الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التـكـويــن و التعليم الـمـهـنـيين

بــــــالغ

تنظم وزارة التكوين و التعليم المهنيين أيام  19و 20و  21جوان  2017دورة وطنية لالمتحانات المهنية لنيل شهادات الدولة التالية :
شهادة األهلية المهنية في البنوك – شهادة األهلية المهنية في التأمينات  -شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة  -شهادة االقتصاد و القانون
تفتح التسجيالت على مستوى المديرية الوالئية للتكوين المهني خالل الفترة الممتدة من  05فيفري إلى  27أفريل .2017
شروط المشاركة و تكوين ملف الترشح:

االختصاص

الوثائق المطلوبة حسب الشهادة المعنية

شروط المشاركة

أهلية البنوك و التأمينات:
 -1األهلية المهنية في البنوك
)(BP/BANQUES

 -2األهلية المهنية في التأمينات
)(BP/ASSURANCES

 -3شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة
()C.M.T.C

 - 4شهادة االقتصاد و القانون
()C.E.D

 -1طلب تسجيل موقع من طرف

يمكن أن يشارك في اإلمتحان :

المترشح يبين التخصص المرغوب فيه.

مترشح له :شهادة تثبت أنه تابع دورة  -2نسخة طبق األصل للشهادات
تكوينية كاملة ،في مؤسسة عمومية أو
خاصة  +شهادة مدرسية لمستوى  -3شهادة عمل تصادق عليها مصالح
السنة الثانية ثانوي أو شهادة التحكم الضمان االجتماعي تثبت الخبرة المهنية
المهني أو شهادة الكفاءة المهنية في
المطلوبة
االختصاص المعني.
 -4شهادة متابعة التكوين

مترشح حاصل على :شهادة التحكم
المهني لإلختصاص أو شهادة الكفاءة  -5شهادة مدرسية
المهنية  +شهادة عمل تثبت أن  -6شهادة الميالد.
المترشح قد مارس نشاطا في المهنة
لمدة ثالث ( )03سنوات على األقل -7 ،ظرفان بريديان ( )02يحمالن طابع
بعد حصوله على الشهادة المعنية.
بريدي و عنوان المترشح.
مترشح له :شهادة تثبت أنه تابع دورة  -8صورتان شمسيتان.
تكوينية في مؤسسة عمومية أو خاصة  -9قسيمة حوالة دفع حقوق التسجيل
 +شهادة مدرسية لمستوى السنة الثانية
ثانوي أو شهادة التحكم المهني أو
شهادة الكفاءة المهنية في االختصاص.
مترشح حاصل على :شهادة التحكم
المهني أو شهادة الكفاءة المهنية في
المحاسبة  +شهادة عمل تثبت أن
المترشح قد مارس نشاطا في المهنة
لمدة ثالث سنوات ( )03على األقل
بعد حصوله على الشهادة المعنية.
مترشح حاصل على:
شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة +
شهادة تثبت أن المترشح قد تابع دورة
تكوينية كاملة في مؤسسة عمومية أو
خاصة بعد حصوله على شهادة التحكم
في تقنيات المحاسبة.
-

مالحظة  :ال يقبل أي ترشح بعد نهاية تاريخ التسجيل

حقوق التسجيل:
تدفع حقوق التسجيل ب ق يمة

 900دج في

الحساب البريد الجاري للمركز الوطني للتعليم
المهني عن بعد ،رقم  3537.48مفتاح  82عن
طريق قسيمة حوالة خاصة تسحب من مصالح
مديرية التكوين المهني للوالية.

