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ية ن الموارد البشر  مديرية التكوين وتثمي 

 المديرية الفرعية لتطوير المؤهالت

بطاقية التكوينات المعتمدة في مهن 

السياحة والفندقة وحرف الصناعة 

 التقليدية
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 01 .………………………………………………………………………………………المصطلحات
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 التقليديةالصناعة حرف السياحة والفندقة وكذا المعتمدة ف 

 : المؤسسات التكوينية التابعة للقطاعات التالية المدرسة عىل مستوى
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 42-32.. ... ....... ..... التكوين..........................................................  برامج-
 
وط االلتحاق  -  42-41. .. ... ....... . .. ارس التابعة للقطاع الخاصالمعاهد والمدبشر
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 72-50التكوين......................................................................... برامج  -

 

 *شعبة الصناعة التقليدية
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 صطلحاتالم

 

.  : MESRS ب.ع، . ع. ت. و   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

. MFEPم، وت ت  ن  : وزارة التكوين والتعليم المهنيي 

 . والصناعة التقليديةوزارة السياحة  : MTA ت، وس ص

 الوطنية العليا للسياحة.  المدرسة : ENST، وع سم 

ي للفندقة  : المعهد INHT ،وف سم 
 . والسياحةالوطنن

 : المدرسة العليا للفندقة وااٍلطعام للجزائر. ESHRAم ع ف ٍا ج، 

ي تقنيات االدارة : مدرسةEFTGم ت ت ٍا، 
  .التكوين فن

.  : المعهد INSFPم،  وم تم  ي
ي التكوين المهنن

ي المتخصص فن
 الوطنن

، دكتوره. : LMDنظام   ليسانس، ماستر

ي اإلدارة والتجارة.  العلوم : SEGC ع ٍا ٍا ت،
 االقتصادية فن

ي سام.  : BTS ش ت س،
 شهادة تقنن

. : BT ش ت، ي
 شهادة تقنن

 شهادة الكفاءة المهنية.  : CAP ش ك م،

 م،
ْ
 شهادة التحكم المهنية.  : CMP ش ا

ن التكوين المهنيو  التعليم مركز : CFPA م ت م ت،  . ي 
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 المقدمة

ي إطار تنفيذ مهام
ية فن ن الموارد البشر الفرعية لتطوير  )المديرية مديرية التكوين وتثمي 

ي  المؤهالت(،
لمهن وحرف السياحة  عداد بطاقية التكوين المعتمد إوالمتمثلة فن

 وذلك ،2022 طبعةل والصناعة التقليدية، بادرت مصالحنا بإعداد نسخة محينه
ي اختصاصي 

السياحة وحرف الصناعة لغرض التعريف بعروض التكوين المعتمد فن
ي  التقليدية،

ن فن ن الراغبي  ، لفائدة   الشباب والمهنيي  ي
 العالي والمهنن

ن ي المستويي 
فن

، أو مزاولة  ن تحصيل تكوين أولي متوج بشهادة جامعية أو شهادة تعليم وتكوين مهنيي 
 تكوين متواصل. 

 
ي السياحة والفندقة وكذا الصناعة 

ن
ي التعريف بالتكوينات المعتمدة ف

التقليدية الت 
 : تقدمه القطاعات التالية

 
 السياحة والصناعة التقليدية: -1
 
ي تخصصات السياحة والفندقة: -أ

 التكوين فن

ي  03تشمل وزارة السياحة والصناعة التقليدية، عىل ثالثة 
مؤسسات تكوينية فن

ي 
 : السياحة والفندقة، تحت الوصاية، والمتمثلة فن

 
، الكائنة بالجزائر العاصمة، والمنشأة ENSTالمدرسة الوطنية العليا للسياحة،   

ي  255-94بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
،المعدل 1994  / 17/08المؤرخ فن

ن رقم ن التنفيذيي  ي  104-98 والمتمم بالمرسومي 
و رقم  31/03/1998المؤرخ فن

ي  13-376
ي تعتمد نظام ل 2013 / 09/11المؤرخ فن

يسانس، ماستر   و ،  والنر
بوية  لوزارة   ، حيث  تقدم  التعليم العالي والبحث العلمي دكتوره، وفقا للوصاية التر

ي تخصص الماست  األكاديمي   شهادات كل من لنيل تكوين عالي 
مناجمنت  فن

(، و العلوم االقتصادية والتسيت  والعلوم التجارية )ميدانالمؤسسات السياحية، 
ي األكاديمي الليسانس  كذا شهادة

ي  تخصصات فن
تسيت  التنمية المستدامة  فن

 اإليواء، )ميدان وتسيت  للسياحة، تسيت  وكالة السياحة واألسفار، تسيت  المطاعم 
 . (العلوم االقتصادية والتسيت  والعلوم التجارية

 

ي وزوو، وبوسعادة المعهدين ال   ن ي كل من والية تت 
ن للفندقة والسياحة، فن وطنيي 

ي  210- 12المرسوم التنفيذي رقم  بموجب آ نشأ ناللذا المسيلة(،)والية 
المؤرخ فن

ن رقم 09/05/2012 ن التنفيذيي  ي  455-02، المعدل والمتمم للمرسومي 
المؤرخ فن

ي  455-02 ورقم 2002ديسمتر  21
 . 17/08/1994المؤرخ فن

،  تكوينحيث يقدمان       ي
: لنيل مهنن ي

ي سامي  شهدتر
ي تخصصات: اإلدارة  تقنن

   فن
، دليل        الفندقية، المطعم، مطبخ وحلويات، االستقبال واإلنتاج والتسويق السياحي
ي السياحة     
ي و المحلية،  فن

ي تخصصات: إستقبال، مطعم، مطبخ وحلويات  تقنن
 فن

.  استقبال، وإنتاج        وتسويق سياحي
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2- :  التعليم العالي والبحث العلمي
 

، يتضمن أما بالنسبة لقطاع التعليم العالي  ي  15والبحث العلمي
مؤسسة جامعية فن

ي تخصصات السياحة 
، يكونون فن ن ن معتمدتي  ن خاصتي  القطاع العمومي ومؤسستي 

، دكتوراه،  والفندقة، ويجدر الذكر بانه يتم التكوين العالي وفق نظام ليسانس، ماستر
ي  المؤّرخ 06- 08رقم العالي  للتعليم التوجيهي  وفق ما ينص عليه القانون

اير 23 فن  فتر
ي  المؤرخ 99- 05   رقم والمتمم لقانون المعدل 2008

 . 1999افريل 4 فن
 :  التخصصات المدرسة هي كالتالي

ي  الماست  األكاديمي  بالنسبة ال شهادة
، نجد االقتصاد والتسيت  القطاع العامفن

 ، ي والسياحي
اث، التسويق الفندفر ، التهيئة السياحة والتر ي ميدان االقتصاد السياحي

فن
 .  والتسيت  السياحي
ي إدارة الفنادق ، ليسانس األكاديمي شهادة ااما بالنسبة ال 

نجد   تخصصات فن
ي والسياح ،االقتصاد السياحي  والسياحة،

  وتخطيط السياحة  ، تسيت  التسويق الفندفر
 . و   التسويق السياحي 

ي  ،المهنيةشهادة الليسانس لنيل  واحد  كما يجدر بالذكر انه يوجد تخصص
تسيت   فن

 . المؤسسات الفندقية والسياحية
 

شهادة ليسانس  لنيل ، تقدم المؤسسات المعتمدة تكوينالقطاع الخاصفيما يخص 
ي  أكاديمي 
ي والسياحي )ميدان التسيت  : تخصصاتفن

ي واالطعام، والتسيت  الفندفر
 الفندفر

 . العلوم االقتصادية والتسيت  والعلوم التجارية(
 
:  والتعليم التكوين-3 ن  المهنيي 

 

ن  والتعليم التكوين يتضمن عدة تخصصات مهنية، تخضع لمقاييس  المهنيي 
وط  بص، وشر ي مختلف المعاهد والمؤسسات، كمدة التر

بيداغوجية معمول بها   فن
، والشهادة، وفق ما ينص عليه ال  قانونااللتحاق بالمركز: السن، المستوى الدراسي

،  للتكوين التوجيهي  ن ي  المؤّرخ    07- 08 رقموالتعليم المهنيي 
 1429 عام صفر 16   فن

اير 23   الموافق  . 2008     سنة فتر
 

  :المهنية التكوينات أنواع• 
 

بص داخل مراكز التكوين، فإن هناك أربعة  عىل غرار التكوين المعهود الذي يتلقاه المتر
 الرغبة. أنواع من التكوينات المهنية تكون فرصة للشباب قصد اختيار تكوين حسب 

 

ي آن واحد داخل هو  :اإلقامي  التكوين 
ي دروس نظرية وتطبيقية فن

عبارة عن تلقر
 . مؤسسة تكوينية
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:  طريق عن التكوين  ن  التمهي 
 

هو تكوين داخل مؤسسة غت  تكوينية ويكون تطبيقيا مئة بالمائة، أما الجانب النظري 
بص بمركز التكوين  ي األسبوع يلتحق به المتر

لتكملة الجانب فإنه يخصص يوم فن
ي لديه. 

 التطبيقر
 

 :المراسلة طريق عن التكوين 
يمكن أن يتلقر كل شاب تكوينا مهنيا عن طريق المراسلة، فهي طريقة جيدة بالنسبة 
ي دروس نظرية تصدر 

ي الواليات، لتلقر
ي المناطق البعيدة أو من بافر

ن فن للشباب القاطني 
، تكون موضحة من طرف أساتذ ي

ي التكوين، ويجد الشاب عن مركز التكوين المهنن
ة فن

شح  ضمن الكتاب المرسل إليه كل التفاصيل النظرية عن التخصص، ويمتحن المتر
ن  ن العاديي  بصي 

 .مثل المتر
 

 التــــــــأهيل مستويــــات: 
 . المستوى األول: عامل متخصص

: عامل مؤهل ي
 . المستوى الثاتن

ي ذو كفاءة عليا 
 . المستوى الثالث: عامل مهنن

ي المستوى 
 . الرابع: تقنن

 . ي سامي
 المستوى الخامس: تقنن

 

 الممنوحة:  :الشهــــــادات 
ي المتخصص (C.F.P.S) ش.ت.م.م –المستوى األول 

 . شهادة التكوين المهنن
ي 
 . شهادة كفاءة مهنية (C.A.P) ش.ك.م –المستوى الثاتن

 . شهادة مهارة مهنية : (C.M.P) ش.م.م –المستوى الثالث 
ي  (B.T) – المستوى الرابع

 . شهادة تقنن
.  (T.S) المستوى الخامس ي سامي

 شهادة تقنن
 

ي ستة ) تخصصات الفندقة والسياحةن أيجدر الذكر 
( معاهد وطنية 06تدرس فن

ي 32، و   اثنان وثالثون )(INSFP)متخصصة 
ي التكوين المهنن

ي متخصص فن
( معهد وطنن

(INSFP)( ي ستة وثالثون
( مدرسة خاصة معتمدة من طرف وزارة التكوين 36، وفن

، وكذا مئة وسبعة وستون ) ن ن ( 167والتعليم المهنيي  ي والتمهي 
   مركز التكوين المهنن

CFPA  الوطن عتر . 
ي سامي شهادة التخصصات المدرسة لنيل 

ي كاآلهي   تقتن
: اإلنتاج والتسويق، وكالة تر

، فن االسفار، مرشد المتاحف، مرشد  السياحة المحلية، التنشيط والتسيت  السياحي
اإليواء،  خدمة الطاولة، فن الطبخ، الطبخ التقليدي، التسيت  وإدارة الفنادق،

ي الفنادق واالطعام. 
 االستقبال، المناجمنت فن

ي  لنيل التكوين تخصصاتال  ةبالنسب
: وكالة االسفار، اإلنتاج كالتالي   هي ، شهادة تقتن

، خدمات المطعم، االستقبال، اإليواء.                                                                       ي
 المطبخن
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ي شهادة التكوين   لنيل  بمسار  يتعلقفيما اما  
 تخصص واحد هناك  ،التحكم المهتن

ي الجزارة الفندقية. 
 يكمن فن

ا التخصصات المدرسة لنيل  : صناعة الحلويات،  ،المهنية لكفاءةشهادة اأخت  ي
تتمثل فن

، االطعام، الطبخ، االستقبال، -الخبازة  الفطائر، الطبخ التقليدي، الطبخ الجماعي
 خدمات فندقية، خدمات المقه. 

 

ي تخصصات -ب
ن
 الصناعة التقليدية: التكوين ف

ي تخصصات  تدرس
مركز للتكوين  (135مئة وخمسة وثالثون )الصناعة التقليدية فن

ن  ي والتمهي 
ي  تقدم تكوينات لنيل شهادات:  ، حيثالوطنعتر  CFPA   المهنن

 ،سامي  تقتن
ي تخصص واحد والمتمثل 

ي فن
ي ، الحىلي صياغة وصناعة  فن

ي ال وتقنن
 تخصصات التالية: فن

 الزجاج، )تخصص الزجاج الملون(.  وفنفن الخط 
 

ي  شهادةبالنسبة لمسار التكوين لنيل 
ي يتمثل  التحكم المهتن

االلبسة تخصصات  فن
 المجوهرات، وصناعة وصيانة اآلالت الموسيقية الوترية. صياغة التقليدية، 

ا تمنح  ي  الكفاءة المهنيةشهادة أخت 
ي فن

عىل  : النقشتخصصاتبعد مسار تكوينن
فخار، النسيج صناعة خزافة/ تخصص ، عىل الجبس الحدادة الفنية، النقشالخشب، 
صناعة الحىلي التقليدية، عىل الرخام والحجر، نقش النحاسيات، الساللة، ال التقليدي،

الطرز، طالء، حروف وزخرفة، زخرفة عىل الزجاج، نفخ عىل الزجاج، صناعة الخزف / 
التقليدي،  التقليدي، الفخار التنجيد، الطرز  ،، الفريدةالزليج، المنسوجتخصص 

 الجلدية التقليدية.                             المنتجاتو  صناعة الرسوج
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  معتمدة لتكوينات الل تقنية بطاقات
ي مهن السياحة والفندقة 

ن
الصناعة  وكذا حرفف

 التقليدية
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I. وفندقةسياحة تخصص 
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 المؤسسات التكوينية تحت وصاية قطاع السياحة  (1
 

 التقليدية والصناعة
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 مستوى التأهيل: عالي

 

 ماستر أكاديمي :الشهادة

 

 .العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية :الميدان

 .علوم التسيير: الشعبة

 مناجمنت المؤسسات السياحي.: التخصص

المدرسة بجميع التخصصات  الليسانس في شهادةلل امي طالب حأ شروط االلتحاق:

العلوم في مجال  الليسانس شهادةكذلك حاملي لو (ENSTللسياحة )   الوطنية العليا 

  .والتجارية االقتصادية، التسيير

 .حتى شهر جوان من كل سنة جامعية من شهر سبتمبر: الجدول الزمني

 موجهة وتطبيقية، الشغأ عمل،مؤتمرات وحلقات  وتفاعالت،أنشطة  :طرق التدريس

 دراسية. ميدانية ورحالتزيارات 

 .إقاميجامعي، : نمط التكوين

 .سداسي وسنوي :التقييم

  .( اثنتين02سنتين ): مدة التكوين

 المؤسسات السياحية. مناجمنتماستر: تخصص شهادة  :التتويج
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 LMD    )ل.م.د(أكاديمي  سشهادة ليسان :الشهادة

  

          والتسيير والعلوم التجارية.العلوم االقتصادية  :الميدان 

 .علوم التسيير: الشعبة 

 :التخصصات

 تسيير التنمية المستدامة للسياحة، -

 تسيير وكالة السياحة واألسفار، -

 تسيير اإليواء. -

للسنة الجارية في التخصصات  اعلى شهادة البكالوري المتحصلين: االلتحاقشروط 

 التالية:

 تسيير واقتصاد، -

 رياضيات، -

 علوم. -

 : على أساس مسابقة كتابية وشفوية.القبول

 .تسيير االطعام -

 .إقاميجامعي، : نمط التكوين

 ( سنوات03ثالثة ): مدة التكوين

 جوان من كل سنة جامعي.بر حتى شهر من شهر سبتم: الجدول الزمني

 سداسي وسنوي. :التقييم 

 موجهة وتطبيقية، الشغأ عمل،مؤتمرات وحلقات  وتفاعالت،أنشطة  :طرق التدريس

 .ورحالت دراسية   ميدانية  زيارات 

 .للسياحةتسيير التنمية المستدامة شهادة ليسانس: تخصص  :التتويج
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 -المؤسسات السياحية  مناجمنت تخصص-أكاديمي ماست  
nt des Entreprises TouristiquesMaster Académique en Manageme 

 

:   - ENST-المدرسة الوطنية العليا للسياحة-  -الجزائر-)م .و.ع .س( األوراسي

 
 
 

 
 
 

 : التكوينمحتوى برنامج 
 

 
ي المؤسسة السياحية، : السداسي األول

تحليل مالي واختيار االستثمارات، االتصال فن
مجة والرقمنة  اتيجية للمؤسسات السياحية، تحليل المعطيات، لغات التر

اإلدارة االستر
ية 2، سوسيولوجية المنظمات 1 ن  . 1، لغة إنجلت 
 
ي  

ي المؤسسات السياح : السداسي الثانن
ية فن ، إدارة الموارد البرسر ية، التسويق السياحي

مجة والرقمنة اإلنتاج السياحي المستدام،  ي 2لغات التر
، تكنولوجية االعالم واالتصال فن

ية  السياحة، تقنيات التفاوض والتحرير اإلداري، ن  . 2لغة إنجلت 
 

تنمية الوجهات السياحية، التدقيق والمراقبة الداخلية، منهجية : السداسي الثالث
مجة والرقمنة  ، لغات التر ، قانون العمل والمسؤولية االجتماعية 3البحث العلمي

ية للمؤسسات،  ن  . 3لغة إنجلت 
 

ي مؤسسة، ملتقيات علمية، أعمال أخرى. : السداسي الرابع
 مذكرة تخرج، تربص فن

 
: تخصص شهادة : التتويــــج  المؤسسات السياحية.  مناجمنتماستر
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 -تسيت  التنمية المستدامة للسياحة تخصص -د( م.  )ل. أكاديمي ليسانس 
du Management en (LMD) Licence Académique 

Développement Durable du Tourisme  

:  ENST-المدرسة الوطنية العليا للسياحة-  -الجزائر-)م .و.ع .س( األوراسي

 

 : التكوينمحتوى برنامج 

 

 

، إدارة : السداسي األول ي
، محاسبة مالية، اقتصاد جزت  المؤسسة، تسويق أساسي

، أساسيات سياحية  رياضيات، ية، لغة 1مدخل إل اإلعالم اآللي ن ، حقوق، لغة إنجلت 
 إسبانية. 

 
ي  

، علم اجتماع التنظيمات، تسويق  : السداسي الثانن ، اقتصاد كىلي محاسبة التسيت 
، رياضيات  ي ، أساسيات السياحة 2مزيخر ، إعالم الي للتسيت  ي

، قانون 2، إحصاء وصقن
ية، لغة إسبانية. تج ن  اري، لغة إنجلت 

ي : السداسي الثالث
، تسويق الخدمات، تسيت  فندفر مالية المؤسسة، مراقبة التسيت 

 ، ، اقتصاد سياحي ، بحوث العمليات، طرق إحصائية، نظام إعالم التسيت  وسياحي
ية، لغة إسبانية. ، 1مؤسسات ومنشئات فندقية وسياحية  ن  لغة إنجلت 

 
ية، تسيت  االحداث الخاصة، إنتاج األسفار تس: السداسي الرابع يت  الموارد البرسر

، سياحة  ، اتصال سياحي ي
والمقاوالت السياحية، تهيئة سياحية، استقصاء إحصات 

، 2ومحيط، مؤسسات ومنشئات فندقية وسياحية  ي وسياحي
لغة ، قانون فندفر

ية، لغة إسبانية.  ن  إنجلت 
 

، تنظيم وتسيت  تهيئة األقطاب السياحية، : السداسي الخامس ترقية اإلشهار السياحي
ات  ، مؤشر اث السياحي ن التر ، حفظ وتثمي  مؤسسات السياحية، تخطيط سياحي

فيه،  وقواعد قياس التنمية المستدامة، منهجية وتقنيات البحث، علم اجتماع التر
ية، لغة إسبانية ن  .جغرافيا سياحية، لغة إنجلت 

 
تسيت  الوجهات السياحية، إدارة نوعية الخدمات السياحية، : السداسي السادس

نت ومواقع الواب،  تسيت  االستقبال، تربص نهاية الدراسة، مذكرة نهاية السنة، األنتر
ات سياحة،  ن ية، لغة إسبانية لغةهياكل وتجهت  ن  .إنجلت 

 
 تسيت  التنمية المستدامة للسياحة. شهادة ليسانس: تخصص : التتويــــج
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 -تسيت  وكالة السياحة واألسفار تخصص-أكاديمي ليسانس 
et de Voyages de Tourismedes Agences Gestion  en Licence Académique 

:  ENST-المدرسة الوطنية العليا للسياحة  الجزائر-)م .و.ع .س( األوراسي

 

 

 : التكوينمحتوى برنامج 

 
، إدارة : السداسي األول ي

، محاسبة مالية، اقتصاد جزت  المؤسسة، تسويق أساسي
، أساسيات سياحية  رياضيات، ية، لغة 1مدخل إل اإلعالم اآللي ن ، حقوق، لغة إنجلت 
 إسبانية. 

 
ي  

، علم اجتماع التنظيمات، تسويق  : السداسي الثانن ، اقتصاد كىلي محاسبة التسيت 
، رياضيات  ي ، أساسيات السياحة 2مزيخر ، إعالم الي للتسيت  ي

، قانون 2، إحصاء وصقن
ية، لغة إسبانية.  ن  تجاري، لغة إنجلت 

  
ي : السداسي الثالث

، تسويق الخدمات، تسيت  فندفر مالية المؤسسة، مراقبة التسيت 
 ، ، اقتصاد سياحي ، بحوث العمليات، طرق إحصائية، نظام إعالم التسيت  وسياحي

ية، لغة إسبانية. ، 1مؤسسات ومنشئات فندقية وسياحية  ن  لغة إنجلت 
 

ية، تسيت  االحداث الخاصة، إنتاج األسفار  : السداسي الرابع تسيت  الموارد البرسر
، سياحة  ، اتصال سياحي ي

والمقاوالت السياحية، تهيئة سياحية، استقصاء إحصات 
، 2ومحيط، مؤسسات ومنشئات فندقية وسياحية  ي وسياحي

لغة ، قانون فندفر
ية، لغة إسبانية.  ن  إنجلت 

 
، تسيت  وكاالت تهيئة األقطاب : السداسي الخامس السياحية، ترقية اإلشهار السياحي

، منهجية  ، تنشيط سياحي السياحة واألسفار، شبكات التوزي    ع، تسويق سياحي
ية، لغة إسبانية ن فيه، جغرافيا سياحية، لغة إنجلت 

 .وتقنيات البحث، علم اجتماع التر
 

حية، تسيت  الوجهات السياحية، إدارة نوعية الخدمات السيا: السداسي السادس
نت ومواقع الواب ، نقل (web) تسيت  االستقبال، تربص نهاية الدراسة، األنتر

ية، لغة إسبانيةوسياحة،  ن  .لغة إنجلت 
 

 . تسيت  وكالة السياحة واألسفار شهادة ليسانس: تخصص : التتويــــج
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 -تسيت  اإليواء تخصص -ل.م.د()أكاديمي ليسانس 
Licence Académique en Gestion de l’Hébergement 

: م.و.ع. س) ENST-المدرسة الوطنية العليا للسياحة-  -الجزائر-( األوراسي

 

 : التكوينمحتوى برنامج 

 

، : السداسي األول ، إدارة المؤسسة، تسويق أساسي ي
محاسبة مالية، اقتصاد جزت 

، أساسيات سياحية  رياضيات، ية، لغة 1مدخل إل اإلعالم اآللي ن ، حقوق، لغة إنجلت 
 إسبانية. 

 

ي  
، علم اجتماع التنظيمات، تسويق  : السداسي الثانن ، اقتصاد كىلي محاسبة التسيت 

، رياضيات  ي ، أساسيات السياحة 2مزيخر ، إعالم الي للتسيت  ي
، قانون 2، إحصاء وصقن

ية، لغة إسبانية.  ن  تجاري، لغة إنجلت 
 

، تسويق الخدمات، ت: السداسي الثالث ي مالية المؤسسة، مراقبة التسيت 
سيت  فندفر

 ، ، اقتصاد سياحي ، بحوث العمليات، طرق اإلحصاء، نظام إعالم التسيت  وسياحي
ية، لغة إسبانية. ، 1مؤسسات ومنشئات فندقية وسياحية  ن  لغة إنجلت 

 
ية، تسيت  االحداث الخاصة، تسيت  اإليواء، تسيت  : السداسي الرابع تسيت  الموارد البرسر

، سياحة ومحيط، مؤسسات ومنشئات  ، اتصال سياحي ي
اإلطعام، استقصاء إحصات 

، 2فندقية وسياحية  ي وسياحي
ية، لغة إسبانية. ، قانون فندفر ن  لغة إنجلت 

 
ي لمكتب االستقبال، إدارة : لسداسي الخامسا

العائدات، خدمة تسيت  أمامي وخلقن
ي الفندقة، تسويق المنتجات والخدمات الفندقية، العالقة  الغرف،

مراقبة نقاط البيع فن
ي الفندقة، منهجية وتقنيات البحث، نظام االستغالل )

(، نظام اإلدارة البيئية، PMSفن
ية، لغة  ن ، لغة إنجلت   .إسبانيةإدارة التواصل االجتماعي

 
ي : السداسي السادس

وتسيت  الفرق، تسيت  االستقبال،  االطعام، قيادةطريقة النوعية فن
نت ومواقع الواب ي (web)تربص نهاية الدراسة، مذكرة نهاية الدراسة، األنتر

، اتصال فن
ية، لغة إسبانية، الفندقة ن   .لغة إنجلت 

 
 تسيت  اإليواء. شهادة ليسانس: تخصص : التتويــــج
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 -اإلطعام تسيت   تخصص-أكاديمي ليسانس 
 de la Restauration Gestion en Licence Académique 

: م.و.ع. س) ENST-المدرسة الوطنية العليا للسياحة-  -الجزائر-( األوراسي

 

 : التكوينمحتوى برنامج 

 

 

، : السداسي األول ، إدارة المؤسسة، تسويق أساسي ي
محاسبة مالية، اقتصاد جزت 

،  رياضيات، ية، لغة 1أساسيات سياحية مدخل إل اإلعالم اآللي ن ، حقوق، لغة إنجلت 
 إسبانية. 

ي  
، علم اجتماع التنظيمات، تسويق  : السداسي الثانن ، اقتصاد كىلي محاسبة التسيت 

، رياضيات  ي ، أساسيات السياحة 2مزيخر ، إعالم الي للتسيت  ي
، قانون 2، إحصاء وصقن
ية، لغة إسبانية.  ن  تجاري، لغة إنجلت 

ي : السداسي الثالث
، تسويق الخدمات، تسيت  فندفر مالية المؤسسة، مراقبة التسيت 

 ، ، اقتصاد سياحي ، بحوث العمليات، طرق اإلحصاء، نظام إعالم التسيت  وسياحي
ية، لغة إسبانية. ، 1مؤسسات ومنشئات فندقية وسياحية  ن  لغة إنجلت 

ية، تسيت  االحداث الخاصة، تسيت  ا: السداسي الرابع إليواء، تسيت  تسيت  الموارد البرسر
، سياحة ومحيط، مؤسسات ومنشئات  ، اتصال سياحي ي

اإلطعام، استقصاء إحصات 
، 2فندقية وسياحية  ي وسياحي

ية، لغة إسبانية. ، قانون فندفر ن  لغة إنجلت 
ي لمكتب: السداسي الخامس

االستقبال، إدارة العائدات، مراقبة  تسيت  أمامي وخلقن
ي 
، العالقة طعامتسويق منتجات وخدمات اإل تسيت  المطابخ،  ،اإلطعامنقاط البيع فن

ي اإل 
ي التغذية، نظام اإلدارة البيئية، ، منهجية وتقنيات البحث، طعامفن

علوم مطبقة فن
، نظافة غذائية/  ية، لغةHCCPإدارة التواصل االجتماعي ن  إسبانية.  ، لغة إنجلت 

ي : السداسي السادس
قيادة وتسيت  الفرق، تسيت  االستقبال،  ،اإلطعامطريقة النوعية فن

نت ومواقع الواب،  ي  )web(تربص نهاية الدراسة، مذكرة نهاية الدراسة، األنتر
اتصال فن

ية، لغة إسبانية، اإلطعام ن   .لغة إنجلت 
 

ن : الفئة المعنية عىل شهادة البكالوريا للسنة الجارية أو للسنة الماضية، ولم  المتحصلي 
 يقوموا بأي 
ي التخصصات التالية:                   

ي معادل فن  تسجيل جامعي أخر أو مؤهل أجننر
 ،تسيت  واقتصاد 
 ،رياضيات 
 ،رياضيات تقنية 
  .علوم تجريبية 

 
 اإلطعام.  شهادة ليسانّس: تخصص تسيت  : التتويــــج
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ي  مستوى التأهيل: 
 مهتن

ي سامي : الشهادة
 تقتن

 :الفندقة   شعبة

  التخصصات: 
 إدارة فندقية، -
 ،مطعم -
 مطبخ وحلويات.  -
 : سياحةال   شعبة

 التخصصات: 
- ،  استقبال وإنتاج وتسويق سياحي
ي السياحة المحلية -

 . دليل فن
 

 . إقامي : نمط التكوين
 شهرا.  30: مدة التكوين

ي 
 . من شهر سبتمتر حنر شهر جوان من كل سنة دراسية: الجدول الزمتن

وط االلتحاق  : شر
 

ن عىل شهادة  - ن المتحصلي  شحي 
ي جميع الشعب للسنة الجارية المتر

البكالوريا فن
 أو السابقة،

المرشحون الذين استكملوا دراسة السنة الثالثة ثانوي وتحصلوا عىل معدل عام  -
 ،8/20يفوق  يساوي أو سنوي 

ي الفندقة وأو السياحة ولهم ثالث  -
ي فن
ن عىل شهادة تقنن ن المتحصلي  شحي 

المتر
 ( سنوات من   األقدمية بهذه الصفة،03)

ن  - ن المتحصلي  شحي 
ي الفندقة واو السياحة والمرتبون المتر

ي فن
عىل شهادة تقنن

ة بالمعهد.  ي السنة الثانية مباشر
ي دفعتهم   يتم قبولهم فن

 أوائل فن
-  

ن ثمانية عرسر ): الفئة العمرية ين )18ما بي   ( سنة28( وثمانية وعرسر
 

.  اريبدروس نظرية وتطبيقية وكذا تد: طرق التدريس ي
ي الوسط المهنن

   فن
                

 عىل أساس مسابقة كتابية وشفوية. : القبول
 

كتابية وشفوية، أعمال تطبيقية وامتحانات دورية، تقييم تقرير   فروض: التقييم
بص، تقييم   مذكرة نهاية الدراسة.     التر
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ي  : الشهادة
 تقتن

 

 فندقةال شعبة

 التخصصات

 استقبال، -

 مطعم، -

 مطبخ وحلويات.  -

 : سياحةالشعبة 

 التخصص: 

-  .  استقبال وإنتاج وتسويق سياحي

 . إقامي : نمط التكوين

 شهرا.  30: مدة التكوين

ي 
 من شهر سبتمتر حنر شهر جوان من كل سنة دراسية: الجدول الزمتن

وط االلتحاق ن : شر شحي 
 . ذوي مستوى السنة الثانية ثانوي المتر

ن ثمانية عرسر )يحدد السن المطلوب : الفئة العمرية ين )18ما بي  ( 28( وثمانية وعرسر

 سنة

.  تداريبدروس نظرية وتطبيقية وكذا : طرق التدريس ي
ي الوسط المهنن

                  فن

 عىل أساس مسابقة كتابية وشفوية: القبول

تقييم تقرير  أعمال تطبيقية وامتحانات دورية، فروض كتابية وشفوية،-: التقييم

بص.   التر
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ي سامي 
ي السياحةتقتن

ن
 وإنتاج وتسويق سياحي  : استقبالف

Technicien Supérieur Tourisme : Accueil, Production et  
Commercialisation Touristique 

 

ن للفندقة والسياحة  المعهدين ي وزوو، وبوسعادة -و .ف .س( .م)-INHT-الوطنيي  ن  بتت 

 

 

 : التكوينمحتوى برنامج 

 

  ي    ع متعلق  بالسياحة،ترسر

  ،تاري    خ 

 جغرافيا سياحية، 

  اقتصاد سياحي، 

 ،تاري    خ الفن 

 ،تاري    خ الحضارات 

 ،تسويق 

  ،  تسيت 

 ،  علم النفس االجتماعي

 ،فيه  علوم التر

 ،  إعالم الي

 منهج البح 

 ،عربية 

 ،فرنسية 

 ،ية ن  إنجلت 

  .ألمانية 

ي : التتويــــج
ي سامي فن

 " استقبال وإنتاج وتسويق سياحي ". السياحة شهادة تقنن
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ي 
ن
ي سامي ف

 الفندقية الفندقة: اإلدارةتقتن

Technicien Supérieur en Hôtellerie : Administration Hôtelière 

ن للفندقة والسياحة  المعهدين ي وزوو،  -و .ف .س( .)م-INHT-الوطنيي  ن بتت 

 وبوسعادة

 

 : التكوينمحتوى برنامج 

 

  ،التكنولوجيات المهنية لالستقبال 

  مقاربةF et B، 

 ،  تسيت 

 ،  إعالم الي

  ،منهج البحث 

 ،تاري    خ 

 ،جغرافيا سياحية 

 ،تجارة 

 ،محاسبة عامة 

  ،مراسلة فندقية 

 ،ي    ع متعلق بالسياحة  ترسر

  ،عربية 

 ،فرنسية 

 ،ية ن  إنجلت 

   .ألمانية 

ي : التتويــــج
ي سامي فن

 فندقية ".  الفندقة "إدارةشهادة تقنن
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ي 
ن
ي سامي ف

 مطعم الفندقة: تقتن

Technicien Supérieur en Hôtellerie :  Restaurant 

ن للفندقة والسياحة  المعهدين ي وزوو،  -و .ف .س( .)م-INHT-الوطنيي  ن بتت 

 وبوسعادة

 

 

 : التكوينمحتوى برنامج 

 

 ،التكنولوجيات المهنية مطعم حانة 

 ،النظافة الغذائية 

  ي
 ،والنبيذ علم التخمت   / السافر

  قبة المطعم،امر 

 ، ي
 تسويق فندفر

 ،ي    ع متعلق بالسياحة  ترسر

 ،تاري    خ 

 ،جغرافيا سياحية 

 ،  اإلعالم االلي

 ،مناهج البحث 

 ربية،ع 

 ،فرنسية 

 ،ية ن  إنجلت 

   .ألمانية 

 

ي الفندقة " : التتويــــج
ي سامي فن

 . " مطعمشهادة تقنن

 



21 

 

ي سامي 
ي تقتن

ن
 وحلويات الفندقة: مطبخف

Technicien Supérieur en Hôtellerie : Cuisine et pâtisserie 

ن للفندقة والسياحة  المعهدين ي وزوو،  -و .ف .س( .)م-INHT-الوطنيي  ن بتت 
 وبوسعادة

 

 : التكوينمحتوى برنامج 

 

  ،التكنولوجيات المهنية للمطبخ 

 ،التكنولوجيات المهنية للحلويات 

 ،تقارب تسيت  المطبخ 

 ،النظافة الغذائية 

  ،الغذاء 

 ،ي    ع متعلق بالسياحة  ترسر

  ،تاري    خ 

 ،جغرافيا سياحية 

 ،  إعالم الي

 ،منهج البحث 

 عربية 

 ،فرنسية 

 ،ية ن  إنجلت 

  .ألمانية 

ي الفندقة " مطبخ : التتويــــج
ي سامي فن

 . وحلويات "شهادة تقنن
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ي 
ن
ي سامي ف

ي السياحة المحلية السياحة: دليلتقتن
ن
 ف

Technicien Supérieur en Tourisme : Guide de Tourisme Local 

ن للفندقة والسياحة  المعهدين ي وزوو،  -و .ف .س( .)م-INHT-الوطنيي  ن بتت 
 وبوسعادة

 
 

 : التكوينمحتوى برنامج 

 

 

 ،ي    ع متعلق بالسياحة  ترسر

 ،تاري    خ 

 ،جغرافيا سياحية 

 ،  اقتصاد سياحي

 ،تاري    خ الفن 

 ،تاري    خ الحضارات 

 ،فيه  علم التر

 ،  علم النفس االجتماعي

  آإعالم ،  لي

 ،منهج البحث 

  ،عربية 

 ،فرنسية 

 ،ية ن  إنجلت 

  .ألمانية 

 

 

ي السياحة المحلية "شهادة : التتويــــج
ي السياحة " دليل فن

ي سامي فن
 تقنن
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ي 
ن
ي ف

  الفندقة: استقبالتقتن
Technicien en Hôtellerie, option : Réception 

ن للفندقة والسياحة  المعهدين ي وزوو،  -و .ف .س( .)م-INHT-الوطنيي  ن بتت 
 وبوسعادة

 

 : التكوينمحتوى برنامج 

 
 

 ،تكنولوجيا مهنية 

  فندقية،تكنولوجيا 

 ،محاسبة 

 ،تجارة 

 ،ي    ع متعلق بالفندقة  ترسر

 ،المراسالت الفندقية 

  آإعالم،  لي

 ،تاري    خ 

 ،جغرافيا سياحية 

 ،عربية 

 ،فرنسية 

 ،ية ن  إنجلت 

 ،ألمانية 

 وم تطبيقية،عل 

  .تربية بدنية ورياضية 

 

ي الفندقة " : التتويــــج 
ي فن
 . " استقبالشهادة تقنن
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ي 
ن
ي ف

 الفندقة: مطعمتقتن
Technicien en Hôtellerie : Restaurant 

ن للفندقة والسياحة  المعهدين ي وزوو،  -و .ف .س( .)م-INHT-الوطنيي  ن بتت 
 وبوسعادة. 

 

 : التكوينمحتوى برنامج 

 

 ،تكنولوجيا مهنية 

 ،تكنولوجيا فندقية 

  ، ي
 السافر

 ،النبيذ الساق 

  ،مراقبة 

 ،النظافة الغذائية 

 ،معارف المطبخ 

 ،أعمال تطبيقية للعرض 

  سياحية،جغرافيا 

 ،ي    ع متعلق بالفندقة  ترسر

 ،  إعالم الي

 ،تاري    خ 

 ،علم الحساب 

 ،علوم تطبيقية 

 ،عربية 

 ،فرنسية 

 ،ية ن  إنجلت 

 ،ألمانية 

  .تربية بدنية ورياضية 

           

ي الفندقة " مطعم ": التتويــــج
ي فن
 . شهادة تقنن
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ي 
ن
ي ف

 وحلويات  الفندقة: مطبختقتن
Technicien en Hôtellerie : Cuisine et pâtisserie 

ن للفندقة والسياحة  المعهدين ي وزوو،  -و .ف .س( .)م-INHT-الوطنيي  ن بتت 
 وبوسعادة

 

 

 : التكوينمحتوى برنامج 

 
 ،تكنولوجيا مهنية 

 ،تكنولوجيا فندقية 

 ،تكنولوجيا حلويات 

  الغذائية،النظافة 

  الغذاء، 

 ،أعمال تطبيقية للعرض 

  أطعمة، وتركيب قائمةدراسة 

  ي    ع متعلق  بالفندقة،ترسر

  آإعالم ،  لي

 ،تاري    خ 

 ،علم الحساب 

 ،علوم تطبيقية 

 ،عربية 

 ،فرنسية 

 ،ية ن  إنجلت 

 ،ألمانية 

 تربية بدنية ورياضية . 

ي الفندقة ش: التتويــــج
ي فن
 وحلويات. " مطبخ هادة تقنن
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ي 
ن
ي ف

 وانتاج وتسويق سياحي  السياحة: استقبالشهادة تقتن
Technicien en Tourisme : Accueil, Production et  

Commercialisation Touristique 

ن للفندقة والسياحة  المعهدين ي وزوو،  -و .ف .س( .)م-INHT-الوطنيي  ن بتت 
 وبوسعادة

 

 : التكوينمحتوى برنامج 

 

 ،  منتوج سياحي

 ، ي
 إعالم سياحي / فندفر

 ،تقنيات االستقبال 

 ،زيارة مدن 

  آإعالم،  لي

 ،محاسبة 

 ،المراسالت الفندقية 

  سياحية، جغرافيا 

 ،تاري    خ الفن 

 ،تاري    خ الحضارات 

 ،تقنيات البيع 

 ،ي    ع متعلق بالفندقة والسياحة  ترسر

 ،تاري    خ 

 ،علوم تطبيقية 

 ،تجارة 

 ،عربية 

 ،فرنسية 

 ،ية ن  إنجلت 

 انية،ألم 

  .تربية بدنية ورياضية 

 

ي السياحة " استقبال وانتاج وتسويق سياحي ": التتويــــج
ي فن
 . شهادة تقنن
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التعليم  التكوينية تحت وصاية قطاعالمؤسسات  (2

 العلمي  العالي والبحث
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 عالي : مستوى التأهيل
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 أكاديمي  ست   : ما الشهادة

 القطاع العام :   

 : التخصصات     

   جامعة: والتسيت  السياحي باالقتصاد 

  2قسنطينة . 

  اث بتهيئة السياحة  جامعة: والت 

  الجزائر العاصمة.  –باب الزوار 

 ي والسياحي بال
 
جامعات التسويق الفندف

 التالية: 

  ،أدرار 

 ،عنابة 

 ،بومرداس 

 ،الشلف 

  ،قسنطينة 

  ،الوادي 

 ،جيجل 

 ،األغواط 

 لمركز الجامعي لتيبازة. ا 

 جامعي : نمط التكوين

 .سداسيات 04: مدة التكوين

ي 
 شهر جوان من كل سنة جامعيةمن شهر سبتمتر حنر : الجدول الزمتن

وط االلتحاق ي مجال العلوم : شر
أي طالب متحصل عىل شهادة ليسانس فن

 .  االقتصادية، التجارية والتسيت 

 .سداسي وسنوي: التقييم

ي االقتصاد والتسيت  السياحي  شهادة ماستر أكاديمي : التتويــــج
 . فن
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 أكاديمي : ليسانس الشهادة

 : التخصصات  

 

 والسياحة: دق االفن إدارة (1

  .المركز الجامعي لتيبازة 

  : قتصاد السياحي اال (2

 المركز الجامعي لتيبازة . 

ي والسياحي  (3
 
(بال): التسويق الفندف ن  جامعتي 

  2وهران، 

  ي وزوو ن  . تت 

 بجامعة: تسيت  وتخطيط السياحة  (4

  .قسنطينة 

 جامعة: ب( التسويق السياحي 5      

 قالمة . 

 . جامعي : نمط التكوين

 .سداسيات 04: مدة التكوين

ي 
 من شهر سبتمتر حنر شهر جوان من كل سنة جامعية. : الجدول الزمتن

وط االلتحاق ي علوم التسيت  : شر
ن عىل شهادة الليسانس فن  . الطالب المتحصلي 

 .عىل أساس مسابقة: القبول

 . سداسي وسنوي: التقييم
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 ة. : ليسانس مهنيالشهادة

 

 جامعة: ب والسياحيةتسيت  المؤسسات الفندقية -(1

 المدية . 

 . جامعي : نمط التكوين

 سنوات من الدراسة.  03فصول دراسية موزعة عىل  06: مدة التكوين

ي 
 من شهر سبتمتر حنر شهر جوان من كل سنة جامعية. : الجدول الزمتن

وط االلتحاق ي البكالوريا. : شر
 كل طالب نجح فن

القبول وتحديد يقوم رئيس التخصص بالتشاور مع اإلدارة، بتحديد معايت  : القبول

ي التخصص. إ عدد للطالب الذين يمكن
 ستيعابهم فن

  . سداسي وسنوي: التقييم
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ي االقتصاد والتسيت  السياحي  ست  أكاديمي ما 
ن
 ف

Master Académique en Economie et Gestion du Tourisme 

 

 

 : التكوينمحتوى برنامج 

 

 

ي : السداسي األول اتيخر ، التسويق االستر التعريف بالخدمات، سلوك الزبون السياحي

،للخدمات،  يعات أساليب البحث،  أساليب التسويق الكمي اللغات لسياحة، اترسر

 . 1األجنبية 

ي  
، إدارة عالقة  : السداسي الثانن ي

، التسويق الفندفر االتصاالت  الزبون،التسويق السياحي

 اللغات تحليل ودراسة السوق، الكمبيوتر،سطة معالجة بيانات بوا اإلداري،والتحرير 

  . 2األجنبية 

، جغرافيا : السداسي الثالث ي السياحي
وتن الموارد  تسيت  السياحة،  التسويق اإللكتر

ية،   األخبار عن سوق الفنادق والسياحة، تنظيم المشاري    ع، تسيت  التوزي    ع،البرسر

 . 3اللغات األجنبية 

 الدراسة. مذكرة نهاية : السداسي الرابع
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اث ماست  أكاديمي  ي التهيئة السياحية والت 
ن
 ف

Master Académique en Aménagement Touristique et Patrimoine 
 

 : التكوينمحتوى وبرنامج 

 

ي الجزائر، : السداسي األول
السياحة والديناميكية الفضائية، القدرات السياحية فن

ية، المؤسسات السياحية  ي الجزائر، سياسة التهيئة التهيئة الحضن
ي العالم وفن

فن

ي مجال السياحة، اقتصاد السياحة، اللغة 
ي العالم، الجهات الفاعلة فن

السياحية فن

ية. اإلنج ن  لت 

ي  
ي  السداسي الثانن

ي األراصن
، التسيت  والتحكم فن تصميم وتحقيق المنتوج السياحي

االجتماعية والثقافية، السياحية، التنمية السياحية المستدامة، السياحة ورهاناتها 

نظام المعلومات وتسيت  قواعد البيانات السياحية، التسويق واالتصاالت السياحية، 

ية ن  . قانون السياحة، اللغة اإلنجلت 

كة سياحية، تركيب ا: السداسي الثالث وعدارة شر ، أسس النشاط  ومرافقة مرسر سياحي

تسيت  التلوث و  البحث،منهجية  الجغرافية،السياحة  السياحية،التهيئة  ،السياحي 

ية. جاللغة االن البيئة، ن   لت 

كة باإلضافة إل تقديم مذكرة نهاية الدراسة: السداسي الرابع ي الرسر
 .تربص فن

ية : الفئة المعنية ي مجال التهيئة الحضن
أي طالب متحصل عىل شهادة الليسانس فن

يئة الريفية والتنمية الته المستدامة،التهيئة اإلقليمية والتنمية  البيئة،وحماية 

المعمارية، التسيت  ، الهندسة هيئة البيئات الماديةوت ، الجيومرفولوجيةالمستدامة

ي 
(،من  معتمدة) والسياحي  الفندفر علوم  طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 . ة والتسيت  االقتصاد 

 طالبا.  30عدد الطالب الممكن التكفل بهم : القبول

 . وسنويسداسي : التقييم

اث أكاديمي  ما ستر شهادة : التتويــــج ي التهيئة السياحية والتر
 . فن
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ي والسياحي ما ست  أكاديمي 
 
ي التسويق الفندف

ن
 ف

Master Académique en Marketing Hôtelier et Touristique 

 

 

 : التكوينمحتوى برنامج 

 

 

، التسويق : السداسي األول ي التعريف بالخدمات، سلوك الزبون السياحي اتيخر االستر

يعات األساسية  للخدمات، السياحة واألقاليم، إدارة المشاري    ع السياحية، الترسر

،  اللغة األجنبية.  للسياحة، التسويق السياحي

ي  
، إدارة عالقات الزبائن، البيئة  : السداسي الثانن ي

، التسويق الفندفر التسويق السياحي

 رير اإلداري، السياحة الجبلية. والسياحة، إدارة المنظمات السياحية، االتصاالت والتح

ي للفنادق والسياحة، جغرافيا السياحة، إدارة : السداسي الثالث
وتن التسويق اإللكتر

، اإلدارة المالية للمنظمات السياحية،  ية، دراسة حالة التسويق السياحي الموارد البرسر

  ريادة األعمال، منهجية كتابة التقارير. 

كة : السداسي الرابع ي الرسر
 باإلضافة إل تقديم مذكرة نهاية الدراسة. تربص فن

ي مجال العلوم االقتصادية، : الفئة المعنية
أي طالب حاصل عىل شهادة ليسانس فن

 . التجارية والتسيت  

يقوم رئيس التخصص بالتشاور مع اإلدارة بتحديد معايت  القبول وكذا : القبول

ي الذين يمكن استقبال المضبوط للطالبتحديد العدد 
 التخصص. هم فن

 . سداسي وسنوي: التقييم

ي  شهادة ماستر : التتويــــج
. فن ي والسياحي

 التسويق الفندفر

 

 

 



35 

 

ي ليسانس أكاديمي 
ن
 والسياحة إدارة الفنادقف

Licence académique en Management des Hôtels et du Tourisme 

 

 

 : التكوينمحتوى برنامج 

 

ي المؤسسات لتحليل المالي واختيار ا: السداسي األول
االستثمارات، االتصال فن

مجة  ي المؤسسات السياحية، تحليل البيانات، لغة التر
اتيجية فن السياحية، اإلدارة االستر

ية.  ن   ورقمتنها، علم اجتماع المنظمات، اللغة اإلنجلت 

ي  
ي المؤسسات السياحية،  السداسي الثانن

ية فن ، تسيت  الموارد البرسر التسويق السياحي

ي  اإلنتاج السياحي 
مجة والرقميات، تكنولوجيا اإلعالم واالتصاالت فن المستدام، لغة التر

ية ن  .مجال السياحة، تقنية التفاوض والتحرير اإلداري، اللغة اإلنجلت 

ي المؤسسات : السداسي الثالث
 السياحية،تطوير الوجهات السياحية، تسيت  الجودة فن

 التدقيق الداخىلي والرقابة

مجة والرقميات، قانون العمل والمسؤولية  الداخلية، منهجية البحث، لغة التر

كات،االجتماعية  ية. جاللغة االن للرسر ن  لت 

بصمخصص  : السداسي الرابع باإلضافة إل أعمال أخرى، يتم  وللبحث العلمي  لتر

 .نهاية الدراسة مذكرةمناقشة وتقديم  خاللاالنتهاء منها من 

ن عىل الطالب: الفئة المعنية ي شهادة الليسانس  المتحصلي 
 . علوم التسيت  فن

 .عىل أساس مسابقة: القبول

ي  ليسانس: التتويــــج
 . والسياحة إدارة الفنادق أكاديمي فن
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ي االقتصاد السياحي ليسانس أكاديمي 
ن
 ف

Licence Académique en Economie du Tourisme 

 

 

 

. تكوين ال: الهدف    ي االقتصاد السياحي
 فن

 . جامعي : التكويننمط  

 . سنوات من الدراسة 03فصول دراسية موزعة عىل  06: مدة التكوين

ي 
   من شهر سبتمتر حنر شهر جوان من كل سنة جامعية. : الجدول الزمتن

يقوم رئيس التخصص بالتشاور مع اإلدارة، بتحديد معايت  القبول وتحديد : القبول

ي التخصص.    عدد للطالب الذين يمكن 
 استيعابهم فن

  . سداسي وسنوي: التقييم

ي االقتصاد السياحي  أكاديمي ليسانس : التتويــــج
 . فن
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ي ليسانس أكاديمي 
 
ي التسويق الفندف

ن
 والسياحي ف

Licence Académique en Marketing Hôtelier et Touristique 

 

 

ي والسياحي تكوين : الهدف
ي التسويق الفندفر

 . فن

 . جامعي : نمط التكوين 

 . سنوات من الدراسة 03فصول دراسية موزعة عىل  06: التكوينمدة 

ي 
 . من شهر سبتمتر حنر شهر جوان من كل سنة جامعية: الجدول الزمتن

ي البكالوريا : الفئة المعنية
 . كل طالب نجح فن

يقوم رئيس التخصص بالتشاور مع اإلدارة، بتحديد معايت  القبول وتحديد : القبول

ي التخصص.   عدد للطالب الذين يمكن 
  استيعابهم فن

  . سداسي وسنوي: التقييم

ي  أكاديمي  ليسانس: التتويــــج
ي والسياحي  فن

 . التسويق الفندفر
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ي التسيت  ليسانس أكاديمي 
ن
 والتخطيط السياحي ف

Licence Académique en Gestion et Planification du Tourisme 
 

 

 

ي التسيت  والتخطيط تكوين : الهدف
. فن  السياحي

 . جامعي : نمط التكوين 

 . سنوات من الدراسة 03فصول دراسية موزعة عىل  06: مدة التكوين

ي 
 من شهر سبتمتر حنر شهر جوان من كل سنة جامعية. : الجدول الزمتن

ي البكالوريا : الفئة المعنية
 . كل طالب نجح فن

القبول وتحديد يقوم رئيس التخصص بالتشاور مع اإلدارة، بتحديد معايت  : القبول

ي التخصص.  عدد للطالب الذين يمكن
 استيعابهم فن

  . سداسي وسنوي: التقييم

ي ليسانس : التتويــــج
 .  التسيت  والتخطيط السياحي فن
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ي التسويق السياحي ليسانس أكاديمي 
ن
 ف

icence Académique en Marketing TouristiqueL 
 

 

ي التسيت  والتخطيط تكوين : الهدف
. فن  السياحي

 . جامعي : نمط التكوين 

 . سنوات من الدراسة 03فصول دراسية موزعة عىل  06: مدة التكوين

ي 
 من شهر سبتمتر حنر شهر جوان من كل سنة جامعية. : الجدول الزمتن

ي البكالوريا : الفئة المعنية
 . كل طالب نجح فن

القبول وتحديد يقوم رئيس التخصص بالتشاور مع اإلدارة، بتحديد معايت  : القبول

ي التخصص. 
  عدد للطالب الذين يمكن    استيعابهم فن

  . سداسي وسنوي: التقييم

ي : التتويــــج
 . التسويق السياحي  ليسانس فن
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ي 
ي ليسانس مهتن

ن
 تسيت  المؤسسات الفندقية والسياحيةف

Licence Professionnalisante en Gestion des Entreprises 
de l’Hôtellerie et du Tourisme 

 

 

 

 . جامعي : نمط التكوين

 . سنوات من الدراسة 03فصول دراسية موزعة عىل  06: مدة التكوين

ي 
 . من شهر سبتمتر حنر شهر جوان من كل سنة جامعية: الجدول الزمتن

ي البكالوريا : ةيالفئة المعن
 . كل طالب نجح فن

يقوم رئيس التخصص بالتشاور مع اإلدارة، بتحديد معايت  القبول وتحديد : القبول

ي التخصص.  يمكن استيعابهمعدد للطالب الذين 
 فن

  . سداسي وسنوي: التقييم

ي  ليسانس: التتويــــج
ي  مهنن

 . تسيت  المؤسسات الفندقية والسياحيةفن
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 الخاص القطاع : 

 

ي واالطعام: ليسانس أكاديمي الشهادة                    
 
ي التسيت  الفندف

ن
 . ف

 

 العلوم االقتصادية والتسيت  والعلوم التجارية.  : الميدان

. : الشعبة  علوم التسيت 

ي واإلطعام. : التخصص
 التسيت  الفندفر

. : نمط التكوين   جامعي
 

 سنوات.  04سداسيات موزعة عىل  08: مدة التكوين
 

ي 
 شهر جوان من كل سنة جامعية.  من شهر سبتمتر حنر : الجدول الزمتن

 
وط االلتحاق ي مستوى ومقابلة فردية مع اللجنة : شر

شهادة البكالوريا كأدتن
 األكاديمية. 

 
ي تخصص العلوم : الفئة المعنية

ن عىل شهادة البكالوريا للسنة الجارية، فن المتحصلي 
ي التجريبية، 

.  الرياضيات، تقنن  رياضيات وعلوم التسيت 
 

 المستمر، امتحانات الفصول الدراسية وامتحانات لكل درس. التقييم : التقييم
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ي والسياحي  الشهادة: 
 
ي التسيت  الفندف

ن
 ليسانس ف

 

 العلوم االقتصادية والتسيت  والعلوم التجارية.  : الميدان

. : الشعبة  علوم التسيت 

ي : التخصص
 . والسياحي  التسيت  الفندفر

 جامعي : نمط التكوين

 سنوات.  03سداسيات موزعة عىل  06: مدة التكوين

ي 
 من شهر سبتمتر حنر شهر جوان من كل سنة جامعية. : الجدول الزمتن

وط االلتحاق ي تخصص العلوم، : شر
كل طالب حائز عىل شهادة البكالوريا فن

ي رياضيات، التسيت  
 . رياضيات االقتصادي وتقنن

ي العلوم، رياضيات، التسيت   كل طالب تحصل عىل: القبول
شهادة البكالوريا فن

ي رياضياتاالقتصادي 
 . وتقنن

 . سداسي وسنوي: التقييم
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ي واإلطعامليسانس 
 
ي التسيت  الفندف

ن
 ف

Licence en Gestion Hôtelière et Restauration 

 (ESHRA (العليا للفندقة واإلطعام   للجزائر المدرسة
 
 

 : التكوينمحتوى برنامج 

 
وتوكول الدولي لألعمال، مدخل إل عالم  االتصال،: السداسي األول الفندقة التر

إنتاج المأكوالت، خدمة تقديم الطعام، اإلقامة مدخل إل األعمال، والمطاعم، 
ي 
وبات، تصميم القائمة والتحكم فن والصيانة، المطبخ الجزائري، النبيذ ومعرفة المرسر

ية، اللغة ن  . الفرنسية المهنية التكاليف، اللغة اإلنجلت 
 

ي  
 إنتاج المأكوالت،التاري    خ والثقافة الجزائرية، فن المائدة، االتصال، : السداسي الثانن
، تسيت  المسار اوالنظافة، التغذية -الخدمة العملية  لمحاسبة، التسويق، اإلعالم االلي

ي 
ية،  اللغة ،المهنن ن  الفرنسية المهنية.  اللغةاإلنجلت 

 

كة،  تربص: السداسي الثالث ي الرسر
 . أشهر عملية 06فن

 

ية، تسيت  المطاعم، : السداسي الرابع تسيت  الهياكل، تسيت  األمن، تسيت  الموارد البرسر
ي الفنادق، 

محاسبة تطوير مفهوم المطاعم، تسيت  اإليواء، تكنولوجيا المعلوماتية فن
، تسيت  اإليرادات، سجل الزبائن اللغة ، التسويق، تسيت  السياحة، اإلعالم االلي
ية،  ن  .العربيةاللغة اإلنجلت 

 

ية، األساليب الكمية، القانون : السداسي الخامس االقتصاد، تسيت  الموارد البرسر
واألخالق، العالقات الشخصية والتواصل، مهارات االتصال وفن الخطابة، تسيت  

ية، اللغة العربية ن ، اللغة اإلنجلت  ي
 . السياحة، الهندسة المعمارية والتصميم الفندفر

 

كات، التسويق، محاسبة : السداسي السادس االقتصاد، المسؤولية االجتماعية للرسر
ي الفنادق، تسيت  السياحة، 

، المفاوضات التجارية، القيادة، تسيت  األزمات فن التسيت 
 منهجية البحث. تسيت  عمليات الخدمة، أطروحة، 

 

كة،: السداسي السابع ي الرسر
 أشهر إدارية أو تنظيمية.  6 تربص فن

 

ي المطاعم، : السداسي الثامن
ية، التسويق، إدارة الوحدات اإلنتاجية فن الموارد البرسر

 إدارة الوحدات الفندقية. 
 

ي التسيت  : التتويــــج
ي واإلطعامليسانس فن

 . الفندفر

 

 



44 

 

ي التسيت  الفنادق والسياحةليسانس 
ن
 ف

.Licence en Management des Hôtels et Tourisme 

ي تقنيات التسيت  للجزائر 
ن
 .(EFTG(مدرسة التكوين ف

 
 
 

 

 : التكوينمحتوى برنامج 

 

 

، 1، أساسيات التسيت  1تقنيات التسيت  الكمي : السداسي األول ، منهجية التسيت 
 اللغات األجنبية. 

 
ي  

، منهجية وأدوات 2، أساسيات التسيت  2تقنيات التسيت  الكمي : السداسي الثانن
 ،  اللغات األجنبية. التسيت 

 
، أساسيات تسيت  السياحة، اللغات : السداسي الثالث تقنيات التسيت  الكمي

 .  األجنبية، المنهجية وأدوات   التسيت 
 

، أساسيات تسيت  السياحة، اللغات األجنبية، : السداسي الرابع تقنيات التسيت  الكمي
 . وأدوات التسيت  المنهجية 

 
 ة، المنهجية والسياحة، اللغات األجنبية. تسيت  السياح: السداسي الخامس

 
 تسيت  السياحة، المنهجية والسياحة، اللغات األجنبية. : السداسي السادس

 
كة،: السداسي السابع ي الرسر

 أشهر إدارية أو تنظيمية.  6 تربص فن
 

ي المطاعم، : السداسي الثامن
ية، التسويق، إدارة الوحدات اإلنتاجية فن الموارد البرسر

 الوحدات الفندقية. إدارة 
 

ي التسيت  الفنادق والسياحة. 
 التتويــــج: ليسانس فن
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 المؤسسات التكوينية تحت وصاية قطاع  - )3

ن  والتعليم التكوين  المهنيي 
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ي 
 مستوى التأهيل: المهتن

  :القطاع العام 

ي سامي  شهادة: 
 تقتن

 سياحةال : تخصص

                            والتسويق . اإلنتاج  -
                        . ر     اسفوكالة اال  -
 حف                               امرشد المت -
                    . مرشد السياحة المحلية   -
. التنشيط والتسيت   -      السياحي

             
   االطعام: -الفندقة تخصص:   

                                                             
 فن خدمة الطاولة -
 فن ا لطبخ -
 الطبخ التقليدي -
     التسيت  وإدارة الفنادق -
    اإليواء -
 الستقبالا -
ي الفنادق  -

 االطعام-المناجمنت فن
 

ي : نمط التكوين
، مهنن  اقامي

 

 . العمىلي أشهر من التدريب  6شهًرا منها  30: مدة التكوين
 

ي 40تكوين منظم بدوام كامل )تكوين نظري : جدول ست  الدراسة ٪ تكوين تدرينر
60 . ي

ي وسط مهنن
ي فن  ٪( مع تربص تدرينر

 

ي 
 .من شهر سبتمتر حنر شهر جوان من كل سنة دراسية: الجدول الزمتن

 

 الشباب الحاصلون عىل مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي. : الفئة المعنية
 

 .امتحان االختيار: القبول
 

 .فعىلي : طرق التدريس
 

ي نهاية كل فصل دراسي وتقييم : التقييم
تقييمات تكوينية وتقييمات تلخيصية فن

ي لتتوي    ج التكوين
 .نهات 
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ي  شهادة: 
 . تقتن

  . سياحةال تخصص: 

                                     

                                . ر اسفوكالة اال  -

                                                              االطعام-الفندقة تخصص: 

ي  -
 ،اإلنتاج المطبخن

 ات المطعم ،خدم -

 ،االستقبال -

 اإليواء.  -

ي : نمط التكوين
، مهنن  . اقامي

ي  24: مدة التكوين ي ذلك تربص تدرينر
 . شهًرا بما فن

ي  ٪40تكوين منظم بدوام كامل )تكوين نظري : جدول ست  الدراسة تكوين تدرينر

60 . ي
ي وسط مهنن

ي  فن    ٪( مع تربص تدرينر

ي 
 . من شهر سبتمتر حنر شهر جوان من كل سنة دراسية: الجدول الزمتن

وط االلتحاق  . السنة الثانية من التعليم الثانوي : شر

 . امتحان االختيار : القبول

 . فعىلي : طرق التدريس

ي نهاية كل فصل دراسي وتقييم  تقييمات تكوينية وتقييمات تلخيصية: التقييم
فن

ي لتتوي    ج التكوين
 . نهات 
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ي شهادة
 : التحكم المهتن

 

 . االطعام-فندقة : تخصص

 

 . جزارة فندقية-  

ي نمط التكوين
، مهنن  : اقامي

.  6شهًرا منها  18: مدة التكوين ي  أسابيع تربص تدرينر

تربص ٪ 80٪ تربص نظري و20تكوين منظم بدوام كامل ): جدول ست  الدراسة

 . ي
ي الوسط المهنن

ي فن (، مع تربص    تدرينر ي
 تطبيقر

ي 
 من شهر سبتمتر حنر شهر جوان من كل سنة دراسية: الجدول الزمتن

                            السنة الرابعة متوسط: المستوى الدراسي المطلوب

 اختبار التوجيه: القبول

 عمىلي : طرق التدريس

ي نهاية كل فصل دراسي وتقييم التقييمات التكوينية : التقييم
والتقييمات النهائية فن

ي لنيل شهادة التكوين
 . نهات 
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 المهنية : الكفاءةالشهادة

 

 االطعام-الفندقة تخصص:  

 الحلوياتصناعة  -      
 الفطائرالخبازة،  -      
 الطبخ التقليدي  -      
 الطبخ الجماعي  -      

 طعاماال  -      
 الطبخ -      
 االستقبال -      
 خدمات فندقية-      
 . خدمات المقه-      
 

ي : نمط التكوين 
، مهنن  . اقامي

.  6شهًرا منها  12: مدة التكوين ي  أسابيع تربص تدرينر

٪ تربص 80٪ تربص نظري و20تكوين منظم بدوام كامل ): جدول ست  الدراسة

 . ي
ي الوسط المهنن

ي فن (، مع تربص    تدرينر ي
 تطبيقر

ي الجدول 
 . من شهر سبتمتر حنر شهر جوان من كل سنة دراسية: الزمتن

  . السنة الرابعة متوسط: المستوى الدراسي المطلوب

 القبول: اختبار التوجيه.                           

 . عمىلي : طرق التدريس

ي نهاية كل فصل دراسي وتقييم : التقييم
التقييمات التكوينية والتقييمات النهائية فن

ي لنيل شهادة 
                                 . التكويننهات 

  :القطاع الخاص 

التكوين  وكذا برامج: تجدر اإلشارة إل أن   تخصصات السياحة والفندقة مالحظة

ي تدرس عىل مستوى 
التكوين  طرف وزارةالمعتمدة من  المدارس الخاصةالت 

، هي  ن   .العمومية التابعة لهذا القطاع مماثلة للمؤسساتوالتعليم المهنيي 
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ي 
ن
ي سامي ف

 إنتاج وتسويقخيار:  ،السياحةتقتن
Technicien Supérieur en Tourisme, 

 Option : Production et Commercialisation 

 

 : التكوينمحتوى 

 

  يعات الفندقية  والسياحية،الترسر

 ،تاري    خ الفن 

 ،  االتصال السياحي

 ،االقتصاد والقانون 

 ،اللغات األجنبية 

 ،المحاسبة 

 ،التسويق 

 ،الجغرافيا 

  ي )تصميم المنتوج السياحي
 (،تكنولوجيا المعلومات والعمل التطبيقر

 ،إعداد وثائق السفر 

  السياحية،تعليق المواقع المتابعة عقود 

 ،إعداد تقديرات للخدمات السياحية  

 راتو نشمإعداد الكتيبات وال، 

 جات السياحية ... إلخ(،و االستغالل التجاري للمنت 

ي تربص باإلضافة إل    (2011)برنامج  . تدرينر

 

ي سامي شهادة : التتويــــج
ي  تقنن

 . "تسويقإنتاج و "تخصص  السياحة: فن
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ي 
ن
ي سامي ف

 راسفوكالة اال  خيار:  ،السياحة تقتن
Technicien Supérieur en Tourisme /, 

 Option : Agence de voyage. 

 : التكوينمحتوى 

 ،التسويق، المحاسبة 

  اإلعالم،  االلي

 اللغات األجنبية، 

  الجغرافيا، 

 تاري    خ الحضارات، 

 االقتصاد والقانون، 

 التجارة، 

 يعات الفندقية  ،الترسر

 البيئة ، 

 ،االتصال 

 جميع الخدمات مع  عىلوالتفاوض  االستكشاف) أعمال تطبيقية ، ن  المقاولي 

  ن عالقات التسويق مع جميع ،ت المتعاملي  ن  والتكاليف، المعايت  د يحدالسياحيي 

  منتوج،سعر البيع لكل 

 التسويق طرقد يحدت، 

 ،  اعداد المنتوج السياحي

 ،تسيت  نقاط بيع المنتوجات السياحية 

 ،  بيع العرض السياحي

 ،الحجز 

  ........إلخالمعامالت السياحية،) 

  ي وكالة
 . (2011)برنامج  السفر. باإلضافة ال تربص فن

ي سامي  تخصص "وكالة االسفار. 
 التتويــــج: شهادة تقنن
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ي سامي 
ي  تقتن

ن
 حفامرشد المتخيار:  ،السياحةف

Technicien Supérieur en Tourisme, 

Option : Guide de musée 

 

 : التكوينمحتوى 

 

 ،تاري    خ الحضارات والفن 

 ،التسويق، المحاسبة 

 ،  اإلعالم االلي

 ،اللغات األجنبية 

 ،الجغرافيا 

 ،االقتصاد والقانون 

 ،التجارة 

 ،يعات الفندقة والسياحة  ترسر

  ،  االتصال السياحي

  ،البيئة 

  .نشاطات ثقافية وأعمال تطبيقية 

 . (2011)برنامج  

 

ي السياحة: تخصص : التتويــــج
ي سامي فن

 حف"امرشد المت"شهادة تقنن
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ي سامي 

ي  تقتن
ن
 السياحة المحلية مرشد خيار:  ،السياحةف

Technicien Supérieur en Tourisme, 
Option : Guide de Tourisme Local 

 
 

 

ي : نمط التكوين
، مهنن  اقامي

 : التكوينمحتوى 

 أشهر تربص  6شهًرا منها  30: مدة التكوين

ي 40تكوين منظم بدوام كامل )تكوين نظري : جدول ست  الدراسة ٪ تكوين تدرينر

ي               60
ي وسط مهنن

ي      فن  ٪( مع تربص تدرينر

ي 
 من شهر سبتمتر حنر شهر جوان من كل سنة دراسية: الجدول الزمتن

 ثالثة من التعليم الثانويالسنة ال : المستوى الدراسي المطلوب

 امتحان االختيار: القبول

 فعىلي : طرق التدريس

ي نهاية كل فصل دراسي وتقييم : التقييم
تقييمات تكوينية وتقييمات تلخيصية فن

ي لتتوي    ج التكوين
 نهات 

ي السياحة: تخصص : التتويــــج
ي سامي فن

 . "مرشد السياحة المحلية"شهادة تقنن
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ي 
ن
ي سامي ف

 والتسيت  السياحي  خيار: التنشيط ،السياحةتقتن
Technicien Supérieur en Tourisme, 

 Option : Animation et Gestion Touristique 

 

 

ي سامي  تكوين : الهدف
"تقنن ي السياحة، تخصص "التنشيط والتسيت  السياحي

 فن

. : نمط التكوين ي
، مهنن  اقامي

 أشهر تربص  6شهًرا منها  30: مدة التكوين

ي 40تكوين منظم بدوام كامل )تكوين نظري : جدول ست  الدراسة ٪ تكوين تدرينر

60                        . ي
ي وسط مهنن

ي      فن  ٪( مع تربص تدرينر

ي 
 من شهر سبتمتر حنر شهر جوان من كل سنة دراسية: الجدول الزمتن

 ثالثة من التعليم الثانويالسنة ال : المستوى الدراسي المطلوب

 امتحان االختيار: القبول

 فعىلي : طرق التدريس

ي نهاية كل فصل دراسي وتقييم : التقييم
تقييمات تكوينية وتقييمات تلخيصية فن

ي لتتوي    ج التكوين
 نهات 

": التتويــــج ي السياحة: تخصص" التنشيط والتسيت  السياحي
ي سامي فن

 . شهادة تقنن
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ي سامي 
ي تقتن

ن
 فن خدمة الطاولةخيار:  ،طعامإ –فندقةف

,Restauration -ôtellerieH Supérieur enTechnicien  

service uTable et d la de : Art Option  
 

 : التكوينمحتوى 

 

 ،يعات الفندقية  الترسر

 ،االتصال 

 ،االقتصاد 

 ،اللغات األجنبية 

  ،المحاسبة 

 ،الرياضيات 

 ،  اإلعالم االلي

 ،تقنيات المبيعات 

 ،  التسيت 

 ،الصحة والسالمة 

 ،البيئة 

  ،التجارة 

 التطبيقية، األعمال 

  .ي مؤسسة فندقية
ي فن  . (2011)برنامج  باإلضافة إل تربص تدرينر

ي الفندقة: تخصص: التتويــــج
ي سامي فن

 "فن خدمة الطاولة". شهادة تقنن
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ي سامي 
ي تقتن

ن
 . الطبخ خيار: فن ،إطعام-الفندقة ف

,Restauration-en Hôtellerieechnicien Supérieur T 

sCulinaire s: Art Option 

 : التكوينمحتوى 

 

 ،يعات الفندقية  الترسر

 ،االتصال 

 ،االقتصاد 

 ،اللغات األجنبية 

 ،المحاسبة 

 ،الرياضيات 

 ،  اإلعالم االلي

 ،تقنيات المبيعات 

 ،  التسيت 

 ،الصحة والسالمة 

 ،البيئة 

 ،التجارة 

 ،األعمال التطبيقية 

ي مؤسسة فندقية. 
ي فن  .(2011)برنامج  باإلضافة إل باإلضافة إل تربص تدرينر

ي سامي : التتويــــج
ي الفندقة: تخصص شهادة تقنن

 . "فن الطبخ "فن
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ي الفندقة 
ن
ي سامي ف

 التقليدي الطبخخيار:  ،طعامإ–تقتن

Technicien Supérieur en Hôtellerie-Restauration, 

 Option : Cuisine Traditionnelle 

 

 : التكوينمحتوى 

 

  ،الثقافة العامة 

 ،الحساب 

   تقنيات التعبت، 

 تكنولوجيا األغذية، 

 ،صحة األغذية وسالمتها 

 المعلوماتية، 

  ،البيئة 

  األعمال التطبيقية "تحضت  األطباق التقليدية )الصلصات، المقبالت، اللحوم

 والحلويات التقليدية(،

 ،تطبيق قواعد الصحة والسالمة الغذائية 

 ،ضمان صيانة المعدات 

  . ي
ي وسط مهنن

ي فن  (2011)برنامج  باإلضافة إل تربص تدرينر

 

ي الفندقة: تخصص "الطبخ التقليدي".     
ي سامي فن

  التتويــــج: شهادة تقنن
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ي الفندقة
ن
ي سامي ف

 فنادقوإدارة ال التسيت  : خيار  ،تقتن

Technicien Supérieur en hôtellerie, 

 Option : Gestion et Administration Hôtelières 

 

 : التكوينمحتوى 

 

 ،االقتصاد والقانون 

 ،ية  تسيت  الموارد البرسر

 ، ي والسياحي
يعات الفندفر  الترسر

  ،التجارة 

 ،اإلدارة 

 ،تقنيات المبيعات 

 ،المحاسبة 

 ،  اإلعالم اآللي

  ،تسيت  التموين 

 ،ي الفنادق
 النظافة والسالمة فن

 ،الصحة الغذائية 

  ، ي
 التسويق الفندفر

  . ي  (2011)برنامج أعمال تطبيقية باإلضافة إل تربص تدرينر

 

ي الفندقة: تخصص : التتويــــج
ي سامي فن

 . "التسيت  وإدارة الفنادقشهادة تقنن
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ي الفندقة
ن
ي سامي ف

 ايواء: خيار  ،تقتن
,en HôtellerieTechnicien Supérieur  

Hébergement : Option  

 

 : التكوينمحتوى 

 

 ،  المنتوج السياحي

  ،المحاسبة 

  ،  اإلعالم االلي

  ،الجغرافيا السياحية 

 ،تاري    خ الحضارات 

 ،التجارة 

 ،يعات الفنادق والسياحة  ترسر

 ،تقنيات االستقبال 

  ،الزيارات والمدن 

 ،المراسالت الفندقية 

 ،تاري    خ الفن 

 ،تقنيات المبيعات 

 ،العلوم التطبيقية 

 ،بية البدنية والرياضة  التر

 ،اللغة العربية 

 ،اللغة الفرنسية 

 ،ية ن  اللغة اإلنجلت 

 (. 2011)برنامج  . اللغة األلمانية 

ي الفندقة: تخصص ": التتويــــج
ي سامي فن

 . "اإليواء شهادة تقنن
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ي الفندقة
ن
ي سامي ف

 استقبالخيار:  ،تقتن
Technicien Supérieur en Hôtellerie, 

 Option : Réception 

 

 : التكوينمحتوى 

 

 ،الثقافة العامة 

 ،اللغات األجنبية 

 ،األمانة العامة 

 ،  اإلعالم اآللي

 ،التجارة 

 ،المحاسبة 

 ،الصحة والسالمة 

 ، ي والسياحي
 التنظيم الفندفر

 ،االتصاالت 

  ،تسيت  المخزون 

 ،األعمال التطبيقية 

  . ي  (. 2011)برنامج  باإلضافة إل تربص تدرينر

 

ي الفندقة: تخصص "االستقبال". : التتويــــج
ي سامي فن

 شهادة تقنن
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ي السياحة
ن
ي ف

 راسف: وكالة اال خيار  ،تقتن
Agence de Voyage : Tourisme, Option Technicien en 

 : التكوينمحتوى 

 

 ،التسويق 

 ،المحاسبة 

 ،  اإلعالم االلي

 ،اللغات األجنبية 

 ،الجغرافيا 

 ،تاري    خ الحضارات 

 ،االقتصاد والقانون، التجارة 

 ،يعات الفندقية  الترسر

 ،البيئة 

 ،االتصال 

  ، ن  أعمال تطبيقية )االستكشاف والتفاوض عىل جميع الخدمات مع المقاولي 

  ، ن ن السياحيي   عالقات التسويق مع جميع المتعاملي 

 ،تحديد المعايت  والتكاليف 

 ،سعر البيع لكل منتوج 

 ،تحديد طرق التسويق 

 ،  اعداد المنتوج السياحي

 ،تسيت  نقاط بيع المنتوجات السياحية 

 ،  بيع العرض السياحي

 ،الحجز 

 ي وكالة المعامالت السياحية........إلخ
)برنامج  السفر. (، باإلضافة ال تربص فن

2011) 

ي السياحة: تخصص "وكالة اال : التتويــــج
ي فن
 .ر"اسفشهادة تقنن
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ي الفندقة
ن
ي ف

ي خيار  ،اطعام-تقتن
 : اإلنتاج المطبخن

Technicien en Hôtellerie-Restauration, Option : Production Culinaire 

 

 : التكوينمحتوى 

 

 ،يعات الفنادق  ترسر

 ،االتصاالت الفندقية 

 األجنبية، اللغات 

 ،  اإلعالم اآللي

 ،تقنيات المبيعات 

 ،  التسيت 

 ،النظافة وسالمة األغذية 

 ،البيئة 

 ،التجارة 

 (. 2011)برنامج  .األعمال التطبيقية 

 

ي الفندقة: تخصص: التتويــــج
ي فن
ي "شهادة تقنن

 "اإلنتاج المطبخن
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ي الفندقة
ن
ي ف

 مطعمال اتخيار: خدم ،إطعام-تقتن
Technicien en Hôtellerie-Restauration, Option : Service en Restauration 

 

 : التكوينمحتوى 

 

 ،التكنولوجيا المهنية 

 ،النظافة الغذائية 

 ،األغذية 

 ،  اإلعالم االلي

  ،يعات  الترسر

 ،الجغرافيا السياحية 

  ،اللغة الفرنسية 

 ،ية ن  اللغة اإلنجلت 

  .(. 2011)برنامج  اللغة األلمانية 

 

ي الفندقة: تخصصشهادة : التتويــــج
ي فن
 ."المطعمات "خدمتقنن
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ي 
ن
ي ف

 استقبالخيار:  ،الفندقةتقتن
Réception : Option ,en HôtellerieTechnicien  

 

 : التكوينمحتوى 

 

  ،الثقافة العامة 

 ،اللغات األجنبية 

 ،األمانة العامة 

 ،  اإلعالم اآللي

 ،التجارة 

  ،المحاسبة 

 ،الصحة والسالمة 

  ي
،التنظيم الفندفر  والسياحي

 ،االتصاالت 

 ،تسيت  المخزون 

  ،األعمال التطبيقية 

  . ي  (. 2011)برنامج  باإلضافة إل تربص تدرينر

  

ي الفندقة، تخصص "االستقبال". 
ي فن
 التتويــــج: شهادة تقنن
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ي 
ن
ي ف

 إيواء : خيار  ،الفندقةتقتن
Hébergement : Option ,en HôtellerieTechnicien  

 

 : التكوينمحتوى 

 

  المنتوج،  السياحي

 ،المحاسبة 

 اإلعالم اآل،  لي

 ،الجغرافيا السياحية 

 ،تاري    خ الحضارات 

 ،التجارة 

 ،يعات الفنادق والسياحة  ترسر

 ،تقنيات االستقبال 

 ،الزيارات والمدن 

 ،المراسالت الفندقية 

 ،تاري    خ الفن 

 ،تقنيات المبيعات 

 ،العلوم التطبيقية 

 ،بية البدنية والرياضة  التر

  ،اللغة العربية 

  الفرنسية،اللغة 

 ،ية ن  اللغة اإلنجلت 

  .اللغة األلمانية 

  (. 2011)برنامج 

ي الفندقة: تخصص : التتويــــج
 .""اإليواءشهادة تقنن
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ي 
ن
ي ف

 جزارة فندقية : خيار  ،إطعام-الفندقة التحكم المهتن
, Restauration-en Hôtellerie Certificat de Maîtrise Professionnel

Hôtelier Boucher : Option 
 

 
 

ي الفندقة،تكوين : الهدف
 "جزارة فندقية"تخصص فن

ي نمط التكوين
، مهنن  : اقامي

.  6شهًرا منها  18: مدة التكوين ي  أسابيع تربص تدرينر

٪ تربص 80٪ تربص نظري و20تكوين منظم بدوام كامل ): جدول ست  الدراسة

(، مع  ي
.    تطبيقر ي

ي الوسط المهنن
ي فن  تربص    تدرينر

ي 
 حنر شهر جوان من كل سنة دراسيةمن شهر سبتمتر : الجدول الزمتن

                            السنة الرابعة متوسط: المستوى الدراسي المطلوب

 اختبار التوجيه: القبول

 عمىلي : طرق التدريس

ي نهاية كل فصل دراسي وتقييم : التقييم
التقييمات التكوينية والتقييمات النهائية فن

ي لنيل شهادة التكوين. 
 نهات 

ي الفندقة: تخصص "جزارة فندقية": التتويــــج
ي فن
 شهادة التحكم المهنن
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ي الكفاءة 
ن
 الحلوياتصناعة  المهنية ف

  Pâtisserie en d’Aptitude ProfessionnelCertificat  

 

 

 : التكوينمحتوى 

 

 ،تكنولوجيا األغذية 

 ،الصحة والسالمة 

 ،البيئة 

 ،المعلوماتية 

 ، ي
 الحساب المهنن

 ،  تقنيات التعبت 

  ،ة مع البسكويت ة وكبت  األعمال التطبيقية "إعداد الحلويات بقطع صغت 

 عجينة الفواكه،

  ن الكعك بالعنب، رغوة إعداد منتوجات المعجنات: الكعك، الكرواسون، ختر

.  الكعك، ي
ي وسط مهنن

ي فن  (. 2011)برنامج  باإلضافة إل تربص تدرينر

 

ي الفندقة: تخصص " الحلويات". 
 التتويــــج: شهادة الكفاءة المهنية فن
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ي الخبازةالكفاءة المهنية       
ن
 فطائروال ف

Viennoiserie -Boulangerie en d’Aptitude ProfessionnelCertificat  

 

 : التكوينمحتوى 

 

  ،الثقافة العامة 

 ،الحساب 

 ،  تقنيات التعبت 

 تكنولوجيا األغذية، 

 ،صحة األغذية وسالمتها، البيئة 

  العجائن المختلفة المتعلقة بالفطائر،األعمال التطبيقية "صنع 

 ،يوش، .... الخ مج: الكرواسون، التر ن حسب ما هو متر  تشكيل العجي 

 ، ي الفرن ومراقبة الطهي
 وضعهم فن

  ن القمح الكامل ن السميد، ختر ، ختر  اليومي
ن ن المختلفة )الختر اعداد عجائن الختر

ي )رغيف، تاج، باغيت(
ن الريف( بإعطاء كل واحدة شكله النهات   ،وختر

  . ي
ي وسط مهنن

ي فن  (. 2011)برنامج  باإلضافة إل تربص تدرينر

 

ــج            ي الفندقة: تخصص "الخبازة، ال: التتويــ
 "فطائرشهادة الكفاءة المهنية فن
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ي االطعام الكفاءة المهنية
ن
 التقليدي الطبخ خيار:  ،ف

Cuisine  : Option ,Restauration en d’Aptitude ProfessionnelCertificat 
Traditionnelle 

 

 : التكوينمحتوى 

 

 تكنولوجيا األغذية، 

 ،نظافة األغذية وسالمتها 

 ،البيئة 

 المعلوماتية، 

 ، ي
 الحساب المهنن

 ،  تقنيات التعبت 

 ،يعات الغذائية  الترسر

 ،  األعمال التطبيقية "إعداد القوائم، تطبيق تقنيات الطهي

 ،تحضت  األطباق الجانبية 

 ،المقبالت الباردة 

 ،إعداد المقبالت 

  . ي
ي وسط مهنن

ي فن  تطبيق قواعد نظافة الطعام" باإلضافة إل تربص تدرينر

 (. 2011)برنامج 

 

ي الفندقة: تخصص "الطبخ التقليدي". : التتويــــج
 شهادة الكفاءة المهنية فن
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ي الكفاءة المهنية 
ن
 الطبخ الجماعي  خيار:  ،طعاماإل  ف

,estaurationR en d’Aptitude ProfessionnelCertificat  
Cuisine de Collectivités : Option  

 

 : التكوينمحتوى 

 

 ،تكنولوجيا األغذية 

  ،نظافة األغذية وسالمتها 

 ،البيئة 

 ،المعلوماتية  

 ، ي
 الحساب المهنن

 ،  تقنيات التعبت 

  ،يعات الغذائية  الترسر

  تنظيم وتسيت  المطبخ،»األعمال التطبيقية 

  ام حصص  ،الطعام، تطبيق قواعد نظافة الغذاء"إعداد وجبات الطعام مع احتر

  . ي
ي وسط مهنن

ي فن  (. 2011)برنامج  باإلضافة إل تربص تدرينر

 

 ." ي الفندقة: تخصص "الطبخ الجماعي
 التتويــــج: شهادة الكفاءة المهنية فن
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ي 
ن
 ماطعاال  : خيار  ،إطعام-فندقة الكفاءة المهنية ف

 ,Restauration-Hôtellerie en d’Aptitude ProfessionnelCertificat 
Restaurant : ptionO 

 

 : التكوينمحتوى 

 

 ،التكنولوجيا 

 ،اللغات األجنبية 

 ،الصحة والسالمة 

 ،البيئة 

 المعلوماتية، 

 ،  تقنيات التعبت 

 ،يعات الفندقية  الترسر

 ،األعمال التطبيقية "وضع الطاوالت 

 ،ي القاعة
 تقديم الخدمة فن

  ي من القاعة إل مغسلة
 المطبخ،مسح األواتن

  . ي
ي وسط مهنن

ي فن  تطبيق تقنيات المبيعات" باإلضافة إل تربص تدرينر

 

ي الفندقة، تخصص "االطعام". 
 التتويــــج: شهادة الكفاءة المهنية فن
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ي  الكفاءة المهنية
ن
 طبخالخيار:  ،طعامإ –فندقة  تخصصف

,restauration-Hôtellerie en d’Aptitude ProfessionnelCertificat  
Cuisine : Option   

 

 : التكوينمحتوى 

 

 تكنولوجيا األغذية، 

 ،نظافة األغذية وسالمتها 

  ،البيئة 

 المعلوماتية، 

 ، ي
 الحساب المهنن

 ،  تقنيات التعبت 

 ،يعات الغذائية  الترسر

 ،  األعمال التطبيقية "إعداد القوائم، تطبيق تقنيات الطهي

 ،تحضت  األطباق الجانبية 

 ،المقبالت الباردة 

  ي المقبالت، تطبيق قواعد نظافة الطعام" باإلضاإعداد
ي فن فة إل تربص تدرينر

 . ي
 وسط مهنن

     

ي الفندقة: تخصص "الطبخ". 
 التتويــــج: شهادة الكفاءة المهنية فن
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ي 
ن
  االستقبال خيار:  ،فندقةالالكفاءة المهنية ف

,ôtellerieH en d’Aptitude ProfessionnelCertificat  
Réception : ptionO 

 
 

 : التكوينمحتوى 
 
 

 ،األمانة العامة 

 ،محاسبة 

 ،أنظمة الفنادق والسياحة 

 المعلوماتية، 

 ،  تقنيات التعبت 

 ،اللغات األجنبية 

 ،البيئة 

 ،النظافة والسالمة 

 ،األعمال التطبيقية "عرض المعالم السياحية، تنظيم الفندق 

 ،اإلقامة 

 ،إجراءات الوصول والمغادرة 

 ،االستقبال 

 الحجز ".… . ي
ي وسط مهنن

ي فن  باإلضافة إل تربص تدرينر

ي الفندقة: تخصص "االستقبال". 
    التتويــــج: شهادة الكفاءة المهنية فن
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ي  الكفاءة المهنية
ن
 خدمات المقىهخيار:  ،إطعام- الفندقة ف

,Restauration–Hôtellerie  en Aptitude Professionnel’dCertificat  
en Café Services : ptionO 

 

 

 
ي الفندقة، تخصص "خدمات المقه"تكوين : الهدف

 فن

ي : نمط التكوين
، مهنن  اقامي

.  6شهًرا منها  12: مدة التكوين ي  أسابيع تربص تدرينر

٪ تربص 80٪ تربص نظري و20تكوين منظم بدوام كامل ): جدول ست  الدراسة

 . ي
ي الوسط المهنن

ي فن (، مع تربص تدرينر ي
 تطبيقر

ي 
  حنر شهر جوان من كل سنة دراسيةشهر سبتمتر من : الجدول الزمتن

                               السنة الرابعة متوسط: المستوى الدراسي المطلوب

 اختبار التوجيه: القبول

 عمىلي : طرق التدريس

ي نهاية كل فصل دراسي وتقييم : التقييم
التقييمات التكوينية والتقييمات النهائية فن

ي لنيل شهادة 
 التكوين. نهات 

ي الفندقة: تخصص "خدمات المقه". 
 التتويــــج: شهادة الكفاءة المهنية فن
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: الفندقة – االطعام والسياحة ي
ن
 جدول يلخص تكوينات الفروع المهنية ف

 
المستوى 
المطلوب 
 للتكوين

مدة 
 التكوين

 الشهادة الممنوحة
 

مستوى 
 التأهيل

 عنوان التخصص
 

 
 الرقم

ي 
شهرا 12 طور االبتدات   01 صناعة الحلويات 2 (CAP)شهادة الكفاءة المهنية  

ي 
شهرا 12 طور االبتدات   02 الخبازة، الفطائر 2 (CAP)شهادة الكفاءة المهنية  

ي 
شهرا 12 طور االبتدات  إطعام/ خيار: الطبخ  2 (CAP)شهادة الكفاءة المهنية  

 التقليدي
03 

إطعام/ خيار: الطبخ  2 (CAP)شهادة الكفاءة المهنية  شهرا 12 الرابعة متوسط
 الجماعي 

04 

إطعام /  –فندقة  2 (CAP)شهادة الكفاءة المهنية  شهرا 12 الرابعة متوسط
 خيار: اإلطعام

05 

إطعام /  –فندقة  2 (CAP)شهادة الكفاءة المهنية  شهرا 12 الرابعة متوسط
 خيار: الطبخ

06 

فندقة / خيار:  2 (CAP)شهادة الكفاءة المهنية  شهرا 12 الرابعة متوسط
 االستقبال

07 

فندقة / خيار:  2 (CAP)شهادة الكفاءة المهنية  شهرا 12 طور المتوسط
 خدمات فندقية

08 

إطعام /  –فندقة  2 (CAP)شهادة الكفاءة المهنية  شهرا 12 الرابعة متوسط
 خيار: خدمات المقه

09 

ي  شهرا 18 الرابعة متوسط
 (CMP) شهادة التحكم المهنن

 
إطعام /  –فندقة  3

 خيار: جزارة فندقية
10 

ي ) شهرا 24 الثانية ثانوي
سياحة / خيار: وكالة  BT) 4تقنن

 االسفار
11 

ي ) شهرا 24 الثانية ثانوي
فندقة / خيار: اإلنتاج  BT) 4تقنن

ي 
 المطبخن

12 

ي ) شهرا 24 الثانية ثانوي
فندقة / خيار:  BT) 4تقنن

 خدمات المطعم
13 

ي ) شهرا 24 الثانية ثانوي
فندقة / خيار:  BT)  4تقنن

 االستقبال
14 

ي ) شهرا 24 الثانية ثانوي
 فندقة / خيار: اإليواء BT) 4تقنن

 
15 

ي سامي ) شهرا 30 الثالثة ثانوي
سياحة / خيار: اإلنتاج  BTS) 5تقنن

 والتسويق
16 

ي سامي ) شهرا 30 الثالثة ثانوي
سياحة / خيار: وكالة  BTS) 5تقنن

 االسفار
17 

ي سامي ) شهرا 30 الثالثة ثانوي
سياحة / خيار: مرشد  BTS) 5تقنن

 المتاحف
18 

BTS ( شهرا  30 الثالثة ثانوي ي سامي ) 
تقنن سياحة / خيار: مرشد  5 

 السياحة المحلية
19 
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ي سامي ) شهرا 30 الثالثة ثانوي
سياحة / خيار:  BTS 5)تقنن

التنشيط والتسيت  
 السياحي 

20 

ي سامي ) شهرا 30 الثالثة ثانوي
إطعام /  –فندقة  BTS 5)تقنن

خيار: فن خدمة 
 الطاولة

21 

ي سامي ) شهرا 30 الثالثة ثانوي
إطعام/ خيار: -فندقة  BTS 5)تقنن

 فن الطبخ
22 

ي سامي ) شهرا 30 الثالثة ثانوي
إطعام/ خيار: -فندقة  BTS 5)تقنن

 الطبخ التقليدي
23 

ي سامي ) شهرا 30 الثالثة ثانوي
فندقة / خيار: التسيت   BTS 5)تقنن

 واإلدارة الفندقية
24 

ي سامي ) شهرا 30 الثالثة ثانوي
/ خيار:  BTS 5)تقنن ي

ر
التسيت  الفندف

 االيواء
25 

ي سامي ) شهرا 30 الثالثة ثانوي
/ خيار:  BTS 5)تقنن ي

ر
التسيت  الفندف

 االستقبال
26 

ي سامي ) شهرا 30 الثالثة ثانوي
ي الفنادق  المناجمنت BTS 5)تقنن

فن
 واالطعام

27 
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 . IIالصناعة التقليدية 
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  :القطاع العام 

 

 الكفاءة المهنية: الشهادة 
  تخصصات: ال

    النقش عىل الخشب-
 الحدادة الفنية   -
                     النقش عىل الجبس-
 فخار             صناعة خزافة/ تخصص -                    
                               النسيج التقليدي-                    
 النحاسيات-
 الساللة                          -                    
 عىل الرخام والحجر              نقش ال-                    
 حىلي التقليديةصناعة ال-                   
 الطرز  -                   
 طالء، حروف وزخرفة -                   
 زخرفة عىل الزجاج -                  
 نفخ عىل الزجاج-                  
 الزليجصناعة الخزف / تخصص -                  

 لمنسوجا-                  
 فريدةال-                  

 تنجيد -                  
 الطرز التقليدي-                  

 التقليدي الفخار -                  
 صناعة الرسوج  -                  
 الجلدية التقليدية                    المنتجات-                  

                            
  شهر.  12 : مدة التكوين

 
ي الجدول 

 من شهر سبتمتر حنر شهر جوان من كل سنة دراسية. : الزمتن
 

وط  ي طور  : االلتحاقشر
 االبتدات 

 
 . الكفاءة المهنية الشهادة: 
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ي : الشهادة   
  التحكم المهتن

 
 تخصصات: 

 
 االلبسة التقليدية-
 المجوهرات صياغة-
 صناعة وصيانة اآلالت الموسيقية الوترية-

 
 االلبسة التقليدية-1
 

  شهر.  18 : مدة التكوين

ي 
 . من شهر سبتمتر حنر شهر جوان من كل سنة دراسية: الجدول الزمتن

وط االلتحاق ي  : شر
 الطور االبتدات 

ي  التحكم الشهادة: 
 . ةالتقليدي االلبسةالمهنن

 
 . المجوهراتة ياغص -2

 
  شهر.  18 : مدة التكوين

ي 
 شهر جوان من كل سنة دراسية. من شهر سبتمتر حنر : الجدول الزمتن

وط االلتحاق  الطور المتوسط : شر

ي  : الشهادة
ي فن
 . المجوهراتصياغة  التحكم المهنن

 
 . صناعة وصيانة اآلالت الموسيقية الوترية -3
 

  شهر.  18 : مدة التكوين

ي 
 من شهر سبتمتر حنر شهر جوان من كل سنة دراسية. : الجدول الزمتن

وط االلتحاق ي الطور نهاية  : شر
 االبتدات 

ي  : الشهادة
ي فن
 صناعة وصيانة اآلالت الموسيقية الوترية.  التحكم المهنن
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ي الشهادة
 : تقتن

 
 التخصصات: 

 

 فن الخط-

 . الملون الزجاجتخصص فن الزجاج / -

  شهر.  24 : مدة التكوين

ي 
 من شهر سبتمتر حنر شهر جوان من كل سنة دراسية. : الجدول الزمتن

 

وط االلتحاق  الثانية ثانوي.  : شر

.  : الشهادة ي
 تقنن

 

ي سامي الشهادة                                  
 : تقتن

 

 . صياغة وصناعة الحىلي  : تخصص

  شهر.  30 : مدة التكوين

ي 
 من شهر سبتمتر حنر شهر جوان من كل سنة دراسية. : الجدول الزمتن

وط االلتحاق  الثالثة ثانوي.  : شر

ي  : الشهادة
ي سامي فن

 وصناعة الحىلي صياغة  تقنن
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ي الفروع المهنية للصناعة التقليديةجدول يلخص 

ن
رسة ف

ّ
 التكوينات المد

 
 

مستوى  عنوان التخصص الرقم
 التأهيل

مدة  الشهادة الممنوحة
 لتكوينا

المستوى 
المطلوب 
 للتكوين

شهادة الكفاءة  2 نحت الخشب 1
 المهنية

ي  شهرا 12
 طور االبتدات 

 ةشهادة الكفاء 2 الحدادة الفنية 2
 المهنية

شهرا 12 ي  
 طور االبتدات 

 ةشهادة الكفاء 2 النقش عىل الجبس 3
 المهنية

شهرا 12 ي  
 طور االبتدات 

 ةشهادة الكفاء 2 فخارصناعة خزافة/ تخصص  4
 المهنية

شهرا 12 ي  
 طور االبتدات 

 ةشهادة الكفاء 2 النسيج التقليدي 5
 المهنية

شهرا 12 ي  
 طور االبتدات 

 ةشهادة الكفاء 2 النحاسيات 6
 المهنية

شهرا 12 ي  
 طور االبتدات 

 ةشهادة الكفاء 2 الساللة 7
 المهنية

شهرا 12 ي  
 طور االبتدات 

 ةشهادة الكفاء 2 عىل الرخام والحجر              نقش ال 8
 المهنية

شهرا 12 ي  
 طور االبتدات 

 ةشهادة الكفاء 2 صناعة الحىلي التقليدية 9
 المهنية

شهرا 12 ي  
 طور االبتدات 

 ةشهادة الكفاء 2 الطرز 10
 المهنية

شهرا 12 ي  
 طور االبتدات 

 ةشهادة الكفاء 2 طالء، حروف وزخرفة 11
 المهنية

شهرا 12 ي  
 طور االبتدات 

 ةشهادة الكفاء 2 زخرفة عىل الزجاج 12
 المهنية

شهرا 12 ي  
 طور االبتدات 

 ةشهادة الكفاء 2 نفخ عىل الزجاج 13
 المهنية

شهرا 12 ي  
 طور االبتدات 

 ةشهادة الكفاء 2 الزليجصناعة الخزف / تخصص  14
 المهنية

شهرا 12 ي  
 طور االبتدات 

 ةشهادة الكفاء 2 لمنسوجا 15
 المهنية

شهرا 12 ي  
 طور االبتدات 

 ةشهادة الكفاء 2 فريدةل 16
 المهنية

شهرا 12 ي  
 طور االبتدات 

 ةشهادة الكفاء 2 تنجيد 17
 المهنية

شهرا 12 ي طور  
 االبتدات 
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 ةشهادة الكفاء 2 الطرز التقليدي 18
 المهنية

شهرا 12 ي  
 طور االبتدات 

 ةشهادة الكفاء 2 التقليدي الفخار  19
 المهنية

شهرا 12 ي  
 طور االبتدات 

 ةشهادة الكفاء 2 صناعة الرسوج   20
 المهنية

شهرا 12 ي  
 طور االبتدات 

 ةشهادة الكفاء 2 الجلدية التقليدية                    المنتجات 21
 المهنية

شهرا 12 ي  
 طور االبتدات 

ي  3 االلبسة التقليدية 22
شهرا 18 شهادة التحكم المهنن ي  

 طور االبتدات 

ي  3 المجوهرات صياغة 23
شهرا 18 شهادة التحكم المهنن  طور المتوسط 

صناعة وصيانة اآلالت الموسيقية  24
 الوترية

ي  3
شهرا 18 شهادة التحكم المهنن الطور نهاية  

ي 
 االبتدات 

ي  4 فن الخط 25
شهرا 24 تقنن  الثانية ثانوي 

فن الزجاج /تخصص الزجاج  26
 الملون

ي  4
شهرا 24 تقنن  الثانية ثانوي 

ي سامي  5 صناعة الحىلي صياغة و  27
شهرا 30 تقنن  الثالثة ثانوي 
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IVاالتصاالت  / .     الملحق 
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ي 
ن
 . والفندقةالسياحة شعبة المؤسسات المكونة ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



85 

 

 مؤسسات التكوين تحت وصاية 
 وزارة السياحة والصناعة التقليدية 

 

  س( : المدرسة الوطنية العليا للسياحة )م وعالمصدر* 
 

      
 الوالية    
 

 
 اسم المؤسسة

 
 العنوان

 
 التخصص

 

 
 

ي وزو ن  تت 
 

 
 

ي 
المعهد الوطنن
 للفندقة
 والسياحة

 
 

 ،شارع كراد رشيد 
 - 21ص ب  -

ي وزو ن  تت 

 :شعبة الفندقة / 1
 طبخ وحلويات -
 المطعم -
 اإلدارة الفندقية -
 :شعبة السياحة / 2
االستقبال واإلنتاج والتسويق  -

 السياحي 
 دليل سياحي محىلي  -

 
 

 بوسعادة
 (المسيلة) 

 

 
 

ي 
المعهد الوطنن
 للفندقة
 والسياحة

 
 

، شارع نض 1/ 332
ي 
 الدين دينن

 -بوسعادة  -

 :شعبة الفندقة / 1
 طبخ وحلويات -
 المطعم -
 اإلدارة الفندقية -
 :شعبة السياحة / 2
االستقبال واإلنتاج والتسويق  -

 السياحي 
 دليل سياحي محىلي  -

  المدرسة الوطنية العليا للسياحة )م وع س(المصدر: * 

 
 الوالية

 
 اسم المؤسسة

 
 العنوان

 
 التخصص

 
 

 الجزائر 
 
 
 

 

 
 

المدرسة الوطنية 
 العليا للسياحة

 م وع س()

 
، شارع فرانس 1

 فانون
 طقارا –األوراسي 

 الجزائر

 
ي مناجمنت المؤسسات 

ن
ماستر ف
 السياحية

 
ي تسيت  التنمية المستدامة 

ن
ليسانس ف
 للسياحة

 

ي تسيت  اإليواء
ن
 ليسانس ف

 

ي تسيت  وكالة السياحة 
ن
ليسانس ف
 واألسفار

ي 
 تسيت  المطاعمليسانس فن
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ي 
ن
ون يد اإللكت   التر

 
 العنوان

 

 
 الوصاية

 
تاريــــخ 
دخول 
 الخدمة

 
 رقم مرسوم االنشاء

 
 التسمية
 بالفرنسية

 
 التسمية بالعربية

 
http://www.en

stourisme.dz 
Email : 
contact@ensto
urisme.dz 
 
 الهاتف/ الفاكس: 

021-71-41-23  
021-71-39-21  
021-71-35-04  

 
 

، شارع فرانس 01
فانون، تغارا، 
-األوراسي   
-الجزائر   

 
وزارة 

السياحة 
والصناعة 
 التقليدية 
(MTAT) 

 
 
 
 

1976 
 

رقم مرسوم تنفيذي 
ي  المؤرخ 94-255

ن
ف

17/08 / 1994 ،
والمتمم  لالمعد

ن  ن التنفيذيي  بالمرسومي 
المؤرخ  104-98 رقم
ي 
ن
 31/03/1998ف

المؤرخ  376-13 ورقم
ي 
ن
 2013 / 09/11ف

 
Ecole 

Nationale 
Supérieur

e du 
Tourisme 

(ENST) 
(Alger) 

 

 
 

المدرسة 
الوطنية العليا 
 للسياحة

 

 
 
 

E-mail: 
inhtt@hotmail.
com 
 الهاتف/ الفاكس: 

026-12-61-53  
026-12-62-41  
026-12-92-42  

 

 
 
 
 

 شارع كراد رشيد،
21ص ب    

ي وزو - ن  -تت 
  

 
 

وزارة 
السياحة 
والصناعة 
(MTAT) 

 
 
 
 

1970 
 

 
 
 
المرسوم التنفيذي  

المؤرخ  210- 12رقم 
ي 
، 09/05/2012فن

المعدل والمتمم 
ن  ن التنفيذيي  للمرسومي 

المؤرخ  455-02رقم 
ي 
و 2002ديسمتر  21فن

المؤرخ  455-02رقم 
ي 
 17/08/1994فن

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Institut 

National 
de 

l’Hôtelleri
e et de 

Tourisme 
- INHT - 

(Tizi- 
Ouzou) 

 
 

 
ي 
المعهد الوطتن
 للفندقة و
 السياحة
- INHT - 
ي وزو ن  تت 

 
http://www.rec

epterra.e-
monsite.com 

E-mail : 
inhtbousaada@
gmail.com 

 : الهاتف/ الفاكس
035-52-45-21  
035-52-45-22  

 
 

 
 

شارع نارص الدين 
ي 
 دينن

1 332/0 
 -بوسعادة  -

 المسيلة والية

 
وزارة 

السياحة 
والصناعة 
(MTAT) 

 
 
 

1970 

 
Institut 

National 
de 

l’Hôtelleri
e et de 

Tourisme 
- INHT –

(Boussaâd
a) 
 

 
ي 
المعهد الوطتن
 للفندقة و
 السياحة
- INHT - 
 بوسعادة

 

  وزارة السياحة والصناعة التقليديةمصدر: *
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.enstourisme.dz/
http://www.enstourisme.dz/
mailto:contact@enstourisme.dz
mailto:contact@enstourisme.dz
mailto:inhtt@hotmail.com
mailto:inhtt@hotmail.com
http://www.recepterra.e-monsite.com/
http://www.recepterra.e-monsite.com/
http://www.recepterra.e-monsite.com/
mailto:inhtbousaada@gmail.com
mailto:inhtbousaada@gmail.com
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 تحت  العالي  للتكوين مؤسسات العموميةال
  والبحث العلمي  وصاية وزارة التعليم العالي 

 

 الرقم
 

المؤسسات 
 الجامعية

 الشعبة الميدان 
 

 االتصال التخصص الدورة

 
01 
 
 
 
 

 
 جامعة أدرار

 
 

 
العلوم 

االقتصادية، 
 التسيت  والتجارية

 
علوم 
 تجارية

 
ماستر 

ي 
أكاديمي فن
2016-
2017 

 
ي يالتسو 

ق الفندفر
 والسياحي 

 دراية شارعجامعة احمد 
 1000أدرار – 06رقم 
 50-18-36-049الهاتف: 
 / / -    // //- 56 

adrar.dz-feco@univ 
unadrar@gmail.com 

 
02 

 
جامعة 
 الجزائر
 باب الزوار

 
علوم األرض 
 والكون

 
الجغرافيا 
والتهيئة 
 العمرانية

 
ماستر 

ي 
أكاديمي فن
2015-
2016 

ي 
ماستر أكاديمي فن

التهيئة السياحية 
اث  والتر

 جامعة هواري بومدين،
 العالية 32ص ب رقم 

 الجزائر-الزوارباب -
 47-76-24-021الهاتف/فاكس: 

www.usthb.dz 

 
03  

 
 جامعة عنابة

 

العلوم 
االقتصادية، 

 التسيت  والتجارية

علوم 
 التسيت  

ماستر 
ي 
أكاديمي فن
2016-
2017 

ي 
التسويق الفندفر
 والسياحي 

ي مختار، ص ب رقم  – 12جامعة باحر
 -عنابة
 65-53-45-038الهاتف/فاكس: 

http:// www-univ- annaba.dz 

 
04 

 
جامعة 
 بومرداس

 
العلوم 

االقتصادية، 
 التسيت  والتجارية

 
علوم 
 تجارية

 
ماستر 

ي 
أكاديمي فن
2016-
2017 

 
ي التسويق 

الفندفر
 والسياحي 

 -جامعة محمد بوقرة
 بومرداس

 94-51-79-024الهاتف: 
 / /  -  //-52-57 

-http://www.univ
.dzboumerdes 

contactrectorat@univ-
boumerdes.dz 

 
05 

 
جامعة 
 الشلف

العلوم 
االقتصادية، 

 التسيت  والتجارية

 
علوم 
 تجارية

 
ماستر 

ي 
أكاديمي فن
2016-
2017 

 
ي 
التسويق الفندفر
 والسياحي 

حي السالم، -جامعة حسيبة بن بوعىلي 
ي رقم 

الشلف -19الطريق الوطنن
02000 

 77-19-72-027الهاتف: 
Fseg.doyen@gmail.com 

 
 
06 
 
 

 
 

جامعة 
 قسنطينة
 
 

 
العلوم 

االقتصادية، 
 التسيت  والتجارية

 
علوم 
 التسيت  
 

ليسانس 
ي 
 أكاديمي فن
2011-
2012 

التسيت  والتخطيط 
 السياحي 

 
ن  جامعة اإلخوة منتوري، طريق عي 

 قسنطينة-الباي
 73 / 71-12-81-031الهاتف: 

vrp@umc.edu.dz  علوم
 تجارية

ماستر 
ي 
أكاديمي فن
2016-
2017 

ي 
التسويق الفندفر
 والسياحي 

 
07 
 
 
 
 
 

 
جامعة 
 2قسنطينة 
 
 
 
 

العلوم 
االقتصادية، 

 التسيت  والتجارية
 
 

 

علوم 
 التسيت  
 
 
 

 
 

ماستر 
ي 
أكاديمي فن
2012-
2013 
 
 

 

اقتصاد وتسيت  
 السياحة
 

 
 

 

جامعة عبد الحميد مهري، المدينة 
 –أ  67ب  ص-منجىلي  عىلالجديدة 
 –قسنطينة 

 21-52-77-031الهاتف: 
 15-52-77-031الفاكس: 

 constantine2-www.univ
.dz/facsecg 

mailto:feco@univ-adrar.dz
mailto:unadrar@gmail.com
http://www.univ-boumerdes/
http://www.univ-boumerdes/
mailto:vrp@umc.edu.dz
http://www.univ-constantine2/
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 -wm.facsecsg@univ:  Email
constantine2.dz 

 

 
08  
 
 

 
جامعة 
 الوادي

العلوم 
االقتصادية، 

 التسيت  والتجارية

علوم 
 تجارية

ماستر 
ي 
أكاديمي فن
2016-
2017 

ي 
التسويق الفندفر
 والسياحي 

 
-789جامعة حامة لخضن ص ب رقم 

 الوادي
 40/41-07-12-032الهاتف   : 

               - / -   /68  /69 
Webmaster @univ-eloued.dz 

 
 
 
09 
 
 

 
 
 
 جامعة
 ڤالمة
 

 
 الحقوق 
والعلوم 
 السياسية
 

 
علوم 
 سياسية

 
ي 
 ماستر مهنن
ي 
 فن
2020-
2021  

 
إدارة األعمال 
 السياحية

 
 

- 401ص ب رقم -1945ماي 8جامعة 
 24000-ڤالمة 
 24-05-72-030الهاتف: 
 53-05-10-037الفاكس: 

Dpt comguelma @ yahoo.fr 
العلوم 

االقتصادية، 
 التسيت  والتجارية

علوم 
 تجارية

ليسانس 
ي 
أكاديمي فن
2014-
2015 

 التسويق السياحي 

 
10 

 
جامعة 
 جيجل

 
العلوم 

االقتصادية، 
 التسيت  والتجارية

 
علوم 
 تجارية

 
ماستر 

ي 
أكاديمي فن
2016-
2017 

 
ي 
التسويق الفندفر
 والسياحي 

، ص ب رقم  جامعة الصديق بن يخي
 18000جيجل -أوالد عيىس-98

 26-59-47-034الهاتف: 
Email : doyen- fesi@ univ- 

jijel.dz 

 
11 

 
جامعة 
 األغواط
 

 
العلوم 

االقتصادية، 
 والتجاريةالتسيت  

 
علوم 
 تجارية

 
ماستر 

ي 
أكاديمي فن
2009-
2017 

 
ي 
التسويق الفندفر
 والسياحي 

ي رقم 
ي عمار، الطريق الوطنن جامعة تليخر

 األغواط-01
 31-74-10-029الهاتف: 
 30-74-10-029الفاكس: 

Email : faceco@web. lagh-
univ.dz 

 
12 

 
جامعة 
 المدية

 
العلوم 

االقتصادية، 
 التسيت  والتجارية

 
علوم 
 التسيت  

 
ليسانس 
ي 
ي فن
مهنن

2014-
2010 

 
تسيت  المؤسسات 
 الفندقية والسياحية

 26000- المدية-جامعة يخي فارس
 33-51-78-025الهاتف: 
 /   -   /56-28 

medea.dz-web@univ 
medea.dz-rectorat@univ 

 
13 

 
جامعة 
 2وهران 

 
العلوم 

االقتصادية، 
 التسيت  والتجارية

 
علوم 
 تجارية

 
ماستر 

ي 
أكاديمي فن
2016-
2017 

 
ي 
التسويق الفندفر
 والسياحي 

، ص ب جامعة محمد بن أحمد 
 المنّور – 1015رقم

 وهران – 31000
 37-81-64-041الهاتف: 

oran2.dz-www.univ 
fsecsg@univ-oran2.dz 

 
 
14 

 
 المركز
 الجامعي 

 تيبازةل

 
العلوم 

االقتصادية، 
 التسيت  والتجارية

 
 

 
علوم 
 تجارية

ليسانس 
ي 
أكاديمي فن
2012-
2013 

  االقتصاد السياحي 
 

واد  –المركز الجامعي مرسىلي عبد هللا 
 42000تيبازة  –مرزوق 

علوم 
 التسيت  

ليسانس 
ي 
أكاديمي فن

تسيت  الفنادق 
 والسياحة

mailto:wm.facsecsg@univ-constantine2.dz
mailto:wm.facsecsg@univ-constantine2.dz
mailto:web@univ-medea.dz
mailto:rectorat@univ-medea.dz
http://www.univ-oran2.dz/
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2015-
2016 

علوم 
 تجارية

ماستر 
ي 
أكاديمي فن
2016-
2017 

ي 
التسويق الفندفر
 والسياحي 

 
15 
 

 
 جامعة   
ي وزو   ن   و تت 

 
العلوم 

االقتصادية، 
 التسيت  والتجارية

 

 
علوم 
 تجارية

ليسانس 
ي 
أكاديمي فن
2016-
2017 

ي 
التسويق الفندفر
 والسياحي 

 جامعة مولود معمري،
ي وزو  ن  -15000-تت 

 94-10-11-026الهاتف: 
 / -   /- 32-94 
 / -   /- 56-51 

Decannat.fsecsg@ummto.dz 

    
 المجموع   

                                    
15 
 

 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي * المصدر: 
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 العالي المعتمدة  الخاصة للتكوينمؤسسات ال
  والبحث العلمي  التعليم العالي  طرف وزارة من

 
 

 
 الرقم

 

المؤسسات 
 الخاصة

  
 الميدان

  
 الشعبة

 
 الدورة

 
 التخصص

 
 االتصال

 
 
01 
 
 
 
 

 
المدرسة 
العليا 
للفندقة 
 واالطعام
(ESHRA) 

 
 
 

 
العلوم 

االقتصادية، 
التسيت  
 والتجارية

 
علوم 
 التسيت  

 
  ليسانس
ي تسيت  

ن
ف

الفنادق 
 والمطاعم
 

 
التسويق 
ي 
ر
 الفندف

 
ي رقم 

ن بنيان11الطريق الوطنن  ، عي 
 – الجزائر العاصمة -

 
 00-75-39-023الهاتف: 

     
         /  -    /-  /-01 

Email : contact@eshra.dz 
info@eshra.dz 

 

 
 
02 

 
مدرسة 
ي 
ن
التكوين ف
تقنيات 
التسيت  
 للجزائر
(EFTG) 
 

 
العلوم 

االقتصادية، 
التسيت  
 والتجارية

 
 
علوم 
 التسيت  

 
 ليسانس
ي تسيت  

فن
الفنادق 
 والسياحة

ي 
 2018فن

 

 
 يت  تس
دق افنال

 ةوالسياح

ن هللا رقم  تجزئة زواوي محمد، حي عي 
اقة -دالي إبراهيم - 04  16320الرسر

 
 54/  51-92-30-023 الهاتف: 
    :0662-40-85-43 

 50-92-30-023: لفاكسا     
  

Email : info@eftg.dz.com 
     
       http://www.eftg-dz.com 

 
 
 

 
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي * المصدر: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@eshra.dz
mailto:info@eftg.dz.com


91 

 

ي 
 المؤسسات العمومية للتكوين المهتن

ن تحت وصاية وزارة التكوين والتعليم   : المهنيي 
 

ي الفندقة والسياحة 
ن
 )INSFP(المعاهد الوطنية المتخصصة ف

 

 
 الرقم

 
 الوالية
 

 اسم
 وعنوان المؤسسة

عدد المقاعد 
 البيداغوجية

 التخصصات 
رسة

ّ
 المد

 

 مدة 
 التكوين

 
01 

 
است  تمتن

ي 
ي  المعهد الوطنن

المتخصص فن
، (INSFP)الفندقة والسياحة 

است-طريق المطار   تمتن

300 
 مقعد

 30 مطعم / خيار: فن خدمة الطاولة-فندقة
 مطعم/ خيار: فن الطبخ-فندقة شهر

 فندقة/ خيار: التسيت  واإلدارة الفندقية

 
02 

 
 تلمسان
 

 
ي 
ي المتخصص فن

المعهد الوطنن
 ،(INSFP)الفندقة والسياحة 

 .تلمسان-إمامةحي 

 
300 
 مقعد

  اإلدارة الفندقية/ خيار: استقبال
30 
 شهر

 مطعم / خيار: فن خدمة الطاولة-فندقة

 مطعم/ خيار: فن الطبخ-فندقة

 فندقة/ خيار: التسيت  واإلدارة الفندقية

 السياحة/ خيار: وكالة السفر

 السياحة/ خيار: مرشد سياحي محىلي 

 
03 

ي وزو ن ي  تت 
ي المتخصص فن

المعهد الوطنن
، (INSFP)الفندقة والسياحة 

ي وزو-جبىلي واقنون ن  تت 

400 
 مقعد

 30 السياحة/ خيار: إنتاج وتسويق
 السياحة/ خيار: وكالة السفر شهر

 
04 

 
 المسيلة
 

ي 
ي المتخصص فن

المعهد الوطنن
 (INSFP)الفندقة والسياحة 

ي رابح حي صونيتاكس، -طاينر
 المسيلة

 
400 
 مقعد

  اإلدارة الفندقية/ خيار: االستقبال
30 
 فندقة/ خيار: التسيت  واإلدارة الفندقية شهر

 
05 

 
 بومرداس
 

 
ي 
ي المتخصص فن

المعهد الوطنن
 (INSFP)الفندقة والسياحة 

ي رقم 
، الطريق الوطنن ي جناد العرتر

 الكرمة،-24
 

 
400 
 مقعد

  فندقة/ خيار: المطعم
30 
 شهر

 فندقة/ خيار: الطبخ

 فندقة/ خيار: اإلدارة الفندقية

 فندقة/ خيار: االستقبال

 السياحة/ خيار: إنتاج وتسويق

 السياحة/ خيار: وكالة السفر

 السياحة/ خيار: مرشد سياحي محىلي 

 
06 

 
 الطارف

 
ي 
ي المتخصص فن

المعهد الوطنن
، (INSFP)الفندقة والسياحة 

 عمار العسكري
ي رقم

- 44    ، الطريق الوطنن
 الطارف

 
 
300 
 مقعد

  مطعم / خيار: فن خدمة الطاولة-فندقة
 
30 
 شهر

 مطعم / خيار: فن الطبخ-فندقة

 فندقة/ خيار: التسيت  واإلدارة الفندقية

 اإلدارة الفندقية/ خيار: استقبال

 السياحة/ خيار: إنتاج وتسويق

 السياحة/ خيار: وكالة السفر

 السياحة/ خيار: مرشد سياحي محىلي 

 اإلدارة الفندقية/ خيار: اإليواء

 التنشيط والتسيت  السياحي 

 مطعم / خيار: الطبخ التقليدي-فندقة

ي السياحة والفندقة = 
 مقعد 2100مجموع المقاعد البيداغوجية =  06عدد المعاهد المتخصصة فن

ن   * المصدر: وزارة التكوين والتعليم المهنيي 
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ي 
ي التكوين المهتن

ن
 )INSFP(المعاهد الوطنية المتخصصة ف

  
 
 الرقم
 

 
 الوالية

 اسم وعنوان
 المؤسسة

عدد المقاعد 
 البيداغوجية

 التخصصات 
رسة

ّ
 المد
 

مدة 
 التكوين

 
01 

  

 
 ادرار

 
ي المتخصص 

المعهد الوطنن
(INSFP) بلعالم ، الشيخ محمد-

 ادرار

 
400 
 مقعد

اإلدارة الفندقية/ خيار: 
 االستقبال

 
 

30 
 شهر

مطعم / خيار: -فندقة
 فن الطبخ

فندقة/ خيار: التسيت  
 واإلدارة الفندقية

ي 
ي المتخصص فن

المعهد الوطنن
، (INSFP)الفندقة والسياحة 

كة   ادرار-موس التر

300 
 مقعد

اإلدارة الفندقية/ خيار: 
 االستقبال

السياحة/ خيار: وكالة 
 السفر

 
02 
 

 
 الشلف

ي المتخصص 
المعهد الوطنن

(INSFP) ي عدة
، الشهيد هنن

فة، -جياللي فارسي  طريق الرسر
 الشلف

 
700 
 مقعد

 
اإلدارة الفندقية/ خيار: 

 االستقبال

30 
 شهر

 
03 

 
 األغواط

ي المتخصص 
المعهد الوطنن

(INSFP)حي -، بن زبت  أحمد
 األغواط-1060ص ب المقام، 

 
800 
 مقعد

 
التنشيط والتسيت  

 السياحي 

30 
 شهر

 
 
04 

 
 

ي 
 أم البوافر

 

 
 

ي المتخصص 
المعهد الوطنن

(INSFP)ن البيضاء  -، عي 
ي 
 ام البوافر

 
 

 
 
300 
 مقعد
 
 

 

اإلدارة الفندقية/ خيار: 
 االستقبال

 
30 
 شهر

مطعم / خيار: -فندقة
 فن الطبخ

فندقة/ خيار: التسيت  
 واإلدارة الفندقية

السياحة/ خيار: وكالة 
 السفر

السياحة/ خيار: إنتاج 
 وتسويق

السياحة/ خيار: مرشد 
 سياحي محىلي 

 فندقة/ خيار: اإليواء

 
05 

 
 باتنة

ي المتخصص 
المعهد الوطنن

(INSFP) وادي شعبة، -، هاملة
 باتنة

 
300 
 مقعد

 
فندقة/ خيار: التسيت  

 واإلدارة الفندقية

 
30 
 شهر

 
06 

 
 بجاية

ي المتخصص 
المعهد الوطنن

(INSFP) أوداك محند أعراب ،– 
 بجاية-طريق األوراس، إحدادان 

 
800 
 مقعد

 
السياحة/ خيار: وكالة 

 السفر
 

 
30 
 شهر

 
07 

 
 بسكرة

ي المتخصص 
المعهد الوطنن

(INSFP) ي
ن طولقر -، الخضار حسي 

 بسكرة-طريق أورالل، طولقا

 
300 
 مقعد

فندقة/ خيار: التسيت  
 واإلدارة الفندقية

 
30 
السياحة/ خيار: وكالة  شهر

 السفر
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اإلدارة الفندقية/ خيار: 
 االستقبال

 
08 

 
 بشار

ي 
ي المتخصص فن

المعهد الوطنن
(INSFP)حي -، بركات بوجمعة

 غراسة، بشار

 
300 
 مقعد

 
فندقة/ خيار: التسيت  

 واإلدارة الفندقية

 
30 
 شهر

 
 
 
09 

 
 
 

 البويرة 

ي المتخصص 
المعهد الوطنن

(INSFP) ي محمد واعىلي -، كباتر
ج، البويرة  ذراع التر

 
400 
 مقعد

مطعم/ خيار: -فندقة
 فن خدمة الطاولة

 
 
 
 

30 
 شهر
 
 

 

السياحة/ خيار: مرشد 
 سياحي محىلي 

 
ي المتخصص 

المعهد الوطنن
(INSFP)ر ن ر، -، حت  ن بلدية حت 
 البويرة

 
300 
 مقعد

مطعم / خيار: -فندقة
 فن خدمة الطاولة

السياحة/ خيار: وكالة 
 السفر

مطعم/ خيار: -فندقة
 فن الطبخ

فندقة/ خيار: التسيت  
 واإلدارة الفندقية

مطعم / خيار: -فندقة
 فن خدمة الطاولة

مطعم/ خيار: -فندقة
 فن الطبخ

فندقة/ خيار: التسيت  
 الفندقيةواإلدارة 

السياحة/ خيار: وكالة 
 السفر

السياحة/ خيار: مرشد 
 سياحي محىلي 

السياحة/ خيار: وكالة 
 السفر

 
 
10 
 

 
 

 الجزائر

ي المتخصص 
المعهد الوطنن

(INSFP)،  الطيب بوسنة، شارع
 الجزائر-الهاشمي زلدام 

 
500 
 مقعد

 
السياحة/ خيار: وكالة 

 السفر

 
30 
 شهر

ي المتخصص 
المعهد الوطنن

(INSFP) ،17 شارع أحمد خالد ،
 الجزائر-برج البحري –

 
     560 

 مقعد

 
السياحة/ خيار: وكالة 

 السفر

 
30 
 شهر

 
11 

 
 جيجل

ي المتخصص 
المعهد الوطنن

(INSFP) ي إدريس بن
، شاهبوتن

 جيجل-طريق قسنطينة  –الطيب 

 
300 
 مقعد

 
السياحة/ خيار: مرشد 

 سياحي محىلي 

 
30 
 شهر

 
12 

 
 سطيف

ي المتخصص 
المعهد الوطنن

(INSFP) يف، حي ، حدادي شر
 سطيف-الهضاب

 
300 
 مقعد

اإلدارة الفندقية/ خيار: 
 االستقبال

 
30 
مطعم/ خيار: -فندقة شهر

 فن الطبخ

فندقة/ خيار: التسيت  
 واإلدارة الفندقية

ي المتخصص 
المعهد الوطنن

(INSFP)ن تيبينات - ، حي عي 
 سطيف

 
300 
 مقعد

مطعم/ خيار: -فندقة
 فن الطبخ

 
30 
فندقة/ خيار: التسيت   شهر

 واإلدارة الفندقية
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السياحة/ خيار: وكالة 
 السفر

 
13 

 
 سكيكدة

 
ي المتخصص 

المعهد الوطنن
-، بلدية فليفلة (INSFP)ف

 سكيكدة

 
300 
 مقعد

التنشيط والتسيت  
 السياحي 

 
30 
الفندقية/ خيار: اإلدارة  شهر

 اإليواء

مطعم / خيار: -فندقة
 فن خدمة الطاولة

فندقة/ خيار: التسيت  
 واإلدارة الفندقية

السياحة/ خيار: إنتاج 
 وتسويق

السياحة/ خيار: وكالة 
 السفر

مطعم/ خيار: -فندقة
 فن الطبخ

اإلدارة الفندقية/ خيار: 
 االستقبال

السياحة/ خيار: مرشد 
 سياحي محىلي 

 
 

14 

 
 

 عنابة

ي المتخصص 
المعهد الوطنن

(INSFP) باهي الصادق، شارع بن ،
 عنابة-الحجار  –عمار 

 
600 
 مقعد

 
مطعم/ خيار: -فندقة

 فن الطبخ

 
 

30 
  شهر

ي المتخصص 
المعهد الوطنن

(INSFP)09-، ديدوش مراد ،
 عنابة-شارع إفريقيا

 
900 
 مقعد

الفندقية/ خيار: اإلدارة 
 االستقبال

اإلدارة الفندقية/ خيار: 
 اإليواء

مطعم/ خيار: -فندقة
 فن الطبخ

فندقة/ خيار: التسيت  
 واإلدارة الفندقية

السياحة/ خيار: وكالة 
 السفر

السياحة/ خيار: مرشد 
 سياحي محىلي 

مطعم / خيار: -فندقة
 فن خدمة الطاولة

 
15 

 
 قالمة

 
ي المتخصص 

المعهد الوطنن
(INSFP) جبابلة قدور، حي ،

 قالمة-مخانشة عبد اللطيف
 

 
500 
 مقعد

اإلدارة الفندقية/ خيار: 
 اإليواء

 
30 
فندقة/ خيار: التسيت   شهر

 واإلدارة الفندقية

السياحة/ خيار: وكالة 
 السفر

مطعم / خيار: -فندقة
 فن خدمة الطاولة

 
16 

 
 قسنطينة

ي المتخصص 
المعهد الوطنن

(INSFP)  ن زرزارة، طريق عي 
 قسنطينة-الباي

 
450 
 مقعد

 
مطعم/ خيار: -فندقة

 فن الطبخ

 
 

30 
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ي المتخصص 
المعهد الوطنن

(INSFP) المدينة الجديدة عىل ،
، الخروب  قسنطينة-منجىلي

 
300 
 مقعد

فندقة/ خيار: التسيت  
 واإلدارة الفندقية

 شهر
 

السياحة/ خيار: وكالة  
 السفر

السياحة/ خيار: مرشد 
 سياحي محىلي 

 
17 

 
 مستغانم

ي المتخصص 
المعهد الوطنن

(INSFP) بن صابر عفيف، شارع ،
ي عثمان

-حي زغلول -تحلينر
 مستغانم

 
300 
 مقعد

 
فندقة/ خيار: التسيت  

 واإلدارة الفندقية

 
30 
 شهر

 
 

18 
 

 
 

 ورقلة

 
ي المتخصص 

المعهد الوطنن
(INSFP) ي ، الشهيد محجوتر

حاسي -مسكن 136دوعاد، حي 
 مسعود، ورقلة

 

 
300 
 مقعد

اإلدارة الفندقية/ خيار: 
 االستقبال

 
 
30 
 شهر

مطعم / خيار: -فندقة
 فن خدمة الطاولة

مطعم/ خيار: -فندقة
 فن الطبخ

فندقة/ خيار: التسيت  
 واإلدارة الفندقية

ي المتخصص 
المعهد الوطنن

(INSFP) ي عبد
، الشهيد سلطاتن

 ورقلة–القادر، منطقة النشاط 
 
 

 
 
300 
 مقعد

اإلدارة الفندقية/ خيار: 
 االستقبال

 
 
30 
 شهر

اإلدارة الفندقية/ خيار: 
 اإليواء

مطعم/ خيار: -فندقة
 فن الطبخ

فندقة/ خيار: التسيت  
 واإلدارة الفندقية

 
19 

 
 وهران

ي المتخصص 
المعهد الوطنن

(INSFP) بن كلية حسينة، شارع ،
 وهران-مكي خليفة، مرافال

450 
 مقعد

السياحة/ خيار: وكالة 
 السفر

 
30 
السياحة/ خيار: مرشد  شهر

 سياحي محىلي 

 
20 

برج 
 بوعريري    ج

ي المتخصص 
المعهد الوطنن

(INSFP) شارع 2، برج بوعريري    ج ،
 برج بوعريري    ج-مجانة

300 
 مقعد

 
السياحة/ خيار: وكالة 

 السفر

 
30 
 شهر

 
21 

 
 الوادي

ي 
ي المتخصص فن

المعهد الوطنن
، (INSFP)الفندقة والسياحة 

، الشط -لعمامرة بشت  بن عىلي
 الوادي

 
600 
 مقعد

 
السياحة/ خيار: وكالة 

 السفر

 
30 
 شهر

 
22 

 
 خنشلة

ي المتخصص 
المعهد الوطنن

(INSFP) ،ي يخي لمت  قيس
فن ، شر

 والية خنشلة –بلدية قيس 

 
300 
 مقعد

 
السياحة/ خيار: وكالة 

 السفر

 
30 
 شهر

 
23 

 
 تيبازة

ي المتخصص 
المعهد الوطنن

(INSFP) ،ي حجوط
، عابد مرواتن

 تيبازة-طريق مراد 

 
300 
 مقعد

فندقة/ خيار: التسيت  
 واإلدارة الفندقية

 
30 
 شهر

 
24 

 
 النعامة

ي المتخصص 
المعهد الوطنن

(INSFP) ي
- 06رقم ، طريق الوطنن

 النعامة

 
300 
 مقعد

فندقة/ خيار: التسيت  
 واإلدارة الفندقية

 
30 
السياحة/ خيار: وكالة  شهر

 السفر
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25 

ن  عي 
 تموشنت

ي المتخصص 
المعهد الوطنن

(INSFP) أوضاح بن عوده، ص ،
، طريق شعبة اللحم، 17ب رقم 

كة  ن تموشنت –حي التر  عي 

 
450 
 مقعد

اإلدارة الفندقية/ خيار: 
 استقبال

 
30 
فندقة/ خيار: التسيت   شهر

 واإلدارة الفندقية

 
26 
 

 
ان ن  غلت 

ي المتخصص
 المعهد الوطنن

(INSFP) ،بلخوجة بن عودة ،
ان–دالس  ن  غلت 

300 
 مقعد

اإلدارة الفندقية/ خيار: 
 اإليواء

 
30 
فندقة/ خيار: التسيت   شهر

 واإلدارة الفندقية

 
 المجموع

 
ي مختلف 

عدد المعاهد الوطنية المتخصصة فن
               32التكوينات ال جانب السياحة والفندقة = 

 
ع                                                                                      دد المقاع                                                                                      د             

 14210البيداغوجية= 
 

 
ن   . * المصدر: وزارة التكوين والتعليم المهنيي 
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ن  طرف وزارةالمعتمدة من المدارس الخاصة   التكوين والتعليم المهنيي 

 
 
 الرقم
 

 
 الوالية

 اسم المدرسة 
 الخاصة

 التخصصات 
رسة

ّ
 المد

 

 عدد 
 المدارس

 
01 

 
 باتنة

  حلويات                    ABIS                               أبيس   
 جماعي  مطعم/ خيار: طبخ                                           EPSIMAإبسيما 02

 سياحة/ خيار: وكالة السفر

 
02 
 

 
 بجاية

  مطعم/ خيار: طبخ تقليدي                                  ECOMODE          إكوماد
04 
 

ه الحلويات  حلويات               Hadjira Pâtisserieهجت 

 خيار: طبخ تقليدي مطعم/                                    Léa Schoolلييا سكول

 مطعم/ خيار: طبخ تقليدي                     Léa Schoolلييا سكول

 
03 

 
 البليدة

  حلويات       Ecole Rama School  مدرسة راما سكول
03 
 

 مطعم/ خيار: طبخ تقليدي

 حلويات                       Ecole Barbaraمدرسة بربارة

 طبخ تقليديمطعم/ خيار: 

ي السياحة/ خيار:          Ecole Affak Schoolمدرسة افاق سكول
ي سامي فن

تقنن
 وكالة السفر

 
 

 
04 

 
 
 
 الجزائر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سياحة/ خيار: وكالة السفر                                                  AGAاغا
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 سياحة/ خيار: وكالة السفر                                              CACIكاسي 

 
                               Cible Ecole سيبل إكول

 مطعم / خيار: الطبخ-فندقة

 حلويات

 مطعم/ خيار: طبخ تقليدي

ي   سياحة/ خيار: وكالة السفر                                         EDSPأدي سنر

 سياحة/ خيار: وكالة السفر                                           EFTGأفت يج

ن   حلويات                                 El Yasmineالياسمي 

ي   سياحة/ خيار: وكالة السفر                                            IFCBإفسينر

ي سي   سياحة/ خيار: وكالة السفر                                 IFTGCأفت يخر

 
ي سي 

                                         INTإن تر
فندقة/ خيار: التسيت  وإدارة 

 الفنادق

 سياحة/ خيار: إنتاج وتسويق

 حلويات          Inter Hôtel Schoolأنتار هوتال سكول

 مطعم / خيار: الطبخ-فندقة                                        La Chefل شاف

 حلويات

 مطعم / خيار: الطبخ-فندقة                                     Makoudiما كودي

 حلويات                                              Salahصالح

 سياحة/ خيار: وكالة السفر                                                Salimسليم

 حلويات                                Sana Hilwaسنة حلوة

 مطعم / خيار: الطبخ-فندقة                                         Thorayaثورية

 حلويات

05 
 

 01 سياحة/ خيار: وكالة السفر              Institut Moutafaoukالمتوفقمعهد  الجلفة

 سطيف 06
 

                  El Tadj Al Azrekالتاج األزرق
 (  ex Crown School)            )كرون سابقا(

 سياحة/ خيار: وكالة السفر
 

01 
 
02  

07 
 سياحة/ خيار: وكالة السفر                                       INSIMان سي م عنابة

 سياحة/ خيار: وكالة السفر

 ادارة فندقية/ خيار: استقبال                                               ISMإ س م
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08 

 
 

 قسنطينة

ي الباي ي ف تر   حلويات                    EPFP El Beyأ تر
ي الجسور 05 ي ف تر  حلويات       EPFP El Djoussourأ تر

 مطعم/ خيار: طبخ تقليدي

ن بولفخاذ ي للفندقة حسي  ي ف تر                       أ تر
Epfp en hôtellerie Hocine                  
Boulefkhad  

 مطعم / خيار: الطبخ-فندقة

 فندقة / خيار: استقبال

 الحلويات

 مطعم/ خيار: طبخ تقليدي

 سياحة/ خيار: وكالة السفر

ي  ي ف تر ي م-أ تر
 فندقة / خيار: استقبال           EPFP ITM Sudyaإتر

ي ناس ي صتر ي ف تر  سياحة/ خيار: وكالة السفر     EPFP Sabrinesseأ تر

 حلويات

 مطعم/ خيار: طبخ تقليدي

09  
 وهران

 
ى" مدرسة الفندقة  لوهران "اشر

 Ecole Hôtelière d’Oran «Eshra »        
                        

مطعم / خيار: فن -فندقة
 الطبخ

 
01 

مطعم / خيار: خدمات -فندقة
 المطعم

 فندقة/ خيار: إيواء

 
10 

 
 غرداية

ن  ي سي س« معهد التمت 
  » فن

Institut Excellence « VCS »       
 

 سياحة/ خيار: وكالة السفر
 

01 
 

 
 مدرسة خاصة   36

 
 

ن * المصدر       . : وزارة التكوين والتعليم المهنيي 
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ن  ي والتمهي 
  مراكز   التكوين المهتن

(CFPA) Les Centres de Formation Professionnelle et d’Apprentissage 

 
Wilayas 

 الوالية

Nom de l'établissement/adresse 

 اسم وعنوان المركز

Spécialités enseignées 

 التخصصات

 

 

 

 

 

 

Adrar 

 ادرار

CFPA Emoudgahid Elmarhoum Dine Slimane 

ي إمودغاهيد المرحوم دين سليمان 
 مركز التكوين المهنن

Boucher hôtelier           جزارة  

 فندقية                 

Hôtellerie/option : Cuisine   

 فندقة/خيار الطبخ  

Pâtisserie                         حلويات

               

CFPA 20 Aout 1955- Adrar 

 

ي 
أدرار- 1955أوت  20مركز التكوين المهنن  

 

 

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Hôtellerie Option : 

Hébergement فندقة/خيار  

 إيواء                                          

Hôtellerie/option : 

Réception              

     استقبال   فندقة/خيار

Pâtisserie                         حلويات

               

CFPA Benhammadi Hamadi de Timimoun 01 

ي بن حمادي حمادي 
01تيميمون  –مركز التكوين المهنن  

  

Hôtellerie/option : 

Réception              

          استقبال   فندقة/خيار

Pâtisserie                         حلويات

               

Tourisme/option : agence de 

voyage       سياحة/خيار: وكالة

 السفر                               

Pâtisserie                         حلويات

              

Hôtellerie/option : 

Réception              

          استقبال   فندقة/خيار

Hôtellerie Option : Cuisine      

 فندقة/خيار مطبخ    

Chlef 

 

 الشلف

 

 

 

 

CFPA Chahid ABDELKADER DJIRA -Ténès 

ا ي الشهيد عبد القادر جت 
 مركز التكوين المهنن

تنس                                     -   

Pâtisserie                         حلويات

             

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Hôtellerie Option : Réception 

فندقة/خيار: 

 استقبال                                      

Tourisme Option : Agence de 

Voyage                     سياحة/خيار: وكالة السفر 
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CFPA Chahid Nedjari Djilali-  Ouled Mohamed 

، أوالد محمد                                     ي الشهيد نجاري جياللي
 مركز التكوين المهنن

Hôtellerie/option : Réception 

                      فندقة/خيار استقبال                  

Pâtisserie                         حلويات

             

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

 

CFPA Lounes Saadi -  Chlef Centre 

ي لوناس سعدي 
 الشلف وسط                                    –مركز التكوين المهنن

Hôtellerie Option : 

Hébergement فندقة/خيار  

 إيواء                                          

Hôtellerie/option : 

Réception              

                                      استقبال   فندقة/خيار

Hôtellerie/option : Réception  

 فندقة /خيار استقبال

Pâtisserie                         حلويات

             

 

CFPA Nedjari Ibrahim - Beni Haoua 

ي نجاري إبراهيم 
ي حواء                                   –مركز التكوين المهنن

 بنن

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Hôtellerie/option : Cuisine             

 فندقة/خيار مطبخ                  

Pâtisserie                         حلويات

             

Laghouat 

 األغواط

CFPA Gualouma El Ourabi Bellil 

ي بليل                                                     ي غلومة األوراتر
 مركز التكوين المهنن

Hôtellerie / option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

             

CFPA Bentoumi Elmi – Hassi  R'mel 

ي بن تومي عولمي 
 حاسي ا لرمل                     –مركز التكوين المهنن

Hôtellerie / option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie 

 حلويات                                    

Oum El Bouaghi 

ي 
 ام البوافر

CFPA Frères Salhi- Ain Beida 

ي االخوة صالخي 
ن البيضاء                                   –مركز التكوين المهنن  عي 

Hôtellerie / option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                                 

 حلويات    

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

 

 

CFPA Said Semache Ain M’Lila 

ي سعيد سماش 
ن مليلة                                      –مركز التكوين المهنن  عي 

Hôtellerie / option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

 

 

 

 

 

 

 

CFPA Chahid Ben Ahmed Boudjemaa -Batna 1 

ي بن احمد بوجمعة 
                                    1باتنة  –مركز التكوين المهنن

Pâtisserie                                   

  حلويات  

Hôtellerie / option : 

Restaurant  

 فندقة/خيار مطبخ

Hôtellerie/option : Cuisine  
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Batna 

 

 باتنة

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                                    

حلويات    

Tourisme/option : agence de 

voyage سياحة/خيار وكالة

 اسفار                   

CFPA Chahid Rahmouni Belkacem Mohamed –

Menaa 

ي بلقاسم محمد
ي الشهيد رحموتن

 منعة-مركز التكوين المهنن

Hôtellerie / option : 

Restaurant  

 فندقة/خيار مطعم

Pâtisserie                         حلويات

             

CFPA Frères Chouhada Benchour –Theniet El 

Abed 

ي اإلخوة شهداء بن شور 
 ثنية العابد                                    –مركز التكوين المهنن

 

Boulangerie viennoiserie  

 خبازة معجنات

Hôtellerie / option : 

Restaurant  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

           

CFPA Frères Chouhada Krifa Amor et Ahmed 

Timgad 

ي اإلخوة الشهداء كريفة عمور وأحمد 
مركز التكوين المهنن

 تيمقاد                                  

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Hôtellerie/option : Réception  

 فندقة /خيار استقبال

Pâtisserie                         حلويات

           

Bejaia 

 بجاية

 

CFPA Melbou 

ي مالبو                                     
 مركز التكوين المهنن

 

Boulangerie viennoiserie  

 خبازة، معجنات

Hôtellerie/option : Réception  

 فندقة /خيار استقبال

Pâtisserie                         حلويات

           

CFPA 18 Martyres Hamoumraoui  (Sidi-Aich) 

ي 
 سيدي عيش                                    – شهيد حمومراوي 18مركز التكوين المهنن

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

           

 

CFPA Aissat Smail -Lotha 

ي عيسات إسماعيل 
 لوطا                                    -مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

             

CFPA Béjaia F 

ي بجاية إناث                                   
 مركز التكوين المهنن

Boucher hôtelier جزارة   

 فندقية             

Boulangerie 

viennoiserie                   خبازة و

 معجنات
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Hôtellerie / option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ                                            

Hôtellerie/option : Réception  

فندقة /خيار استقبال    

Pâtisserie                         حلويات

           

 

CFPA Benali Abdelkader-Amizour 

ي بن عىلي عبد القادر 
ور                                     -مركز التكوين المهنن ن  أمت 

Boulangerie viennoiserie           

 خبازة، معجنات

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

           

 

CFPA Benhamouda Abdelhak -Akbou G 

ي بن حمودة عبد الحق 
 أقبو ذكور                                     –مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Hôtellerie/option : Réception  

 فندقة /خيار استقبال

Pâtisserie                                 

  الحلويات  

 

CFPA Boudiab Amar-Timezrit 

ي بودياب عمر 
ريت                                  -مركز التكوين المهنن ن  تيمت 

Boulangerie viennoiserie  

 خبازة، معجنات

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie           

 الحلويات                        

CFPA Chalal Mohand El Arbi-Adekar 

ي  ي شالل محند العرتر
 ادكار                                     -مركز التكوين المهنن

Hôtellerie/option : Réception  

فندقة /خيار استقبال    

Pâtisserie                         حلويات

           

CFPA Djabri  Mohand-Aokas 

ي محند  ي جتر
 أوقاس                                   –مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie  

 خبازة، معجنات

Hôtellerie / option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Hôtellerie Option : 

Hébergement 

 فندقة/ خيار إيواء       

Hôtellerie/ option : 

Administration 

hôtelière فندقة/خيار إدارة

 فندقية                    

Hôtellerie/ option : réception 

فندقة /خيار استقبال    

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Hôtellerie/option : restaurant  
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 فندقة/خيار مطعم

Pâtisserie                         حلويات

           

Tourisme/option : agence de 

voyage سياحة/خيار وكالة

 سفر                      

CFPA Djouadi Mohand Tahar-Oued Ghir 

ي   جوادي محند الطاهر 
 واد غت                                      –مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie  

 خبازة، معجنات

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Hôtellerie/option : Réception  

فندقة /خيار استقبال    

Pâtisserie                         حلويات

           

CFPA Hamaidi Ahmana -Chemini 

ي حمايدي أحمانة 
ي                                      –مركز التكوين المهنن

 شمينن

Boulangerie viennoiserie  

 خبازة، معجنات

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Hôtellerie/option : Réception  

 فندقة /خيار استقبال

Pâtisserie                         حلويات

           

CFPA Medjkoun Boudjemaa -Ouzellaguen 

ي مجكون بوجمعة 
 أوزالقن                                    -مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

           

CFPA Meziane El-Hacene-Tazmalt 

ي مزيان الحسن 
 تازمالت                                  -مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie  

 خبازة، معجنات

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Hôtellerie/option : Réception  

 فندقة /خيار استقبال   

Pâtisserie                         حلويات

           

CFPA Toudja 

ي توجة                                   
 مركز التكوين المهنن

Boucher hôtelier جزارة   

 فندقية                

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Hôtellerie/option : Réception  

 فندقة /خيار استقبال

Pâtisserie                         حلويات
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Biskra 

 بسكرة

CFPA Ben Ayad Ali - Sidi Okba 

ي بن عياد عىلي 
 سيدي عقبة                                    –مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie  

 خبازة، معجنات

Hôtellerie/ option : réception 

فندقة /خيار استقبال    

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

           

CFPA Fadhila Saadane-  Biskra « Féminin 1 » 

ي فضيلة سعدان 
 "                                    1إناث »بسكرة  –مركز التكوين المهنن

Hôtellerie Option :   

Hébergement فندقة/ خيار

 إيواء                   

Hôtellerie/ option : réception 

فندقة /خيار استقبال    

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

CFPA Guerrouf Tayeb El-Alia- Biskra 

ي قروف الطيب العالية 
 بسكرة                                                     -مركز التكوين المهنن

Hôtellerie/option : Réception  

 فندقة /خيار استقبال  

 

 

CFPA Biskra 4 

ي بسكرة 
                                   4مركز التكوين المهنن

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Hôtellerie/option : Réception  

فندقة /خيار استقبال    

Pâtisserie                         حلويات

           

CFPA Labed Tayeb Ben Brahim -Bouchagroun 

ي عابد الطيب بن براهيم 
 بو شقرون                                     -مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Hôtellerie/ option : réception 

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

           

Bechar 

 بشار

 

CFPA Chetit Mebarka - Bechar 

ي شتيت مباركة 
 بشار                                    -مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie  

 خبازة، معجنات

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                                   

  حلويات  

CFPA Karroumi Mohamed - Kenadssa 

ي    
   قنادسه -كرومي محمدمركز التكوين المهنن

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

           

 

CFPA Zaoui Mohamed - Bechar 

ي زاوي محمد 
 بشار-مركز التكوين المهنن

Boucher hôtelier جزارة   

 فندقية                 

Boulangerie viennoiserie  

 خبازة، معجنات

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ
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Pâtisserie                         حلويات

           

Blida 

 البليدة

 

 

CFPA Bouinan 

ي بوينان
 مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie  

 خبازة، معجنات

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

           

CFPA Maizi F/Zohra - Ouled Yaich  

ي مايزي فاطمة الزهراء 
 أوالد يعيش –مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie  

 خبازة، معجنات

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

           

Tourisme/option : agence de 

voyage 

 سياحة/خيار وكالة سفر                                                      

CFPA Medague Mohamed  -Chebli 

ي مداغ محمد 
 الشبىلي –مركز التكوين المهنن

 

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

           

 

CFPA Amouche Slimane 

ي عموش سليمان
 مركز التكوين المهنن

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Bouira 

 البويرة

Pâtisserie                         حلويات

           

 

CFPA Amroune Said 

ي عمرون سعيدمركز التكوين 
 المهنن

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Hôtellerie / option : 

Restaurant  

 فندقة/خيار مطعم

Hôtellerie/option : Réception  

فندقة /خيار  

 استقبال                                   

Pâtisserie                         حلويات

           

 

CFPA Oukrid  Belkacem - Aghbalou 

ي أوكريد بلقاسم 
 أغبالو-مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

             

CFPA Toudert  Daou - M'chedellah 

ي تودرت داعو 
 مشدالة-مركز التكوين المهنن

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ
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Pâtisserie                         حلويات

             

Tamanrasset 

است  تمتن

 

CFPA Ibn Rouchd-  Tamanrasset 

ي ابن رشد 
است-مركز التكوين المهنن  تمتن

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Hôtellerie Option : 

Hébergement 

 فندقة/ خيار إيواء       

Pâtisserie                         حلويات

             

Tébessa 

 تبسة

 

CFPA El Ouafi Telli - Tébessa 

ي تيىلي 
ي الوافن

 تبسة–مركز التكوين المهنن

 

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

             

CFPA Marrah  Khereif El Malabiod 

ي مراح خريف الملبيوض 
 مركز التكوين المهنن

Hôtellerie / option : Cuisine  

فندقة/خيار 

 مطبخ                                         

CFPA Zaraa Abdel Baki-  Tébessa  

ي 
ي زعرة عبد البافر

                  تبسة -مركز التكوين المهنن

Hôtellerie / option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Tlemcen 

 تلمسان

CFPA Arts Tradionnelle -  Tlemcen 

ي الفنون التقليديةمركز 
 تلمسان-التكوين المهنن

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

             

 

CFPA Maghnia Filles 

ي مغنية إناث
 مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie  

 خبازة، معجنات

Hôtellerie/ option : réception 

فندقة /خيار استقبال     

Pâtisserie                         حلويات

             

 

CFPA Mansourah 

ي المنصورة
 مركز التكوين المهنن

Hôtellerie / option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Hôtellerie / option : 

Restaurant  

 فندقة/خيار مطعم

Pâtisserie                         حلويات

             

 

CFPA Tlemcen Filles  

ي تلمسان إناث
 مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Hôtellerie/ option : réception 

فندقة /خيار استقبال    

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات
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CFPA Sidi Boumediene- Tlemcen 

ي سيدي بومدين  
 تلمسان         -مركز التكوين المهنن

Tourisme/option : agence de 

voyage سياحة/خيار وكالة

 سفر                     

Hôtellerie/option : Réception 

خيار استقبال/ فندقة   

Pâtisserie                         حلويات

             

Tiaret 

 تيارت

CFPA Saim Said " Habib " Artisanat et 

Tourisme Tiaret 

ي صايم سعيد " حبيب"، الصناعة 
مركز التكوين المهنن

 تيارت-التقليدية والسياحة 

Hôtellerie / option : 

Restaurant  

مطعم فندقة/خيار   

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Hôtellerie/option : Réception  

 فندقة /خيار استقبال 

Pâtisserie                         حلويات

             

Tourisme/option : agence de 

voyage سياحة/خيار وكالة

 سفر                     

 

 

 

 

 

 

 

Tizi Ouzou 

ي وزو ن  تت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CFPA  Azefoun 

ي ازفون
 مركز التكوين المهنن

Cuisine traditionnelle الطبخ

 التقليدي          

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

             

 

CFPA Ain El Hammam 

ن الحمام ي عي 
 مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie  

 خبازة، معجنات

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

             

CFPA LNI 

ي اربعاء ايت ايراثن
 مركز التكوين المهنن

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

             

CFPA Capitaine Haliche Hocine - Boghni 

ن   ي النقيب حليش حسي 
ي                    -مركز التكوين المهنن

 بوغنن

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

             

 

 

CFPA Tigzirt 

ي تيقزيرت
 مركز التكوين المهنن

 

 

 

Cuisine traditionnelle طبخ

 تقليدي             

Hôtellerie / option : 

Restaurant  

 فندقة/خيار مطعم

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ
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 Hôtellerie/option : Réception  

 فندقة /خيار استقبال

Pâtisserie                         حلويات

             

CFPA Iferhounene 

ي إفرحونن
 مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Pâtisserie                         حلويات

             

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

CFPA Khodja Khaled -Boukhalfa  

ي خوجة خالد 
 بوخالفة–مركز التكوين المهنن

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

             

 

CFPA Krim Said- Draa El Mizane 

ي كريم سعيد 
ان  –مركز التكوين المهنن ن  دراع المت 

Boulangerie viennoiserie  

 خبازة، فطائر

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

             

Alger 

 الجزائر

CFPA Ain Benian 

ن البنيان  ي عي 
 مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Hôtellerie / option : Cuisine 

 فندقة/خيار مطبخ 

Hôtellerie/ option : réception 

 فندقة /خيار استقبال

Pâtisserie                         حلويات

             

CFPA Ain Naadja 

ن النعجة ي عي 
 مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie  

 خبازة، معجنات

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

             

Tourisme/option : agence de 

voyage سياحة/خيار وكالة

 سفر                      

CFPA Bab El Oued "F" 

ي باب الواد "إناث" 
 مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

             

CFPA Bab El Oued "G" 

ي باب الواد "ذكور"
 مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie  

 خبازة، معجنات

Hôtellerie/option : Cuisine  



109 

 

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

             

CFPA Bab Ezzouar 

ي باب الزوار
 مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

             

Tourisme/option : agence de 

voyage سياحة/خيار وكالة

 سفر                      

CFPA Bainem 

ي بينام
 مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Cuisine traditionnelle طبخ   

 تقليدي           

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

             

 

CFPA Beni Messous 

ي مسوس
ي بنن

 مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Hôtellerie/option : restaurant  

 فندقة/خيار مطعم

Pâtisserie                         حلويات

             

 

CFPA Bir Khadem "G" 

ي بت  خادم "ذكور"
 مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie  

 خبازة، معجنات

Pâtisserie                         حلويات

             

Hôtellerie / option : 

Restaurant  

 فندقة/خيار مطعم

CFPA Bologhine  "G" 

ن "ذكور" ي بولوغي 
 مركز التكوين المهنن

Hôtellerie / option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

             

CFPA Bordj El Kiffan 

ي برج الكيفان 
 مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Pâtisserie                                 

  الحلويات  

Hôtellerie / option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ
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CFPA Bourouba "2" 

ي بوروبة "
 "2مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Pâtisserie                         حلويات

             

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

CFPA Bouzareah "1" 

ي بوزريعة "
 "1مركز التكوين المهنن

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

             

CFPA Dar El Beida 

ي دار البيضاء
 مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie  

 خبازة، معجنات

Pâtisserie                         حلويات

             

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

CFPA Draria 

ي درارية
 مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie  

 خبازة، معجنات

Tourisme/option : agence de 

voyage سياحة/خيار وكالة

 سفر                      

Hôtellerie/ option : réception 

استقبالفندقة /خيار   

Pâtisserie                         حلويات

             

CFPA EL Achour 

ي العاشور
 مركز التكوين المهنن

Hôtellerie / option : 

Restaurant  

 فندقة/خيار مطعم

Tourisme/option : agence de 

voyage سياحة/خيار وكالة

 سفر                     

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

             

CFPA El Harrach "1"  

ي الحراش "
 "1مركز التكوين المهنن

Hôtellerie / option : 

Restaurant  

 فندقة/خيار مطعم

Pâtisserie                         حلويات

             

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

CFPA El Harrach "3" 

ي الحراش "
 "3مركز التكوين المهنن

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات
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CFPA Hussein  Dey 

ن داي ي حسي 
 مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie  خبازة

 معجنات  

Hôtellerie/option : Réception  

 فندقة /خيار استقبال

Pâtisserie                         حلويات

             

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

CFPA Kouba Garidi 

ي قاريدي 
 القبة-مركز التكوين المهنن

Boucher hôtelier جزارة   

 فندقية                 

Tourisme/option : agence de 

voyage سياحة/خيار وكالة

 سفر                     

Boulangerie viennoiserie  

 خبازة، معجنات

Cuisine traditionnelle طبخ

 تقليدي             

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

             

CFPA Ouled Fayet 

ي أوالد فايت
 مركز التكوين المهنن

 

 

 

Boulangerie viennoiserie  

 خبازة، معجنات

Tourisme/option : agence de 

voyage سياحة/خيار وكالة

 سفر                      

Pâtisserie                         حلويات

             

Hôtellerie/ option : réception 

 فندقة /خيار استقبال

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

 

CFPA Ourida Meddad - Casbah 

ي وريدة مداد مركز التكوين 
 القصبة–المهنن

 

 

 

Boulangerie viennoiserie  

 خبازة، معجنات

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

             

CFPA Réghaia "F" 

ي الرغاية " إناث"
 مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie  

 خبازة، معجنات

Pâtisserie                         حلويات

             

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ
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CFPA Rouiba "F" 

ي الرويبة " إناث"
 مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Pâtisserie                         حلويات

             

Hôtellerie / option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Tourisme/option : agence de 

voyage سياحة/خيار وكالة

 سفر                      

CFPA Staoueli 

ي سطاوالي 
 مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie  

معجناتخبازة،   

Pâtisserie                         حلويات

             

Hôtellerie/ option : réception 

 فندقة /خيار استقبال

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Tourisme/option : agence de 

voyage سياحة/خيار وكالة

 سفر                      

 

Hamraoui Mohamed 

ي حمراوي محمد
 مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Pâtisserie                         حلويات

             

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Hassiba Ben Bouali 

ي حسيبة بن بوعىلي 
 مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie  

 خبازة، معجنات

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

             

Djelfa 

 الجلفة

CFPA Alim Yahia Ain Oussera 

ي عليم يخي 
ن وسارة –مركز التكوين المهنن  عي 

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Tourisme/option : agence de 

voyage سياحة/خيار وكالة

 سفر                      

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

             

CFPA Chahid  Begui Abdelkader Charef 

ي عبد القادر شارف     
ي الشهيد بقر

 مركز التكوين المهنن

Hôtellerie/ option : 

Administration 

hôtelière فندقة/خيار إدارة

   فندقية                  
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CFPA Chahid Ayachi Abdellah  -  Djelfa 1 

ي عبد القادر  
ي الشهيد عياسر

1جلفة  –مركز التكوين المهنن  

 

Boulangerie viennoiserie  

 خبازة، معجنات

Hôtellerie Option : 

Hébergement 

فندقة/ خيار 

 إيواء                                         

Hôtellerie/ option : réception 

 فندقة /خيار استقبال

Pâtisserie                         حلويات

             

Tourisme/option : agence de 

voyage سياحة/خيار وكالة

 سفر                    

CFPA Rabah Belbiodh - Djelfa  

ي رابح بلبيوض 
الجلفة-مركز التكوين المهنن  

Boulangerie viennoiserie  

 خبازة، معجنات

Hôtellerie/ option : réception 

 فندقة /خيار استقبال

Pâtisserie                         حلويات

             

Tourisme/option : agence de 

voyage سياحة/خيار وكالة

 سفر                      

Jijel 

 جيجل

CFPA Alliche Ahmed - Ziama Manssouriah  

ي عليش أحمد 
 زيامة منصورية                         –مركز التكوين المهنن

Hôtellerie/ option : réception 

 فندقة /خيار استقبال

Pâtisserie                         حلويات

             

CFPA Boukaabache Hocine – Sidi Abdel Aziz 

ن  ي بوكعباش حسي 
سيدي عبد العزيز –مركز التكوين المهنن  

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Pâtisserie                                 

  الحلويات  

Hôtellerie/ option : réception 

 فندقة /خيار استقبال

CFPA Boulhart  Salah – Jijel 

ي بولحرت صالح 
جيجل-مركز التكوين المهنن  

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Hôtellerie/option : restaurant  

مطعمفندقة/خيار   

Hôtellerie/option : Réception  

 فندقة /خيار استقبال

Pâtisserie                         حلويات

             

Tourisme/option : agence de 

voyage سياحة/خيار وكالة

 سفر                     

 

CFPA Gharbi Salah - El-Milia 

ي صالح  ي غرتر
الميلية  –مركز التكوين المهنن  

Hôtellerie Option : 

Hébergement 

 فندقة/ خيار إيواء       
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Hôtellerie/ option : réception 

 فندقة /خيار استقبال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sétif 

 سطيف

CFPA 08 Mai 1945 Ain Arnat  

ي 
ن ارنات – 1945ماي  08مركز التكوين المهنن عي   

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Pâtisserie                         حلويات

             

Hôtellerie Option : 

Hébergement 

 فندقة/ خيار إيواء       

CFPA Benslemen Belkacem Garçons Sétif  

ي بن سالمان بلقاسم للذكور 
سطيف-مركز التكوين المهنن  

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Pâtisserie                         حلويات

             

Hôtellerie/ option : réception 

 فندقة /خيار استقبال

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

CFPA Hammam Guergour 

ي حمام قرقور
 مركز التكوين المهنن

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

             

CFPA Harchi   Messaouda - Sétif  

ي مسعودة 
ي حرسر

سطيف-مركز التكوين المهنن  

Hôtellerie/option : Réception  

 فندقة /خيار استقبال

Tourisme/option : agence de 

voyage سياحة/خيار وكالة

 سفر                      

Pâtisserie                         حلويات

             

CFPA Mohamed Boudiaf Bougaa  

ي محمد بوضياف 
بوقاعة-مركز التكوين المهنن  

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Pâtisserie                         حلويات

             

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

CFPA Sétif -3-El Hidhab 

ي سطيف 
الهضاب - 3مركز التكوين المهنن  

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Tourisme/option : agence de 

voyage سياحة/خيار وكالة

 سفر                      

Hôtellerie / option : 

Restaurant  

 فندقة/خيار مطعم

Hôtellerie/ option : réception 

 فندقة /خيار استقبال

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ
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Pâtisserie                         حلويات

             

Skikda 

 سكيكدة

CFPA Azzaba  

ي عزابة
 مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Pâtisserie                         حلويات

             

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

CFPA Es Sebt 

ي السبت
 مركز التكوين المهنن

Cuisine traditionnel          

طبخ  تقليدي         

Pâtisserie                         حلويات

             

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

CFPA Filfila 

ي فليفلة
 مركز التكوين المهنن

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

             

CFPA Hamadi  Krouma 

ي حمادي كرومة
 مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Tourisme/option : agence de 

voyage سياحة/خيار وكالة

 سفر                     

Hôtellerie / option : 

Restaurant  

 فندقة/خيار مطعم

Hôtellerie Option 

Hébergement  

 فندقة/ خيار إيواء                                      

Hôtellerie/ option : réception 

 فندقة /خيار استقبال

 

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

             

CFPA Ouled Attia 

ي أوالد عطية
 مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Pâtisserie                         حلويات

             

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Sidi bel Abbes 

 سيدي بلعباس

CFPA Slimane Amirate  -Sidi Lahcen 

ات  ي سليمان عمت 
سيدي لحسن   –مركز التكوين المهنن  

Hôtellerie/option : Cuisine  

فندقة/خيار 

 مطبخ                                         
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Annaba 

 عنابة

CFPA 08 Mai 1945 - Annaba 

ي 
عنابة  – 1945ماي  08مركز التكوين المهنن  

Hôtellerie/option : Réception  

 فندقة /خيار استقبال

CFPA Bouzaroura 

ي بوزرورة
 مركز التكوين المهنن

Cuisine traditionnelle طبخ

 تقليدي             

Hôtellerie / option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

             

CFPA Chetaibi 

ي  ي شطاينر
 مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Hôtellerie/option : Réception  

 فندقة /خيار استقبال

Pâtisserie                         حلويات

             

CFPA Didouche  Mourad Filles 

ي ديدوش مراد إناث 
 مركز التكوين المهنن

Hôtellerie/ option : réception 

 فندقة /خيار استقبال

Hôtellerie/option : restaurant  

 فندقة/خيار مطعم

Tourisme/option : agence de 

voyage سياحة/خيار وكالة

 سفر                     

Pâtisserie                                 

  الحلويات  

CFPA El  Bouni 

ي 
ي البوتن

 مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Tourisme/option : agence de 

voyage سياحة/خيار وكالة

 سفر                      

Hôtellerie/option : Réception  

 فندقة /خيار استقبال

Pâtisserie                         حلويات

             

CFPA Oued Kouba  

 

ي وادي قبة
 مركز التكوين المهنن

 

 

Hôtellerie / option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Hôtellerie/ option : réception 

 فندقة /خيار استقبال

Hôtellerie/option : restaurant  

 فندقة/خيار مطعم

Pâtisserie                         حلويات

             

 

 

 

CFPA Belhouane Ahmed - Hammam Debagh 

ي بلهوان
حمام دباغ –أحمد  مركز التكوين المهنن  

Hôtellerie / option : 

Restaurant  

 فندقة/خيار مطعم
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Guelma 

 قالمة

Pâtisserie                         حلويات

             

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Hôtellerie/option : Réception  

 فندقة /خيار استقبال

CFPA Massemoudi Mohamed -  Héliopolis 

ي مصمودي محمد
هليوبوليس –مركز التكوين المهنن  

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Pâtisserie                         حلويات

             

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Hôtellerie/option : Réception  

 فندقة /خيار استقبال

CFPA Sab Ali / FEMININ 

ي صاب عىل 
إناث-مركز التكوين المهنن  

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

             

Hôtellerie/option : Réception  

 فندقة /خيار استقبال

 

Constantine 

 قسنطينة

CFPA Arfaoui Mohamed-  Belle Vue 

ي عرفاوي محمد
المنظر الجميل-مركز التكوين المهنن  

Hôtellerie Option 

Hébergement 

فندقة/ خيار 

 إيواء                                      

Tourisme/option : agence de 

voyage سياحة/خيار وكالة

 سفر                   

Hôtellerie/ option : réception 

 فندقة /خيار استقبال

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

             

CFPA kitouni Rabah  

ي رابح 
ي كيتوتن

 مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Pâtisserie                         حلويات

             

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

CFPA Massinissa 

ي مسينيسا
 مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie  

 خبازة، فطائر

Pâtisserie                         حلويات

             

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ
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Médéa 

 المدية

CFPA Chahid M’hamed Douifi - Médéa  

ي 
ي الشهيد محمد دويقن

المدية-مركز التكوين المهنن  

Cuisine traditionnelle  طبخ

 تقليدي            

Pâtisserie                         حلويات

             

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

CFPA Chahid Mguelatti  Ahmed – Berrouaghia 

ي أحمد 
ي الشهيد مقالتر

برواقية-مركز التكوين المهنن  

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

             

CFPA Cmd Nahnah Abderrahmane  - Tablât 

ي القائد نحناح عبد الرحمن
 مركز التكوين المهنن

طبالت -  

 

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Pâtisserie                         حلويات

             

Hôtellerie / option : 

Restaurant  

 فندقة/خيار مطعم

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Mostaganem 

 مستغانم

CFPA Ben Ameur Mohamed Mazagran 

ي بن عامر 
مزغران-مركز التكوين المهنن  

Hôtellerie/option : Réception  

 فندقة /خيار استقبال 

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Pâtisserie                         حلويات

             

CFPA Kerichiche Bendehiba Mostaganem3 

ي كرشيش بن دهيبة 
3مستغانم  –مركز التكوين المهنن  

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Pâtisserie                         حلويات

             

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

CFPA Moukhtari Benchaa Mostaganem 1 

ي مخطاري بن شاعة 
  1مستغانم  –مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Pâtisserie                         حلويات

             

Hôtellerie/option : Réception  

 فندقة /خيار استقبال

Msila 

 المسيلة

CFPA Barka Ahmed-  M'SILA 03 

ي بركة أحمد 
03المسيلة  –مركز التكوين المهنن  

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

             

Mascara 

 معسكر

CFPA Sidi  Slimane- Bouhannafia  

ي سيدي سليمان 
بوحنيفية-مركز التكوين المهنن  

Hôtellerie / option : 

Restaurant  

 فندقة/خيار مطعم
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Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Hôtellerie/ option : réception 

 فندقة /خيار استقبال

Ouargla 

 ورقلة

CFPA Hassi Messaoud 

ي حاسي مسعود
 مركز التكوين المهنن

Hôtellerie/option : restaurant  

 فندقة/خيار مطعم

Pâtisserie                         حلويات

             

Oran 

 وهران

CFPA El Mohgoun 

ي المحقن 
مركز التكوين المهنن  

Hôtellerie Option 

Hébergement  

       فندقة/ خيار إيواء

                                  

CFPA Rahou Djilali - Gdyel 

ي رحو جياللي 
قديل                        –مركز التكوين المهنن  

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Hôtellerie / option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

             

CFPA Ain  Turck2 

ك  ن التر ي عي 
2مركز التكوين المهنن  

Hôtellerie / option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Hôtellerie / option : 

Restaurant  

 فندقة/خيار مطعم

Hôtellerie Option 

Hébergement  

 فندقة/ خيار إيواء                                       

Pâtisserie                         حلويات

             

Hôtellerie/option : Réception  

 فندقة /خيار استقبال

CFPA Féminin III – Zoubid Boudjemaa        

ي إناث 
مركز التكوين المهنن

 وبيد                                            

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

CFPA Lakhdar Fouatih Hmida - Hai El Badr 

ي لخضن فواتيح حميدة 
حي البدر –مركز التكوين المهنن  

Boucher hôtelier جزارة   

 فندقية                 

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Hôtellerie / option : 

Restaurant  

 فندقة/خيار مطعم

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Hôtellerie/option : Réception  

 فندقة /خيار استقبال

Pâtisserie                         حلويات
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Tourisme/option : agence de 

voyage سياحة/خيار وكالة

 سفر                      

CFPA Larbi Krim-  Es Sedikia 

ي كريم  ي العرتر
الصديقية-مركز التكوين المهنن  

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Hôtellerie / option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Hôtellerie / option : 

Restaurant  

 فندقة/خيار مطعم

Hôtellerie Option 

Hébergement  

 فندقة/ خيار إيواء                                      

Hôtellerie/option : Réception  

 فندقة /خيار استقبال

Pâtisserie                         حلويات

             

Tourisme/option : agence de 

voyage سياحة/خيار وكالة

 سفر                      

CFPA Mahi Eddine Abdelkader - Ain El Turck 

ي ماحي الدين عبد القادر 
ك –مركز التكوين المهنن ن التر عي   

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

             

El Bayadh 

 البيض

CFPA Gendouz Ben  Abdellah  

ي قندوز بن عبد هللا
 مركز التكوين المهنن

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

             

Illizi 

ي ن  الت 

CFPA Mohamed Mechaouri 

ي محمد مشوري 
 مركز التكوين المهنن

 Hôtellerie Option 

Hébergement  : 

 فندقة/ خيار إيواء                                      

Bordj Bou 

Arreridj 

بوعريري    جبرج   

CFPA Berghol  Ahmed -  Mansourah 

ي برغول أحمد 
منصورة -مركز التكوين المهنن  

Hôtellerie / option : 

Restaurant  

 فندقة/خيار مطعم

Pâtisserie                         حلويات

             

 

CFPA Frères messaad  -  Ras El Oued 2  

ي اإلخوة 
2راس الودي  –مسعد مركز التكوين المهنن  

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Pâtisserie                         حلويات

             

Boumerdès 

 بومرداس

CFPA Bordj Menaiel 2 

ي برج منايل 
2مركز التكوين المهنن  

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ
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Pâtisserie                         حلويات

             

CFPA des Frères Lamri Thenia 

ي اإلخوة العمري 
الثنية-مركز التكوين المهنن  

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Pâtisserie                         حلويات

             

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

Hôtellerie/option : Réception  

 فندقة /خيار استقبال

CFPA Ouled Moussa 2 

ي أوالد موس 
2مركز التكوين المهنن  

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Pâtisserie                         حلويات

             

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ

 

CFPA Zaoui Said -Si Mustapha 

ي زاوي سعيد  
سي مصطقن  –مركز التكوين المهنن  

Boucher hôtelier  جزارة

 فندقية                  

Pâtisserie                         حلويات

             

Boulangerie viennoiserie  

 خبازة، فطائر

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

El Tarf 

 الطارف

CFPA 05 Juillet 1962 - El Kala  

ي 
القالة- 1962جويلية  05مركز التكوين المهنن  

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Hôtellerie / option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ  

Hôtellerie Option 

Hébergement  

 فندقة/ خيار إيواء                                      

Hôtellerie/ option : réception 

 فندقة /خيار استقبال

Pâtisserie                         حلويات

             

Hôtellerie/option : restaurant  

 فندقة/خيار مطعم

CFPA Chahid Boucena Ammar - Besbes 

ي الشهيد بوسنة عمار 
بسباس -مركز التكوين المهنن  

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Pâtisserie                         حلويات

             

Hôtellerie/ option : réception 

 فندقة /خيار استقبال

CFPA Chahid Tarfaya Boudjemaa – Ben  M'hidi 

ي الشهيد طرفاية بوجمعة 
بن مهيدي –مركز التكوين المهنن  

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Hôtellerie/option : Cuisine  
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 فندقة/خيار مطبخ  

Hôtellerie/ option : réception 

 فندقة /خيار استقبال

Tindouf 

 تندوف

CFPA Tindouf 

ي تندوف
 مركز التكوين المهنن

Hôtellerie/ option : réception 

 فندقة /خيار استقبال

Pâtisserie                         حلويات

             

CFPA Tindouf  Lotfi 

ي 
ي تندوف لطقن

 مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Pâtisserie                         حلويات

             

Tissemsilt 

 تيسمسيلت

CFPA Abdelhamid Mahi - Theniet El Had 

ي عبد الحميد ماحي 
ثنية الحد –مركز التكوين المهنن  

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Pâtisserie                         حلويات

             

Hôtellerie Option 

Hébergement  

 فندقة/ خيار إيواء                                      

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ                                      

Hôtellerie/option : Réception  

 فندقة /خيار استقبال

Tourisme/option : agence de 

voyage سياحة/خيار وكالة

 سفر                      

CFPA Hamdi Tahar- Tissemsilt 

ي حمدي الطاهر  
 تيسمسيلت-مركز التكوين المهنن

Hôtellerie/option : Réception  

 فندقة /خيار استقبال

Pâtisserie                         حلويات

             

CFPA El hadj Ben Allah- Tissemsilt 02 

ي الحاج بن هللا تيسمسيلت 
02مركز التكوين المهنن  

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Hôtellerie Option 

Hébergement  

 فندقة/ خيار إيواء                                      

Pâtisserie                         حلويات

             

El oued 

 الوادي

CFPA El Oued 03 

ي الوادي 
03مركز التكوين المهنن  

Hôtellerie /Option : cuisine 

 فندقة/خيار مطبخ  

Pâtisserie                         حلويات

             

Khenchla 

 خنشلة

CFPA Bouhlala Mohamed  -  El hamma 

ي بوحالة محمد 
الحامة-مركز التكوين المهنن  

Hôtellerie/option : Réception  

 فندقة /خيار استقبال

Pâtisserie                         حلويات

             

Souk Ahras 

 سوق اهراس

CFPA Drean  

ي الدرعان 
 مركز التكوين المهنن

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ  
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CFPA Nouri Mohamed El Chabbi -  Ouled Driss 

ي  ي نوري محمد الشاتر
دريسأوالد  –مركز التكوين المهنن  

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Hôtellerie/option : Réception  

 فندقة /خيار استقبال

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ  

CFPA Zighout Youcef-  Souk Ahras 

ي زيغود يوسف
                     اهراس سوق-مركز التكوين المهنن

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ  

Tipaza 

 تيبازة

CFPA Ain Tagourait 

ن تقورايت ي عي 
 مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Pâtisserie                         حلويات

             

Hôtellerie/option : Réception  

استقبالفندقة /خيار   

CFPA Youcef Benkhrouf - Tipaza 

ي يوسف بن خروف 
 تيبازة-مركز التكوين المهنن

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Hôtellerie / option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ  

Hôtellerie/ option : réception 

 فندقة /خيار استقبال

Pâtisserie                         حلويات

             

Tourisme/option : agence de 

voyage سياحة/خيار وكالة

 سفر                      

Mila 

 ميلة

 

CFPA Talhaoui Abderrahmane- Mila 01 

ي طلحاوي عبد الرحمن 
01ميلة  –مركز التكوين المهنن  

Hôtellerie Option 

Hébergement 

      فندقة/ خيار إيواء  

Pâtisserie                         حلويات

             

Hôtellerie/option : Réception  

 فندقة /خيار استقبال

Ain Defla 

ن  دفىلالعي   

CFPA d’Ain Benian 

ن بنيان ي عي 
 مركز التكوين المهنن

Hôtellerie Option 

Hébergement         فندقة/ خيار

 إيواء                                         

Pâtisserie                         حلويات

             

Naâma 

 النعامة

CFPA Hadri Mohamed -  Ain Sefra 

ي هدري محمد 
ن الصفراء                                       -مركز التكوين المهنن  عي 

Hôtellerie/ option : réception 

 فندقة /خيار استقبال

Pâtisserie                         حلويات

             

Ain Témouchent 

ن تموشنت  عي 

CFPA Bouzidi Larbi  -  Hay Moulay Mustapha 

ي  ي بوزيدي العرتر
حي موالي مصطقن  –مركز التكوين المهنن  

Boulangerie viennoiserie 

 خبازة، معجنات 

Pâtisserie                         حلويات
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Cuisine traditionnelle طبخ

 تقليدي            

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ  

CFPA Bouzid  Kouider  - Hammam Bouhdjar 

ي بوزيد قويدر 
حمام بوحجر –مركز التكوين المهنن  

Boulangerie viennoiserie  ،خبازة

 معجنات 

Tourisme/option : agence de 

voyage سياحة/خيار وكالة

 سفر                      

Hôtellerie/ option : réception 

 فندقة /خيار استقبال

Pâtisserie                                    حلويات

  

CFPA Féminin- Ayad Ben Ouda 

ي إناث عياد بن عودة
 مركز التكوين المهنن

Hôtellerie/option : Réception  

 فندقة /خيار استقبال

Tourisme/option : agence de 

voyage سياحة/خيار وكالة

 سفر                      

Pâtisserie                                    حلويات

  

Ghardaïa 

 غرداية

CFPA Zelfana 

ي زلفانة
 مركز التكوين المهنن

Hôtellerie/ option : réception 

 فندقة /خيار استقبال

Hôtellerie/option : Réception  

 فندقة /خيار استقبال

Hôtellerie/option : Cuisine  

 فندقة/خيار مطبخ  

Relizane 

ان ن  غلت 

CFPA Féminin  Si M'Djahed –Relizane 

ي إناث سي مجاهد 
ان                                           –مركز التكوين المهنن ن  غلت 

Pâtisserie                                    حلويات

  

Tourisme/option : agence de 

voyage               سياحة/خيار وكالة سفر    

        
ن المصدر: وزارة التكوين والتعليم  المهنيي   
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ي 
ن
 شعبة الصناعة التقليديةالمؤسسات المكونة ف
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ن  ي والتمهي 

 مراكز   التكوين المهتن
   Apprentissage’Les Centres de Formation Professionnelle et d 

)CFPA( 

 

Wilayas 
 الوالية

Nom de l'établissement/ Adresse 
 العنوان

Spécialités enseignées 
 التخصصات

 
 
 ادرار
Adrar 

CFPA  Emoudgahid  Elmarhoum Dine Slimane 
ي إمودغاهيد المرحوم دين سليمان

 مركز التكوين المهنن
Ferronnerie d'art  

ادة الفنيةدالح  

CFPA 20 AOUT 1955 ADRAR 
ي 
أدرار- 1955أوت  20مركز التكوين المهنن  

Décoration sur verre 
 زخرفة الزجاج

 
CFPA Benhammadi Hamadi de Timimoun 01 

ي بن حمادي حمادي 
01تيميمون  –مركز التكوين المهنن  

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

Sculpture Sur Plâtre 
ادة الفنيةدالح  

CFPA Feminin  Adrar 
ي اناث 

ادرار -مركز التكوين المهنن  
 

Broderie 
 الطرز

 
 
 
 
 الشلف
 
Chlef 
 

 
CFPA Chahid Bdelkader Djira Tenes 
ا ي الشهيد عبد القادر جت 

 مركز التكوين المهنن

تنس  -  

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

Céramique Option : Poterie 
اميك  فخار الست 

 
 
CFPA Chahid Nedjari Djilali Ouled Mohamed 

ي الشهيد 
، أوالد محمدمركز التكوين المهنن نجاري جياللي  

 

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

Sculpture Sur Plâtre 
 نحت الجص

Sculpture Sur Marbre Et 
Pierre 
 نحت الرخام والحجر

 CFPA Lounes Saadi Chlef Centre 
ي لوناس سعدي 

الشلف وسط –مركز التكوين المهنن  
Ferronnerie d'art  

ادة الفنيةدالح  

 CFPA Nedjari Ibrahim Beni Haoua االغواط
ي نجاري إبراهيم 

ي حواء–مركز التكوين المهنن
بنن  

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

Laghouat 
 

CFPA Gualouma Elourabi Bellil 
ي بليل ي غلومة األوراتر

 مركز التكوين المهنن
Ferronnerie d'art  

ادة الفنيةدالح  

 CFPA Bentoumi Elmi Hassi R'mel 
ي بن تومي عولمي 

حاسي رمل–مركز التكوين المهنن  
Ferronnerie d'art  

ادة الفنيةدالح  

Oum el Bouaghi 
ي 
 ام البوافر

CFPA Freres Salhi Ain Beida 
ي االخوة صالخي 

ن البيضاء –مركز التكوين المهنن عي   
Ferronnerie d'art  

ادة الفنيةدالح  

  
CFPA Said semache Ain M'lila 

ي سعيد سماش 
ن مليلة –مركز التكوين المهنن عي   

 

Bijouterie traditionnelle 
 المجوهرات التقليدية

 Ferronnerie d'art 
ادة الفنيةدالح  

 
 باتنة
Batna 

CFPA Chahid Ben Ahmed Boudjemaa -Batna 1 
ي بن احمد بوجمعة 

1باتنة  –مركز التكوين المهنن  
Ferronnerie d'art  

ادة الفنيةدالح  



127 

 

 CFPA Chahid Rahmouni Belkacem Mohamed –
Menaa 

ي بلقاسم محمد
ي الشهيد رحموتن

منعة-مركز التكوين المهنن  

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

 CFPA Freres Chouhada Benchour -Theniet Elabed 
ي اإلخوة شهداء بن شور 

ثنية العابد –مركز التكوين المهنن  
Ferronnerie d'art  

ادة الفنيةدالح  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بجاية
 
Bejaia 

CFPA  Melbou 
ي مالبو

 مركز التكوين المهنن

 

Ferronnerie d'art  

ادة الفنيةدالح  

 
CFPA 18 Martyres HAMOUMRAOUI (Sidi-aich) 

ي 
سيدي عيش –شهيد حمومراوي  18مركز التكوين المهنن  

 

 
Ferronnerie d'art  

ادة الفنيةدالح  
 

 
CFPA Aissat Smail (Lotha) 

ي عيسات إسماعيل 
 - لوطا -مركز التكوين المهنن

Ferronnerie d'art  
 الحدادة الفنية

Broderie                       الطرز 

Peinture Lettres Et 
Décoration 
 طالء الحروف والزخرفة

CFPA Béjaia F 
ي بجاية 

إناثمركز التكوين المهنن  
Bijouterie traditionnelle 
 المجوهرات التقليدية

Broderie                        الطرز 

 
CFPA Benali Abdelkader (Amizour) 

ي بن عىلي عبد القادر 
ور-مركز التكوين المهنن ن أمت   

Ferronnerie d'art  
 الحادة الفنية

Bijouterie traditionnelle 

 
CFPA Benhamouda Abdelhak (Akbou G) 

ي بن حمودة عبد الحق 
أقبو ذكور                                     –مركز التكوين المهنن

- 

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

CFPA Boudiab Amar  (Timezrit ) 
ي بودياب عمر 

ريت-مركز التكوين المهنن ن تيمت   
Ferronnerie d'art  
 الحادة الفنية

 
CFPA Djabri Mohand (Aokas) 

ي  ي شالل محند العرتر
ادكار-مركز التكوين المهنن  

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

Bijouterie traditionnelle 
 المجوهرات التقليدية

 
CFPA Djouadi Mohand Tahar (Oued Ghir) 

ي   جوادي محند الطاهر 
واد غت   –مركز التكوين المهنن  

 

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

Peinture Lettres Et 
Décoration 
 طالء الحروف والزخرفة

CFPA HAMAIDI Ahmana (Chemini) 
ي حمايدي أحمانة 

ي  –مركز التكوين المهنن
شمينن  

 

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

 
CFPA Medjkoune Boudjemaa (Ouzellaguen) 

ي مجكون بوجمعة 
أوزالقن-مركز التكوين المهنن  

Peinture Lettres Et 
Décoration 
 طالء الحروف والزخرفة

 
CFPA MEZIANE El-Hacene (Tazmalt) 

ي مزيان الحسن 
تازمالت-مركز التكوين المهنن  

Bijouterie traditionnelle 
 المجوهرات التقليدية
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 Peinture Lettres Et 
Décoration 

الحروف والزخرفةطالء   

CFPA Toudja 
ي توجة

 مركز التكوين المهنن
Peinture Lettres Et 
Décoration 
 طالء الحروف والزخرفة

 
 
 
 
 
 
 بسكرة
 
Biskra 

CFPA  BEN AYAD ALI  SIDI OKBA 
ي بن عياد عىلي 

سيدي عقبة –مركز التكوين المهنن  
Broderie                         الطرز 

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

CFPA  Fadhila Saadane Biskra "Feminin 1" 
ي فضيلة سعدان 

" 1إناث »بسكرة  –مركز التكوين المهنن  
Broderie                       الطرز 

 
 
CFPA  Guerrouf Tayeb El-Alia Biskra 

ي قروف الطيب العالية 
 -بسكرة–مركز التكوين المهنن

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

Bijouterie traditionnelle 
المجوهرات التقليدية   

 

Peinture Lettres Et 
Décoration 
 طالء الحروف والزخرفة

 
CFPA Biskra 4 
ي بسكرة 

4مركز التكوين المهنن  

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

Bijouterie traditionnelle 
 المجوهرات التقليدية

 
CFPA Labed Tayeb Ben Brahim (Bouchagroun) 

ي عابد الطيب بن براهيم 
بو شقرون-مركز التكوين المهنن  

Ferronnerie d'art  
 الحادة الفنية

Peinture Lettres Et 
Décoration 
 طالء الحروف والزخرفة

Habit Traditionnel 
 النسيج التقليدي

 
 
 
 
 بشار
Bechar 

 
 
CFPA Chetit Mebarka Bechar 

ي شتيت مباركة 
بشار-مركز التكوين المهنن  

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

Sculpture Sur Plâtre 
 نحت الجص

Céramique Option : Poterie 
اميك  فخار الست 

Broderie                       الطرز 

 
 
CFPA Zaoui Mohamed Bechar 

ي شتيت مباركة 
بشار-مركز التكوين المهنن  

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

Sculpture Sur Plâtre 
 نحت الجص

Bijouterie traditionnelle 
 المجوهرات التقليدية

Peinture Lettres Et 
décoration 

 
 
 البليدة

CFPA de Bouinan 
ي بوينان

 مركز التكوين المهنن
Ferronnerie d'art  

ادة الفنيةدالح  

CFPA Maizi F/Zohra Ouled Yaich Broderie                       الطرز 
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Blida 

ي مايزي فاطمة الزهراء 
أوالد يعيش –مركز التكوين المهنن  

 

CFPA Medague Mohamed Chebli 
ي مداغ م

 مركز التكوين المهنن

 الشبىلي –حمد 

Broderie                       الطرز 

 
 
 
 
 البويرة
Bouira 
 
 
 
 
 

 
CFPA Amouche Slimane 
ي عموش سليمان

 مركز التكوين المهنن

 
Broderie                       الطرز 

CFPA Oukrid Belkacem / Aghbalou 
ي أوكريد بلقاسم 

أغبالو-مركز التكوين المهنن  
Ferronnerie d’art 

ادة الفنيةدالح  

Peinture lettres et 
décorations 
 طالء الحروف والزخرفة

 
 
است  تمتن
Tamanrasset 

 
CFPA Ibn Rouchd Tam 

ي ابن رشد 
است-مركز التكوين المهنن تمتن  

 

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

Sculpture Sur Plâtre 
 نحت الجص

Céramique Option : Poterie 

Peinture Lettres Et 
décorations 
 طالء الحروف والزخرفة

 
 تبسة
Tébessa 

CFPA Marrah Khereif  El Malabiod 
ي مراح خريف الملبيوض

 مركز التكوين المهنن
Ferronnerie d'art  

ادة الفنيةدالح  

 CFPA Zaraa Abdelbaki Tebessa 
ي 
ي زعرة عبد البافر

تبسة-مركز التكوين المهنن  
Broderie                       الطرز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 تلمسان
Tlemcen 

 
 
 
 
 
 
 
CFPA Arts Traditionnels Tlemcen 

ي الفنون التقليدية
-تلمسان-مركز التكوين المهنن  

Sculpture sur bois 
 نحت الخشب

Ferronnerie d'art 
ادة الفنيةدالح  

Sculpture Sur Plâtre 
 نحت الجص

Tissage Traditionnel 
 النسيج التقليدي

Bijouterie traditionnelle 
 المجوهرات التقليدية

Broderie                     الطرز 

Décoration sur verre 
 الزخرفة عىل الزجاج

Habit Traditionnel 
 النسيج التقليدي

Sellerie                     الرسوج       

Maroquinerie 
Traditionnelle 
 الجلود 
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CFPA Maghnia Filles 
ي مغنية إناث

 مركز التكوين المهنن

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

Habit Traditionnel 
 النسيج التقليدي

Souffleur Sur Verre 
ي 
 الزجاج الفنن

CFPA Tlemcen Filles     
ي تلمسان إناث                              

مركز التكوين المهنن  

Habit Traditionnel 
 النسيج التقليدي

 
CFPA Tlemcen Sidi Boumediene 

ي سيدي بومدين 
تلمسان-مركز التكوين المهنن  

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

Bijouterie traditionnelle 
 المجوهرات التقليدية

Bijouterie Orfèvrerie 
الصائغمجوهرات   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ي وزوو ن  تت 
 
Tizi Ouzou 

 
CFPA   Azeffoun 
ي ازفون

 مركز التكوين المهنن
 
 
 
 
 

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

Bijouterie traditionnelle 
 المجوهرات التقليدية

Peinture lettres et 
décoration 
 طالء الحروف والزخرفة

CFPA    Ain El  Hammam 
ن الحمام ي عي 

 مركز التكوين المهنن
 

Bijouterie traditionnelle  
 المجوهرات التقليدية

Habit Traditionnel 
 النسيج التقليدي

CFPA  LNI 
ن الحمام ي عي 

 مركز التكوين المهنن
 

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

 
 
CFPA Capitaine Halliche Hocine Boghni 

ن  ي النقيب حليش حسي 
ي -مركز التكوين المهنن

بوغنن  

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

Céramique Option : Poterie 
اميك  فخار الست 

Bijouterie traditionnelle 
 المجوهرات التقليدية

Habit Traditionnel 
 النسيج التقليدي

CFPA Iferhounene 
ي إفرحونن

 مركز التكوين المهنن
Bijouterie traditionnelle 
 المجوهرات التقليدية

Habit Traditionnel 
 النسيج التقليدي

CFPA Khodja Khaled Boukhalfa 
ي خوجة خالد 

بوخالفة–مركز التكوين المهنن  
Bijouterie traditionnelle 
 المجوهرات التقليدية

CFPA KRIM SAID DRRAA EL MIZAN 
ي  
ان –كريم سعيد مركز التكوين المهنن ن دراع المت   

Habit Traditionnel 
 النسيج التقليدي

Poterie traditionnelle 
 الفخار التقليدي

  Céramique Option : Poterie 
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 الجزائر
Alger 

 
CFPA Ain Benian 
ن البنيان ي عي 

 مركز التكوين المهنن

اميك  فخار لست 
 
 

Peinture lettres et 
décoration 
 طالء الحروف والزخرفة

CFPA Ain Naadja 
ن النعجة ي عي 

 مركز التكوين المهنن
Bijouterie Orfèvrerie 
 مجوهرات الصائغ

CFPA Bab El Oued "F" 
ي باب الواد "إناث"

 مركز التكوين المهنن
Broderie                       الطرز 

Bijouterie Orfèvrerie 
 مجوهرات الصائغ

CFPA Bab El Oued "G" 
ي باب الواد "ذكور"

 مركز التكوين المهنن
Bijouterie traditionnelle 
 مجوهرات التقليدية

CFPA BAB EZZOUAR 
ي باب الزوار

 مركز التكوين المهنن
Bijouterie Orfèvrerie 

CFPA Bainem 
ي بينام

 مركز التكوين المهنن
Broderie                          الطرز 

Habit Traditionnel 
 النسيج التقليدي

CFPA Beni Messous 
ي مسوس

ي بنن
 مركز التكوين المهنن

Bijouterie traditionnelle 
 المجوهرات التقليدية

Bijouterie Orfèvrerie 

 
CFPA Birkhadem "G" 
ي بت  خادم "ذكور"

 مركز التكوين المهنن

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

 

Bijouterie traditionnelle 
 المجوهرات التقليدية

Peinture Lettres Et 
Décoration 
 طالء الحروف و الزخرفة

Bijouterie Orfèvrerie 

CFPA BOLOGHINE "G" 
ن "ذكور" ي بولوغي 

 مركز التكوين المهنن
Bijouterie traditionnelle 
 المجوهرات التقليدية

CFPA Bordj el kiffan 
ي برج الكيفان مركز 

التكوين المهنن  
Ferronnerie d'art  

ادة الفنيةدالح  

CFPA Bourouba "2" 
ي بوروبة "

"2مركز التكوين المهنن  
Ferronnerie d'art  

ادة الفنيةدالح  

Bijouterie traditionnelle 
 المجوهرات التقليدية

CFPA Bouzareah3 
ي بوزريعة "

 "3مركز التكوين المهنن
Ferronnerie d'art  
 الحادة الفنية

CFPA DAR EL BEIDA 
ي دار البيضاء

 مركز التكوين المهنن
Ferronnerie d'art  

ادة الفنيةدالح  

 
CFPA Draria 
ي درارية

 مركز التكوين المهنن

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

 Peinture Lettres et 
décoration 
 طالء الحروف والزخرفة
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CFPA EL Achour 
ي العاشور

 مركز التكوين المهنن

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

Céramique Option : Poterie 
اميك  فخار الست 

Décoration sur verre 
 زخرفة الزجاج

Céramique /Optin Zelidj 
اميك الزليج  ست 

CFPA El Harrach "1" 
ي الحراش "

"1مركز التكوين المهنن  
Ferronnerie d'art  

ادة الفنيةدالح  

 
 
CFPA Hussein Dey 
ن داي ي حسي 

 مركز التكوين المهنن

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

Céramique Option : Poterie 
 الفخار

Peinture Lettres Et 
décoration 
 طالء الحروف والزخرفة

Bijouterie Orfèvrerie 
 مجوهرات الصائغ

 
CFPA Kouba Garidi 

ي قاريدي 
القبة-مركز التكوين المهنن  

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

Céramique Option : Poterie 
اميك  فخار الست 

CFPA Ouled Fayet 
ي أوالد فايت

 مركز التكوين المهنن

 

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

CFPA Ourida Meddad Casbah 
ي وريدة مداد  مركز التكوين

 القصبة–المهنن

 

 

 

 

Céramique Option : Poterie 
 الفخار

Habit Traditionnel 
 النسيج التقليدي

CFPA REGHAIA "F" 
ي الرغاية " إناث"

 مركز التكوين المهنن
 

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

CFPA Rouiba "F" 
ي الرويبة " إناث"

 مركز التكوين المهنن
Ferronnerie d'art  
 الحدادة الفنية

Céramique Option : Poterie 
اميك  فخار الست 

 
 
 
 
 
Jijel 
 جيجل

CFPA ALLICHE Ahmed - Ziama Manssouriah 
ي عليش أحمد 

زيامة منصورية –مركز التكوين المهنن  
Ferronnerie d'art  

ادة الفنيةدالح  

 
 
CFPA BOULHART Salah – Jijel 

ي بولحرت صالح 
جيجل-مركز التكوين المهنن  

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

Sculpture Sur Marbre Et 
Pierre 
 طالء الحروف والزخرفة

Bijouterie traditionnelle 
 المجوهرات التقليدية
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CFPA GHARBI salah - El-Milia 
ي صالح  ي غرتر

الميلية –مركز التكوين المهنن  
Ferronnerie d'art  
 الحادة الفنية

Broderie                        الطرز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 سطيف
 
Sétif 
 
 

 
 
CFPA 08 Mai 1945 Ain Arnat 

Ferronnerie d'art  
 الحادة الفنية

Bijouterie traditionnelle 
 المجوهرات التقليدية

Bijouterie Orfèvrerie 
 مجوهرات الصائغ

 
 
 
 
 
 
CFPA Benslemen Belkacem Garçons Sétif 

ي بن سالمان بلقاسم للذكور 
سطيف-مركز التكوين المهنن  

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

Céramique Option : Poterie 
اميك  فخار الست 

Bijouterie traditionnelle 
 المجوهرات التقليدية

Broderie                        الطرز 

Peinture Lettres Et 
décoration 
 طالء الحروف والزخرفة

Décoration sur verre 
 زخرفة الزجاج
 
 

Habit Traditionnel 
 النسيج التقليدي
 

Bijouterie Orfèvrerie 
 مجوهرات الصائغ

 
 
 
CFPA Harchi   Messaouda Sétif 

ي مسعودة مركز التكوين 
ي حرسر

سطيف-المهنن  

Sculpture sur bois 
 نحت الخشب 

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

Sculpture Sur Plâtre 
 نحت الجص

Bijouterie traditionnelle 
 مجوهرات التقليدية

Broderie                      الطرز 

Décoration sur verre 
 زخرفة الزجاج

Bijouterie Orfèvrerie 
 جوهرات الصائغم

 
CFPA Mohamed Boudiaf Bougaa 

ي محمد بوضياف 
بوقاعة-مركز التكوين المهنن  

Ferronnerie d'art  
 الحدادة الفنية

Bijouterie Orfèvrerie 
 مجوهرات الصائغ

 
 
 

Sculpture sur bois 
 نحت الخشب

Ferronnerie d'art  
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CFPA Sétif -3-El Hidhab 
ي سطيف 

الهضاب- 3مركز التكوين المهنن  
ادة الفنيةدالح  

Sculpture Sur Marbre Et 
Pierre 
 طالء الحروف والزخرفة

Bijouterie traditionnelle 
 مجوهرات التقليدية

Peinture Lettres Et 
décoration 
 طالء الحروف والزخرفة

Bijouterie Orfèvrerie 
 مجوهرات الصائغ

 
 سعيدة
Saida 

CFPA Brizini Cheikh 
ي الشيخ

ي بريزينن
 مركز التكوين المهنن

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

Broderie                          الطرز 

 
 
 
Skikda 
 سكيكدة

CFPA Azzaba 
ي عزابة

 مركز التكوين المهنن
Bijouterie traditionnelle 
 المجوهرات التقليدية

 
CFPA Es Sebt 
ي السبت

 مركز التكوين المهنن

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

 

 
CFPA Filfila 
ي فليفلة

 مركز التكوين المهنن

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

Sculpture Sur Marbre Et 
Pierre 
 طالء الحروف والزخرفة
 

 
CFPA Hamadi Krouma 
ي حمادي كرومة

 مركز التكوين المهنن

Bijouterie traditionnelle 
 المجوهرات التقليدية
 

Peinture lettres et 
décoration 
 طالء الحروف والزخرفة

 سيدي بلعباس
Sidi bel Abbes 

CFPA Slimane Amirate Sidi Lahcen 
ات  ي سليمان عمت 

سيدي لحسن–مركز التكوين المهنن  
Ferronnerie d'art  

ادة الفنيةدالح  

 
 
 
 
 عنابة
Annaba 

CFPA 08 Mai 1945 Annaba 
ي 
عنابة – 1945ماي  08مركز التكوين المهنن  

Broderie                        الطرز 

CFPA Bouzaroura 
ي بوزرورة

 مركز التكوين المهنن
Broderie                        الطرز 

 
CFPA Didouche Mourad Filles 

ي ديدوش مراد 
إناثمركز التكوين المهنن  

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

Bijouterie traditionnelle 
 المجوهرات التقليدية

Broderie                        الطرز 

Habit Traditionnel 
 النسيج التقليدي

CFPA Oued Kouba 
ي وادي قبة

 مركز التكوين المهنن

 

Ferronnerie d'art  
 الحادة الفنية

 CFPA Belhouane Ahmed/ Hammam Debagh Ferronnerie d'art  
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 قالمة
 
Guelma 

ي بلهوان أحمد 
حمام دباغ –مركز التكوين المهنن ادة الفنيةدالح   

Broderie                        الطرز 

CFPA Massemoudi Mohamed/ Heliopolis 
ي مصمودي محمد

هليوبوليس –مركز التكوين المهنن  
Ferronnerie d'art  
 الحادة الفنية

Bijouterie traditionnelle 
 المجوهرات التقليدية

 
CFPA Sab Ali/ Feminin 

ي صاب عىل 
إناث-مركز التكوين المهنن  

Ferronnerie d'art    
ادة الفنيةدالح  

Bijouterie traditionnelle 
 المجوهرات التقليدية

Broderie                           طرز 

Peinture lettres et 
décoration 
 طالء الحروف والزخرفة

 قسنطينة
Constantine 

CFPA Arfaoui Mohamed Belle-Vue 
ي عرفاوي محمد

المنظر الجميل-مركز التكوين المهنن  
Broderie                           طرز 

CFPA Massinissa 
ي مسينيسا

 مركز التكوين المهنن
Ferronnerie d'art  

ادة الفنيةدالح  

 
 
 المدية
Médéa 

 
CFPA Chahid M’hamed Douifi – Medea 

ي 
ي الشهيد محمد دويقن

المدية-مركز التكوين المهنن  

Ferronnerie d’art 
ادة الفنيةدالح  

Broderie                           طرز 

CFPA Chahid Mguelatti Ahmed – Berrouaghia 
ي أحمد 

ي الشهيد مقالتر
برواقية-مركز التكوين المهنن  

Ferronnerie d’art 
ادة الفنيةدالح  

CFPA TABLAT Cmd NAHNAH ABDERAHMANE 
ي القائد نحناح عبد الرحمن

 مركز التكوين المهنن

 

Ferronnerie d’art 
ادة الفنيةدالح  

Céramique Option : Poterie 
اميك  فخار الست 

 
 مستغانم
Mostaganem 

CFPA Ben ameur Mohamed Mazagran 
ي بن عامر 

 مزغران-ركز التكوين المهنن
Ferronnerie d'art  

ادة الفنيةدالح  

CFPA Kerichiche Bendehiba Mostaganem3 
ي كرشيش بن دهيبة 

3مستغانم  –مركز التكوين المهنن  
Broderie                      طرز     
                 

 
CFPA Mokhtari Benchaa Mostaganem 1 

ي مخطاري بن شاعة 
1مستغانم  –مركز التكوين المهنن  

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

Broderie                        طرز    
                

Bijouterie Orfèvrerie 
 مجوهرات الصائغ

 المسيلة
M’sila 

CFPA Barka Ahmed M'sila 03 
ي بركة أحمد 

03المسيلة  –مركز التكوين المهنن  
Broderie                           طرز 

 معسكر
Mascara 

 
CFPA Sidi Slimene Bouhannifia 

ي سيدي سليمان 
بوحنيفية-مركز التكوين المهنن  

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

 

 وهران
Oran 

CFPA  EL MOHGOUN 
ي المحقن

 مركز التكوين المهنن
Ferronnerie d'art  

ادة الفنيةدالح  

CFPA Mahi Eldinne Abdelkader Ain El Turck 
ك ن التر ي عي 

 مركز التكوين المهنن
 
 

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  
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 البيض
El Bayadh 

CFPA Gendouz Ben Abdellah 
ي قندوز بن عبد 

هللامركز التكوين المهنن  
Sculpture sur bois 

 نحت الخشب

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

ي ن  الت 
Illizi 

CFPA Mohamed Mechaouri 
ي محمد مشوري

 مركز التكوين المهنن
Ferronnerie d'art  
 الحادة الفنية

Sculpture Sur Plâtre 
 نحت الجص

 
 
 برج بوعريري    ج
Bordj Bou Arreridj 

 
CFPA (Berghol Ahmed) Mansourah 

ي برغول أحمد 
منصورة-مركز التكوين المهنن  

Ferronnerie d’art 
 الحادة الفنية

Peinture lettres et 
décoration 
 طالء الحروف والزخرفة

 
 
CFPA (Frères Messaad ) Ras El Oued 2 

ي اإلخوة مسعد 
 2راس الودي –مركز التكوين المهنن

Sculpture sur bois 
الخشبنحت   

Ferronnerie d’art 
ادة الفنيةدالح  

Peinture Lettres Et 
décoration 
 طالء الحروف والزخرفة

Bijouterie Orfèvrerie 
 المجوهرات الصائغ

 
 
 
 
 بومرداس
Boumerdes 

 
CFPA des Frères Lamri Thenia 

ي اإلخوة العمري 
الثنية-مركز التكوين المهنن  

Ferronnerie d'art  
 الحادة الفنية

Décoration sur verre 
 الزخرفة عىل الزجاج

Bijouterie Orfèvrerie 
 مجوهرات الصائغ

CFPA Ouled Moussa 2 
ي أوالد موس 

2مركز التكوين المهنن  
Ferronnerie d'art  

ادة الفنيةدالح  

Broderie                           طرز 

 
CFPA ZAOUI Said Si Mustapha 

ي زاوي سعيد 
سي مصطقن  –مركز التكوين المهنن  

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

Souffleur Sur Verre 
ي 
 الزجاج الفنن

 
 

 الطارف
El tarf 

CFPA  05 Juillet 1962 EL Kala 
ي 
القالة- 1962جويلية  05مركز التكوين المهنن  

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

 

 
CFPA EL Chahid Boucena Ammar- Besbes 

ي الشهيد بوسنة عمار 
بسباس-مركز التكوين المهنن  

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

Vannerie 
 صناعة السالل

CFPA EL CHAHID TARFAYA BOUDJEMA- BEN M'HIDI 
ي الشهيد طرفاية بوجمعة 

بن مهيدي –مركز التكوين المهنن  
Ferronnerie d'art  

ادة الفنيةدالح  

Broderie                           طرز 

 
 تندوف
Tindouf 

CFPA Tindouf 
ي تندوف

 مركز التكوين المهنن
Ferronnerie d'art  

ادة الفنيةدالح  

CFPA TINDOUF LOTFI sculpture sur bois  
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ي 
ي تندوف لطقن

 نحت الخشب مركز التكوين المهنن
 

 
 تيسمسيلت
Tissemssilt 
 
 
 

 
CFPA El hadj ben allah tissemsilt 02 
ي الحاج بن هللا تيسمسيلت 

02مركز التكوين المهنن  
 

Sculpture sur bois 
 نحت الخشب
 

Bijouterie Orfèvrerie 
 المجوهرات الصائغ

Broderie Traditionnelle 
 المجوهرات التقليدية

 
 الوادي
El oued 
 

 
CFPA ElOued03 

ي الوادي 
 03مركز التكوين المهنن

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

Sculpture Sur Plâtre 
 نحت الجص

 
 خنشلة
Khenchela 

 
CFPA Bouhlala Mohamed El hamma 

ي بوحالة محمد 
-الحامة–مركز التكوين المهنن  

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

Habit Traditionnel 
التقليدي النسيج  

 
 سوق اهراس
Souk Ahras 

CFPA Nouri Mohamed ELchabbi Ouled Driss 
ي  ي نوري محمد الشاتر

أوالد دريس –مركز التكوين المهنن  
Ferronnerie d'art  

ادة الفنيةدالح  

CFPA Zighout Youcef Souk Ahras 
ي زيغود يوسف

اهراس سوق-مركز التكوين المهنن  
 

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

Broderie                          طرز 

 
 تيبازة
Tipaza 

CFPA Ain Tagourait 
ن تقورايت ي عي 

 مركز التكوين المهنن
Ferronnerie d’art 

ادة الفنيةدالح  

 
CFPA Youcef Benkhrouf TIPAZA 

ي يوسف بن خروف 
-تيبازة–مركز التكوين المهنن  

Ferronnerie d’art 
الفنيةالحادة   

Bijouterie traditionnelle  
 المجوهرات التقليدية

 
ن  دفىلالعي   

Ain defla 

CFPA d’AIN BENIANE 
ن بنيان ي عي 

 مركز التكوين المهنن
Ferronnerie d'art  
 الحادة الفنية

Broderie                         الطرز 

 النعامة
Naâma 

CFPA Hadri Mohamed Ain Sefra 
ي هدري محمد مركز 

ن الصفراء-التكوين المهنن  -عي 
Ferronnerie d'art  

ادة الفنيةدالح  

 
ن تموشنت  عي 
Ain Temouchent 

CFPA  Bouzidi Larbi Hay Moulay Mustapha 
 

Ferronnerie d'art  
ادة الفنيةدالح  

CFPA Bouzid Kouider Hammam Bouhadjar 
ي بوزيد قويدر 

بوحجرحمام  –مركز التكوين المهنن  
Ferronnerie d'art  

ادة الفنيةدالح  

 Bijouterie traditionnelle 
 المجوهرات التقليدية

CFPA Feminin Ayad Ben Ouda 
ي إناث عياد بن عودة

 مركز التكوين المهنن
Ferronnerie d'art  

ادة الفنيةدالح  

 غرداية
Ghardaïa 
 

CFPA Zelfana 
ي زلفانة

 مركز التكوين المهنن
Ferronnerie d'art  

ادة الفنيةدالح  

ان ن  غلت 
Relizane 

CFPA Feminin Si M'djahed Relizane 
ي إناث سي مجاهد 

ان –مركز التكوين المهنن ن  -غلت 
 

Maroquinerie traditionnelle 
 الجلود التقليدية

ن    المصدر: وزارة التكوين والتعليم المهنيي 
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