يسار اهتمٌْٕ اهًَّٔ
اهتمٌْٕ اهًَّٔ:

هناك فرص التكوٌن بالنسبة للتالمٌذ الراسبٌن فً
التعلٌم المتوسط  ،و الذٌن لم ٌسمح لهم بإعادة السنة
ألسباب السن والنتائج المدرسٌة إلى جانب األماكن
البٌداغوجٌة المتوفرة بالمؤسسة .
ٌنظم التكوٌن المهنً فً أنماط وفً دورتٌن
(دورة سبتمبر ودورة فٌفري (:

اهشّـادات اهًًَْحة فٔ ٍّإة اهتمٌْٕ
المستوى األول
ش.ت.م.م )(C.F.P.S
المستوى الثاني

شهادة التكوٌن المهنً المتخصص

 -2اهتمٌْٕ عٌ ظرٕق اهتًٌّٖ:
ٌحصل التكوٌن داخل مؤسسة غٌر تكوٌنٌة وٌكون
التكوٌن تطبٌقٌا مئة بالمائة ،أما الجانب النظري فإنه
ٌخصص ٌوم فً األسبوع ٌلتحق به المتربص لتكملة
الجانب التطبٌقً لدٌه
 -3اهتمٌْٕ عٌ بعد:
ٌمكن أن ٌتلقى كل شاب تكوٌنا مهنٌا عن طرٌق
المراسلة  ،لتلقً دروس نظرٌة تصدر عن مركز
التكوٌن المهنً  ،تكون موضحة من طرف أساتذة فً
التكوٌن ،وٌجد الشاب ضمن الكتاب المرسل إلٌه كل
التفاصٌل النظرٌة عن التخصص ،وٌمتحن المترشح
مثل المتربصٌن العادٌٌن.

مدٌرٌة التربٌة
لوالٌة باتنة

مركز التوجٌه
المدرسً و المهنً

ش.ك.م ) (C.A.Pشهادة كفاءة مهنٌة
المستوى الثالث

ش.م.م  (C.M.P) :شهادة مهارة مهنٌة
المستوى الرابع

) (B.Tشهادة تقنً
المستوى الخامس

) (B.T.Sشهادة تقنً سامً

 -1اهتمٌْٕ اإلقائ اهحضْري :
بحٌث ٌتلقى المتربص تكوٌنه على مستوى مركز
للتكوٌن المهنً فً أحد التخصصات بصفة حضورٌة
بالمركز وفق برنامج تكوٌنً .

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة
وزارة التربٌة الوطنٌة

لمزٌد من المعلومات حول هذا المسار تقرب من أي مركز
تكوٌن مهنً بمكتب االستقبال و التوجٌه  ،و االستفسار عن
التخصصات التً ترٌدها.

دليل
ولي التلميذ

أو االتصال ب:

مدٌرٌة التكوٌن المهنً على العنوان التالً :
الحً االداري  -حً االخضرار  -باتنة
الهاتف 033340342301 / 03334044340 :

يستْى اهرابعة يتْسط

إعادة اهسَة اهرابعة
إعادة اهسَة اهرابعة ِٔ فرضة الستدراك
اهَقائص اهًتعوقة باهتحطٖن اهدراسٔ  ،فٔ
بعظ اهًْاد ،
تمىخ فرصت اإلعادة نكم تهميذ نم يسبق نه اإلعادة  ،ونديه
وتائج دون انوسط وقريبت مه معدل انىجاح ،
و في ددود اإلمكاوياث انمتوفرة في انمؤسست

يارس 2018

إّٔا اهْهـٔ

اهتعوٖى اهثاٍْي اهعام و اهتمَْهْجٔ

ابنك فً السنة الرابعة متوسط وهً آخر
سنة فً مرحلة التعلٌم المتوسط  ،ولدٌه فرص
عدة :
 التوجٌه إلى أحد الجذعٌن المشتركٌن فً السنة
االولى من التعلٌم الثانوي




التوجٌه إلى مسار التعلٌم المهنً .
االلتحاق بمسار التكوٌن .

ٌأتً الستكمال التكوٌن الممنوح للتالمٌذ فً مرحلة التعلٌم
المتوسط ، ،وهو لٌس مرحلة تخصص بل هـو مرحلـة
قاعدٌة ٌتلقـى فٌهـــا التالمٌـذ تكوٌنـا فً أحد الجذعٌن
المشتركٌن (جذع مشترك آداب وجذع مشترك علوم )
و ٌحضر المتحان شهـادة بكالورٌا و بشكل أساسً
إلى مزاولة التكوٌن فً الدراسات العلٌا 3

يسار اهتعوٖى اهًَّٔ
ٌنظم مسار التعلٌ ٌم المهنً فً طورٌن وبسنتٌن لكل
)(DEP2-TSطور ومعبر  81لمدة شهرا.
ٌ
لتالمٌذ السنة الرابعة
 الطور األول  ،الموجه
ٌ
تالمٌذ السنة أولى
متوسط الناجحون للطور ما بعد اإلجباري و
ثانوي علوم أو تكنولوجٌا المعاد توجٌهٌهم ٌ ٌ ،توج بشهادة

التعلٌ ٌم المهنً من الدرجة األولى )DEP1) 3الذي ٌمنح
تأهٌل من المستوى 3
 الطور الثانً ،

اهقبْل و اهتْجُٖ إهٓ اهسَة  1ثاٍْي
البد أن أمرا كهذا هو فً غاٌة األهمٌة  ،و ٌجعلك تتطلع
لمعرفة كل ما ٌعٌنك على مساعدة ابنك على :
 – 1االنتقال إلى السنة  1ثانوي 3
 – 2التوجٌه إلى الجذع المشترك المرغوب فٌه 3
 ٌقبل تلقائٌا فً  1ثـانوي  ،كل تلمٌذ تحصل على معدلٌساوي أو ٌفوق  10/20فً شهادة التعلٌم المتوسط .
 أما بالنسبة لباقً التالمٌذ  ،الذٌن لم ٌستوفوا هذا الشرطفٌضاف المعدل السنوي المحصل علٌه خالل السنة الرابعة
متوسط إلى معدل امتحان شهادة التعلٌم المتوسط فً حساب
معدل القبول .وٌقـرر انتقـال كل تلمٌـذ تحصل على معدل قبول
ٌساوي أو ٌفوق  10/20إلى السنة األولى ثانوي 3
لٖف ٕتى تْجُٖ ابَك ؟
تتم عملٌة توجٌه التالمٌذ وفق  :رغباتهم ـ نتائجهم
الدراسٌة ـ األماكن البٌداغوجٌة المتوفرة فً مؤسسة

الموجه لحامل شهادة التعلٌم

المهنً من الدرجة األولى) ٌ ٌ ، DEP1توج بشهادة التعلٌم

ٌ
الثانٌة  DEP2الذي ٌمنح
المهنً من الدرجة
تأهٌل من المستوى 3 4
ٌتوج المعبر )) DEP2-TS

الموجه لحامل شهادة

ٌ
الثانٌة DEP2
التعلٌم المهنً من الدرجة

بشهادة تقنً سامً ،الذي ٌمنح تأهٌل من

لالطالع أكثر على التعلجم المهني  ،تقرب من
معهد التعلجم المهني المتواجد بالعنوان التالي :
نهج  19جوان حي الشهداء باتنة
الهاتف 033.2579.30 :
فاكس 033.2579.30 :
EMAIL Iepbatna@gmail.com

