عبر الھاتف أو زیارة موقعأو االبالقلیعة 

:مقر المدرسة 
مدرسة میداف

ق فوكةحي قرماح طری13
42400القلیعة والیة تیبازة 

الجزائر 

:المراسلة 
مدرسة میداف

176صندوق برید رقم 
42440تیبازة –فوكة المدینة 

ائرزالج

:ھاتف االدارة  
024.38.14.19–024.38.14.18–06.96.11.54.62

:ھاتف المدیر 
06.96.11.54.0705.51.27.57.63 -

:البرید االلكتروني 
formation@milleformations.com

:الموقع االلكتروني 
http://www. ecolemedav.com


