
تكوين معابر من تقني في البرمجة الى تقني سامي قاعدة المعطيات
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الى تقني سامي قاعدة المعطيات برمجة تقنيتكوين معابر من 

ال خيار قاعدة معطياتإعلام آليلتقني سامي لترقية الشهادة المعلوماتية خيار البرمجة تكوين لحملة شهادة تقني 
مستوى الدراسي المطلوب

:
شهادة تقني في المعلوماتية خيار البرمجة للمترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي - 

أو شهادة 
تقني المعلوماتية برمجة + خبرة مهنية لسنتين (02) بعد حصولهم على الشهادة بالنسبة للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسي

السنة الثانية ثانوي - 
أو شهادة 

تقني المعلوماتية برمجة 
+ 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.

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

 : أساتذة جامعيون-ماجستير-أساتذة ذوي خبرةالتأطير

ملف التسجيل:
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البرمجة4 صور شمسية - 02 شهادات ميلاد اصلية - شهادة تقني في 

- نسخة عنأو أقل من 02 ثانوي مع خبرة أربع سنوات في الميدان -شهادة مدرسية 03 ثانوي أو 02 ثانوي مع خبرة سنتين في الميدان 
بطاقة التعريف الوطني

 دج15000حقوق الثلاثي الأول 

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

تخصصات معابر في  الإعلام الآلي:
تكوين خيار قاعدة معطياتإعلام آليلتقني سامي لترقية الشهادة المعلوماتية تسيير تكوين لحملة شهادة تقني 

لحملة شهادة تقني 
المعلوماتية خيار البرمجة 

لترقية الشهادة 
لتقني سامي 

إعلام آلي
خيار قاعدة معطيات

تكوين لحملة شهادة تقني 
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مستغل المعلوماتية 
لترقية الشهادة 

لتقني سامي 
إعلام آلي

خيار صيانة الأنظمة المعلوماتية
تكوين لحملة شهادة تقني 

في الصيانة المعلوماتية 
لترقية الشهادة 

لتقني سامي 
إعلام آلي

خيار صيانة الأنظمة المعلوماتية
تكوين لحملة شهادة تقني 

مستغل المعلوماتية 
لترقية الشهادة 

لتقني سامي في إدارة و أمن شبكات المعلوماتية
تكوين لحملة شهادة تقني 
مساعد الوسائط الإعلامية 

لترقية الشهادة 
لتقني سامي في الإعلام الآلي خيار مطور الواب و 

الوسائط الإعلامية
تكوين لحملة شهادة تقني 

مستغل المعلوماتية 
لترقية الشهادة 

لتقني سامي في 
الأنظمة الرقمية 

خيار المعلوماتية و شبكات المعلوماتية
تكوين لحملة شهادة تقني 

برمجة 
لترقية الشهادة 

لتقني سامي في 
الأنظمة الرقمية 

خيار المعلوماتية و شبكات المعلوماتية
تكوين لحملة شهادة تقني 

مستغل المعلوماتية 
لترقية الشهادة 

لتقني سامي 
إعلام آلي

خيار قاعدة معطيات
تكوين لحملة شهادة

مساعد في 
إلتقاط المناظر

أو
الصوت

أو
إستغلال تجهيزات السمعي البصري

لترقية الشهادة 
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لتقني
سامي سمعي بصري: 

خيار مونتاج
- 

خيار صورة
- 

خيار صوت
 

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

في عديد التخصصاتتكوين شهادة تقني سامي 
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تكوين عبر المعابر لحاملي شهادة تقني لبلوغ شهادة تقني سامي

       

       

       

       

 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:
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  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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