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 المقدمة:

 صدق 2002سنة  في إطار إصالح المنظومة الوطنیة للتربیة والتكوین تم إنشاء التعلیم المھني
 .تنویع و إثراء الفضاء التربوي الجزائري

في  المتضمن القانون التوجیھي ،2008فیفري  23المؤرخ في  07-08القانون رقم  كرس
و عرفھ التعلیم المھني كمسار جدید في المنظومة الوطنیة للتربیة،   المھنیین، والتعلیملتكوین ا

تعلیم أكادیمي و تأھیلي ممنوح من مؤسسات التعلیم المھني  كلالتعلیم المھني ھو «كما یلي
  ».بعد الطور اإلجباري في مؤسسات التربیة الوطنیة

 النصوص التالیة: منھا إصدار عدة نصوص تطبیقیة، خاصة ،ف ھذا المساررَ عَ 

، المتضمن القانون 2008سبتمبر  20المؤرخ في  293-08المرسوم التنفیذي رقم  •
 ؛ األساسي النموذجي لمعاھد التعلیم المھني

 

، المتضمن كیفیات إنشاء 2008سبتمبر  20المؤرخ في  294-08 المرسوم التنفیذي رقم •
 ؛ثانیةالدرجة ال من  التعلیم المھني ةشھاد ولى واألدرجة ال من  التعلیم المھني ةشھاد

 

 معاھدالالمتضمن إنشاء ، 2009 أكتوبر 06المؤرخ في  317-09المرسوم التنفیذي رقم  •
 لتعلیم المھني.ل األولى

 

للطور ما بعد اإلجباري وكذا تالمیذ الناجحین  السنة الرابعة متوسط لتالمیذ ،یوجھ التعلیم المھني
من القانون التوجیھي للتكوین والتعلیم  13توجیھھم، وفقا للمادة السنة األولى ثانوي المعاد 

 من القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة. 52المھنیین و المادة 

 أحكام عملیة إعادة التنظیم على ضوء  التعلیم المھني إلىلمسار  خضعت الھندسة البیداغوجیة
 طورین: یقر بإنشاء الذي و 2017جویلیة  20المؤرخ في  ،212-17المرسوم التنفیذي رقم 

 (BEP)شھادة التعلیم المھني بتَّوْج و ی ) سنوات،03( ثالثة الطور األول، الذي یُنظم في •
و التي حلت محل شھادة التعلیم المھني من الدرجة  ) IV(في المستوى الرابع  المرتبة
 ،(DEP2)وشھادة التعلیم المھني من الدرجة الثانیة (DEP1)األولى 

 

 (BEPS)شھادة التعلیم المھني العلیا بتَّوْج و ی )،02الثاني، الذي ینظم في سنتین(الطور  •
  ).V( في المستوى الخامس رتبةالم
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 یھدف التعلیم المھني إلى: 

 التحضیر للولوج إلى عالم الشغل، •
 أعلى امتدادا للفرع المتبع. ھیالتأذات تبااللتحاق بتكوینات  السماح •

 ویشمل :

متابعة بتعلیم علمي وتكنولوجي، یھدف الكتساب الثقافة العلمیة والتكنولوجیة التي تسمح  •
 16الدراسة لنیل تأھیالت علیا، امتدادا للفرع المتبع ( یقدر الحجم الساعي األسبوعي بـ 

 ؛من الحجم الساعي اإلجمالي) %40ساعة، أي ما یمثل 
 

ضروریة لممارسة مھنة ( یقدر الحجم  تعلیم تأھیلي، یھدف إلى اكتساب مھارات مھنیة •
 ؛من الحجم الساعي اإلجمالي) %60ساعة، أي ما یمثل  20الساعي األسبوعي بـ 

    
یتم  .العمل بمنصب خاصةفترات تكوین في الوسط المھني، تھدف الكتساب مھارات  •

 االقتصادیة التعلیم المھني و المؤسسات مؤسساتبین  ما م ھذه الفترات بالتناوبینظت
          التلمیذ من طرف ُمَؤطر، تعینھ المؤسسة  یتم متابعةأثناء ھذه الفترات،  المستقبلة.
 . التابع لھمعھد العینھ یو ُمَكون 

 

 التعلیم المھني: و تخصصاتالشعب  مصنَّفوأھداف  تعریف - 1

المھنیة   والتخصصات شعبوثیقة تُحدد ال التعلیــم المھنـي، تخصصـات مصنَّف الشعب ویعتبر 
 عدادالمتوسط، و تُشكل اإلطار المرجعي إل القریب و المدرسة أو المبرمجة على المدى

 تلبیة حاجیات سوق الشغل من الید العاملة المؤھلة. قصد وتخطیط عروض التعلیم المھني،

و التخصصات  شعب، باإلضافة إلى الالتعلیــم المھنـي تخصصـات الشعب و مصنَّفیحتوي 
التقنیة    و التخصصات شعببعض ال ،مستوى معاھد التعلیم المھني المشتغلة المدرسة على

ذات   و التخصصات شعبال التابعة للتربیة الوطنیة و التي كانت تُدرس سابقا في المتاقن
والصناعة   و المحددة في برنامج الحكومة، كالبناء واألشغال العمومیة، الفالحة    األولویة

 الطاقات المتجددة ... ، و اإلطعام السیاحة،الفندقالغذائیة، 

 ، تدرس في الطورتخصصا) 44، تشمل أربعة و أربعون(شعب )07سبعة ( المصنَّف، یتضمن
 )54ولھا امتداد نحو أربعة و خمسون () BEP(المحضر لنیل شھادة التعلیم المھني األول

 .)BEPS( المحضر لنیل شھادة التعلیم المھني العلیا الثاني ، تدرس في الطورتخصصا
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 . اعتمادھالنماذج معاھد التعلیم المھني التي تم  بالنظر ،والتخصصات لشعبتم اختیار ا

 :التخصصاتو  توزیع الشعب - 2 

رمز  رقم
 شعبةتسمیة ال شعبةال

 عدد التخصصات
 المستوى

 IV المجموع
 ت.م ش

V 
 ش.ت.م.ع

01 AGI 15 11 04 صناعة األغذیة الزراعیة الفالحة و 

02 BTP 17 7 10 البناء واألشغال العمومیة 

03 CMM 11 06 05 البناءات المیكانیكیة والمعدنیة 

04 ELE  21 10 11 الطاقة -اإللكترونیك  -الكھرباء 

05 HTR 17 10 07 الفندقة، السیاحة و اإلطعام 

06 IMN 11 07 04 الرقمیةالوسائط  اإلعالم اآللي و 

07 MRA 06 03 03 میكانیك العتاد المتنقل والتجھیز الفالحي 

 98 54 44 07 المجموع
 

 ، أداة أساسیة، سیما في مجال:التعلیــم المھنـي تخصصـات مصنَّف الشعب و یعتبر 

 

 ؛ أعمال الھندسة البیداغوجیة •

 ؛و التأطیر ، التجھیزاتالھیاكلأعمال التخطیط، المتعلقة بتطویر التعلیم المھني في مجال  •

  ؛تحدید العرض السنوي والمتعدد السنوات لفروع التعلیم المھني •

 البیداغوجي، اإلداري والمالي لمؤسسات التعلیم المھني. التسییر •
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 رموز الشعب و التخصصات: - 3

 كما یلي: ،التعلیم المھني تخصصات بشعب و حددت الرموز المستعملة من أجل التعریف

صناعة األغذیة  الفالحة وشعبة ل ،"الزراعیةتحویل منتجات األغذیة " تخصص: 1مثال
 والمتشكل EP/AGI19404الرمز الممنوح لھ ھو:  شھادة التعلیم المھني،ب المتوج ،الزراعیة
 كما یلي:

• EP  :.التعلیم المھني 
•  AGI :صناعة األغذیة الزراعیة  الفالحة و« شعبة.« 
 المدونة.سنة صدور : 19  •
 شھادة التعلیم المھني.لتأھیل المستوى  : 4  •
 الرقم التسلسلي للتخصص. :04  •

 

شھادة بالطاقة، المتوج  - اإللكترونیك -الكھرباء لشعبة   "الضبط - األجھزة" تخصص: 2مثال
 والمتشكل كما یلي:، EP/ELE19508التعلیم المھني العلیا، الرمز الممنوح لھ ھو: 

•  EP : المھني.التعلیم 
•  ELE :الطاقة -اإللكترونیك -الكھرباء  « شعبة «. 
 سنة صدور المدونة.: 19  •
 شھادة التعلیم المھني العلیا.لتأھیل المستوى  : 5 •
 الرقم التسلسلي للتخصص. :08  •

 

 : تخصصـات التعلیــم المھنـي الشعب و مصنَّفمنھجیة إعداد  - 4

 نسیقبالت المھنـي التعلیــم تخصصـات مصنَّف شعب وفي إعداد شرعت مدیریة التعلیم المھني 
في التكوین  مع مؤسسات شبكة الھندسة البیداغوجیة، إضافة إلى مشاركة األساتذة المتخصصین

لبعض المعاھد الوطنیة المتخصصة في التكوین المھني  PSEP2)( الثانیة درجةالالمھني من 
(INSFP) . 

 شغال كما یلي:األو قد جرت 

مع مؤسسات شبكة الھندسة البیداغوجیة، دفتر شروط یتضمن  ،2017أفریل  إعداد في •
   . التعلیــم المھنـي تخصصـات شعب والمصنَّف تحضیر 

 

، مع مختلف المتدخلین المكلفین 2017التي نظمت سنة  لقاءاتمناقشة، خالل مختلف ال •
 .مصنَّفإعداد ال في متبعةال الطریقةحول  بمسار التعلیم المھني،
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 شعب والمصنَّف ، مكلفة بإعداد مشروع 2018تنصیب لجنة وطنیة في جانفي  •
، من إطارات مدیریة التعلیم المھني ھذه اللجنة تشكلت .تخصصـات التعلیــم المھنـي

وممثل عن مدیریة التنظیم ومتابعة التكوین المھني و من مصممي البرامج، المكلفین بھذا 
 معاھد التكوین والتعلیم المھنیین الستة. وتعلیم المھنیین الملف، للمعھد الوطني للتكوین وال

 

في إطار أعمال اللجنة  ،مصنَّفال) ورشات تقنیة ُمَخصَّصة لتحضیر 07تنظیم سبعة ( •
 الوطنیة المكلفة بھذا الملف.

 

) مجموعات تقنیة مصغرة، على مستوى معاھد التكوین والتعلیم 08تنصیب ثمانیة ( •
، مصنَّفالمھنیة المختارة في مشروع ال شعبمحتوى بعض ال المھنیین، مكلفة بإثراء

 نشاط كل معھد للتكوین والتعلیم المھنیین. میدانحسب 
 

 إلبداء الرأي. المدیریات المركزیة إلىالملف  إرسال •
 

على  ،مصنَّفالوالتخصصات المدمجة في ھذا  شعبتستند المنھجیة المعتمدة في تحدید ال
 المبادئ اآلتیة: 

أة للمھن والوظائف، اعتمادتََجنُّْب  •  تخصصات وفق ھیكلة ُمَجزَّ
 

 واسعة و مشتركة بین عدة قطاعات، شعب ضمن، إدراج تخصصات التعلیم المھني •
 

وین المھني في نفس المشتركة مع تخصصات التك التخصصاتتََجنُّْب اختیار نفس  •
 ، مستوى التأھیل

 

من الطور األول (شھادة التعلیم المھني)  وجود امتداد للتخصص المختار، التأكد من •
نحو الطور الثاني (شھادة التعلیم المھني العلیا) وكذا نحو تكوینات محتملة، ذات تأھیل 

 .أعلى

یجب أن یخضع إلى ، إذ طابع تطوريب التعلیــم المھنـي،یتسم مصنف الشعب و تخصصات 
  .تخصصات جدیدة أو حذف أخرىبإدراج  ،ُكلََّما دََعْت الحاجة لذلك مراجعة و إثراء،

 

 مسار التعلیم المھني:  تنظیم - 5

التعلیم أطوار تنظیم  ،2017جویلیة  20المؤرخ في  212-17المرسوم التنفیذي رقم  حددی
 .)BEPS(و شھادة التعلیم المھني العلیا  )BEP(شھادة التعلیم المھنيبالمتوجة المھني 

 تُحضر ھاتان الشھادتان في النمط الحضوري في المؤسسات العمومیة للتعلیم المھني. 
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 : )BEPالتعلیم المھني( شھادة - 1 -5

 )03(تُتَّوْج ھذه الشھادة الطور األول من مسار التعلیم المھني، الذي یُنظم في ثالثة  •
 سنوات، 

 

المحضر لنیل شھادة التعلیم  المھني،األول من التعلیم  یلتحق بالسنة األولى من الطور •
، تالمیذ السنة الرابعة متوسط الناجحون للطور ما بعد اإلجباري والتالمیذ )BEP(المھني

 المعاد توجیھھم من السنة األولى ثانوي.
 

اللتحاق بالطور أو االولوج إلى عالم الشغل،  إما تسمح شھادة التعلیم المھني لحاملھا، •
، تأھیال مھنیا من لھتمنح كما  .)BEPS(التعلیم المھني العلیا الثاني، المتوج بشھادة

 .)IV(المستوى الرابع 
 

 : )BEPSشھادة التعلیم المھني العلیا( - 5-2

 ).02(تُتَّوْج ھذه الشھادة، الطور الثاني من مسار التعلیم المھني، الذي یُنظم في سنتین •
 

المحضر لنیل شھادة التعلیم  ،الثاني من التعلیم المھني یلتحق بالسنة األولى من الطور •
و التالمیذ  )BEP(التالمیذ الحائزون على شھادة التعلیم المھني ،)BEPS(المھني العلیا

 ، امتدادا للفرع المتبع. (DEP2)الحائزون على شھادة التعلیم المھني من الدرجة الثانیة
 

 ).V( من المستوى الخامستمنح ھذه الشھادة لحاملھا، تأھیال مھنیا  •

 

لشھادة التعلیم المھني درجة  المحضرة تخصصاتفي ال لتكوینات المبرمجةل بالنسبة: مالحظة

 سریان مفعولقبل تاریخ  المنضمة، (DEP2)وشھادة التعلیم المھني درجة ثانیة  (DEP1)أولى 

تنظیم أطوار التعلیم حدد ، الذي ی2017جویلیة  20المؤرخ في  212-17المرسوم التنفیذي رقم 

، 2008سبتمبر  20المؤرخ في  294-08المرسوم التنفیذي رقم  خاضعة ألحكام تبقى، المھني

وشھادة التعلیم المھني درجة  (DEP1) الذي یحدد كیفیات إنشاء شھادة التعلیم المھني درجة أولى

 .أطوار التكوین ، حتى نھایةھ و ذلكتطبیقب الخاصة، والنصوص (DEP2) ثانیة
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 : نماذج معاھد التعلیم المھني - 3 - 5

 نماذج لمعاھد التعلیم المھني، وھي: )5(ُحدّدَْت خمسة 

 في الصناعة، تخصصات، یضم نموذج صناعي •

 في البناء واألشغال العمومیة، تخصصات، یضم نموذج بناء وأشغال عمومیة •

 في الفالحة والصناعة الغذائیة، تخصصات، یضم نموذج فالحي •

 في الخدمات، تخصصات، یضم الخدماتنموذج  •

 في الفندقة والسیاحة و اإلطعام، تخصصات، یضم  نموذج الفندقة والسیاحة •

، وذلك سریر 300مقعد بیداغوجي و  1000تُقدر طاقة اإلستعاب النظریة لكل معھد بـ 
توفر  قصد التكفل بتالمیذ الوالیات و المناطق التي ال تتوفر على معھد للتعلیم المھني، لعدم

نسیج اقتصادي مالئم، أو بسبب اختیار التالمیذ لتخصصات غیر موجودة في معھد التعلیم 
 المھني لمقر إقامتھم.

حسب  و ذلك، ثالث تخصصات على األقل من نفس العائلة المھنیةبإمكان  كل معھد أن یضم 
         التجھیزات النسیج االقتصادي المتواجد فیھ. یسمح ھذا التنظیم بترشید النفقات في مجال 

 و التأطیر و ذلك كون ھذه الفروع، تتضمن محتویات تدریس مشتركة.
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 : مختصرات – 6

 

• EP :التعلیم المھني. 
• BEP : ش.ت.م)( المھنيشھادة التعلیم. 
• BEPS: ش.ت.م.ع)( شھادة التعلیم المھني العلیا. 
• DEP :مدیریة التعلیم المھني. 
• DEP1: .شھادة التعلیم المھني من الدرجة األولى 
• DEP2: شھادة التعلیم المھني من الدرجة الثانیة. 
• DFEP: مدیریة التكوین والتعلیم المھنیین. 
• IEP :.معھد التعلیم المھني 
• IFEP :.معھد التكوین والتعلیم المھنیین 
• INFEP :المعھد الوطني للتكوین والتعلیم المھنیین. 
• PFMP : التكوین في الوسط المھني.فترات 
• AM éme4: سنة رابعة متوسط. 
• AS ére1: سنة أولى ثانوي. 
• AGI :صناعة األغذیة الزراعیة الفالحة و. 
• BTP : .البناء واألشغال العمومیة 
• CMM: المیكانیكیة و المعدنیة البناءات. 
• ELE :الطاقة - اإللكترونیك-الكھرباء. 
• HTR: الفندقة، السیاحة و اإلطعام 

• IMN: الوسائط الرقمیة اإلعالم اآللي و. 
• MRA :میكانیك العتاد المتنقل والتجھیز الفالحي. 
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 صناعة األغذیة الزراعیة الفالحة و :شعبة
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 AGI                                                                                                         الفالحة و صناعة األغذیة الزراعیةشعبة:

مستوى  تسمیة التخصص رمز التخصص
 التأھیل

الشھادة 
 المسلمة

بما في  كوینالتمدة 
ذلك العطل 

والتربصات في 
 الوسط المھني

 المالحظات شروط القبول

EP/AGI19401 الخضراء المساحات: خیار /البستاني اإلنتاج IV ثانوي معاد توجیھھ أولى /الرابعة متوسط ناجح  ) سنوات03ثالثة ( ش. ت. م  

EP/AGI19402 إنتاج حیواني IV سنوات03ثالثة ( ش. ت. م (   ثانوي معاد توجیھھ أولى /الرابعة متوسط ناجح  

EP/AGI19403 إنتاج نباتي IV سنوات03(ثالثة  ش. ت. م (   ثانوي معاد توجیھھ أولى /الرابعة متوسط ناجح  

EP/AGI19404 األغذیة الزراعیةمنتجات  تحویل IV سنوات03ثالثة ( ش. ت. م (   ثانوي معاد توجیھھ أولى /الرابعة متوسط ناجح  
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 AGI                                                                                                                     الفالحة و صناعة األغذیة الزراعیةشعبة:

 تسمیة التخصص رمز التخصص
مستو
ى 

 التأھیل

الشھادة 
 المسلمة

بما  كوینالتمدة 
في ذلك العطل 
والتربصات في 
 الوسط المھني

 المالحظات شروط القبول

EP/AGI19501  المساحات الخضراءتھیئة V الخضراء المساحات: خیار /البستاني اإلنتاج ش.ت.م • )02ن(اسنت ش. ت. م .ع  

EP/AGI19502 تربیة الحیوانات الصغیرة خیار: /إنتاج حیواني V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   ش. ت. م إنتاج حیواني • 

EP/AGI19503 تربیة الحیوانات المجترة خیار: /إنتاج حیواني V 02سنتان( .ع ش. ت. م(   ش .ت. م إنتاج حیواني • 

EP/AGI19504 زراعة األشجار المثمرة خیار: /إنتاج نباتي V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   ش. ت. م إنتاج نباتي • 

EP/AGI19505 زراعة الخضروات خیار: /إنتاج نباتي V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   ش. ت. م إنتاج نباتي • 

EP/AGI19506 المحاصیل  الكبرى خیار: /إنتاج نباتي V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   ش .ت .م إنتاج نباتي • 

EP/AGI19507 مراقبة الجودة في صناعة األغذیة  الزراعیة V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   األغذیة الزراعیةمنتجات  تحویلش .ت .م  • 

EP/AGI19508 صناعة تحویل الحبوب V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   األغذیة الزراعیةمنتجات  تحویلش .ت .م  • 

EP/AGI19509 صناعة المشروبات والمعلبات V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   األغذیة الزراعیةمنتجات  تحویلش .ت .م  • 

EP/AGI19510 صناعة و إنتاج اللحوم V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   األغذیة الزراعیةمنتجات  تحویلش .ت .م  • 

EP/AGI19511 صناعة الحلیب ومشتقاتھ V  .02سنتان( ت. م .عش(   األغذیة الزراعیةمنتجات  تحویلش .ت .م  • 
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 البناء واألشغال العمومیة: شعبة
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  BTP                                                                                                                                البناء واألشغال العمومیة :شعبة 

مستوى  تسمیة التخصص رمز التخصص
 التأھیل

الشھادة 
 المسلمة

بما في  كوینالتمدة 
ذلك العطل 

والتربصات في 
 الوسط المھني

 المالحظات شروط القبول

EP/BTP19401 البناءفي  رسم ال IV ثانوي معاد توجیھھ أولى /الرابعة متوسط ناجح  ) سنوات03ثالثة ( ش. ت .م  
 

EP/BTP19402 األشغال تسییرتنظیم و خیار: / دراسة األسعار IV ثانوي معاد توجیھھ أولى /الرابعة متوسط ناجح  ) سنوات03ثالثة ( ش. ت .م  

EP/BTP19403 دراسة البناء IV ثانوي معاد توجیھھ أولى /الرابعة متوسط ناجح  ) سنوات03ثالثة ( ش. ت .م  

EP/BTP19404 التشطیب الداخلي للبناء IV ثانوي معاد توجیھھ أولى /الرابعة متوسط ناجح  ) سنوات03ثالثة ( ش. ت .م  

EP/BTP19405 التسییر العقاري IV ثانوي معاد توجیھھ أولى /الرابعة متوسط ناجح  ) سنوات03ثالثة ( ش. ت .م  

EP/BTP19406 السبر والتجارب المخبریة IV  ثانوي معاد توجیھھ أولى /الرابعة متوسط ناجح  ) سنوات03ثالثة ( .مش. ت  

EP/BTP19407 متابعة و مراقبة البناء IV ثانوي معاد توجیھھ أولى /الرابعة متوسط ناجح  ) سنوات03ثالثة ( ش. ت .م  

EP/BTP19408 تقنیات التھیئة والعمران IV ثانوي معاد توجیھھ أولى /الرابعة متوسط ناجح  ) سنوات03ثالثة ( ش. ت .م  

EP/BTP19409 تقنیات األشغال الكبرى للبناء IV ثانوي معاد توجیھھ أولى /الرابعة متوسط ناجح  ) سنوات03ثالثة ( ش. ت .م  

EP/BTP19410 أشغال عمومیة IV ثانوي معاد توجیھھ أولى /الرابعة متوسط ناجح  ) سنوات03ثالثة ( ش. ت .م  

 
 



17 

 BTP                                                                                                                                  البناء واألشغال العمومیة:شعبة

مستوى  تسمیة التخصص رمز التخصص
 التأھیل

الشھادة 
 المسلمة

بما في  كوینالتمدة 
ذلك العطل والتربصات 

 في الوسط المھني
 المالحظات شروط القبول

EP/BTP19501 اقتصاد البناء V 02سنتان( ش. ت. م .ع(  

 البناء في رسمال ش. ت. م •
 دراسة البناء ش.ت.م •
 .األشغال تسییرتنظیم و  خیار: /راألسعا دراسة ش. ت. م •
• DEP2 األشغال تسییرتنظیم و  ،دراسة األسعار 

 

EP/BTP19502 التھیئة والتشطیب V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   ش. ت. م التشطیب الداخلي للبناء • 

EP/BTP19503 التسییر العقاري V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   التسییر العقاريش. ت. م  • 

EP/BTP19504 الجیوتقنیة V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   ش. ت .م السبر والتجارب المخبریة • 

EP/BTP19505 البناء V 02سنتان( ش. ت. م .ع(  
 متابعة و مراقبة البناءش. ت. م  •
 ش. ت. م تقنیات االشغال الكبرى للبناء •
• DEP2  للبناء تنظیم و انجاز األشغال الكبرى 

 

EP/BTP19506 تسییر التقنیات العمرانیة V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   ش. ت .م تقنیات التھیئة والعمران • 

EP/BTP19507  العمومیةاألشغال V 02سنتان( ش. ت. م .ع(  أشغال عمومیة ش. ت. م • 
•  DEP2 أشغال عمومیة  
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 المیكانیكیة و المعدنیة بناءاتال: شعبة
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 CMM                                                                                                                         المیكانیكیة و المعدنیة بناءاتال:شعبة

الشھادة  مستوى التأھیل تسمیة التخصص رمز التخصص
 المسلمة

بما  كوین التمدة 
في ذلك العطل 
والتربصات في 
 الوسط المھني

 المالحظات شروط القبول

EP/CMM19401 الرسم في البناءات المیكانیكیة IV ثانوي معاد توجیھھ أولى /الرابعة متوسط ناجح  ) سنوات03ثالثة ( ش. ت .م  

EP/CMM19402 الرسم في البناءات المعدنیة IV ثانوي معاد توجیھھ أولى /الرابعة متوسط ناجح  ) سنوات03ثالثة ( ش. ت .م  

EP/CMM19403 صیانة األنظمة المیكانیكیة IV ثانوي معاد توجیھھ أولى /الرابعة متوسط ناجح  ) سنوات03ثالثة ( ش. ت .م  

EP/CMM19404 التعدین/ خیار: سباكة IV ثانوي معاد توجیھھ أولى /الرابعة متوسط ناجح  ) سنوات03ثالثة ( ش. ت .م  

EP/CMM19405 إنتاج میكانیكي IV ثانوي معاد توجیھھ أولى /الرابعة متوسط ناجح  ) سنوات03ثالثة ( ش. ت .م  
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  CMM                                                                                                                       المعدنیةالمیكانیكیة و  بناءاتال :شعبة

مستوى  تسمیة التخصص رمز التخصص
 التأھیل

الشھادة 
 المسلمة

بما في  كوینالتمدة 
ذلك العطل 

والتربصات في 
 الوسط المھني

 المالحظات شروط القبول

EP/CMM19501 الدراسات في البناءات المیكانیكیة V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   ش. ت. م الرسم في البناءات المیكانیكیة • 

EP/CMM19502 الدراسات في الھیاكل المعدنیة V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   ش. ت .م الرسم في البناءات المعدنیة • 

EP/CMM19503  المیكانیكیةصیانة األنظمة V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   ش. ت. م صیانة األنظمة المیكانیكیة • 

EP/CMM19504  :سباكةالالتعدین/ خیار V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   ش. ت. م التعدین/ خیار: السباكة • 

EP/CMM19505 معالجة المواد V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   ش .ت .م التعدین/ خیار: السباكة • 

EP/CMM19506 إنتاج میكانیكي V 02سنتان( ش. ت. م .ع(  
 ش .ت .م إنتاج میكانیكي •
• DEP2 میكانیكي إنتاج 
•  DEP2 خیار: إستصناع./میكانیكي إنتاج 
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 الطاقة -اإللكترونیك  -الكھرباء : شعبة
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 ELE                                                                                                                      الطاقة –اإللكترونیك  -الكھرباء  : شعبة

مستوى  تسمیة التخصص رمز التخصص
 التأھیل

الشھادة 
 المسلمة

بما  كوینالتمدة 
في ذلك العطل 
والتربصات في 
 الوسط المھني

 المالحظات شروط القبول

EP/ELE19401 اآللي اإلنتاج أنظمة IV ثانوي معاد توجیھھ أولى /الرابعة متوسط ناجح  سنوات )03( ثالثة ش. ت .م  

EP/ELE19402 إلكترونیك صناعیة IV ثانوي معاد توجیھھ أولى /الرابعة متوسط ناجح  ) سنوات03ثالثة ( ش. ت .م  

EP/ELE19403 الكھرو تقني IV ثانوي معاد توجیھھ أولى /الرابعة متوسط ناجح  سنوات) 03ثالثة ( ش. ت .م  

EP/ELE19404 تركیب وصیانة األجھزة الكھرومنزلیة IV ثانوي معاد توجیھھ أولى /الرابعة متوسط ناجح  ) سنوات03ثالثة ( ش. ت .م  

EP/ELE19405 الشمسیة الفولطاضوئیة والحراریة نظمةاأل تركیب وصیانة IV ثانوي معاد توجیھھ أولى /الرابعة متوسط ناجح  ) سنوات03(ثالثة  ش. ت .م  

EP/ELE19406 تركیب وصیانة أنظمة اإلنذار والتحكم عن بعد IV ثانوي معاد توجیھھ أولى /الرابعة متوسط ناجح  ) سنوات03ثالثة ( ش. ت .م  

EP/ELE19407  تركیب وصیانة أنظمة الطاقة والتبرید/ خیار: تبرید
  ثانوي معاد توجیھھ أولى /الرابعة متوسط ناجح  ) سنوات03ثالثة ( ش. ت .م IV وتكییف

EP/ELE19408  والضبط –األجھزة IV ثانوي معاد توجیھھ أولى /الرابعة متوسط ناجح  ) سنوات03ثالثة ( ش. ت .م  

EP/ELE19409 صیانة صناعیة IV ثانوي معاد توجیھھ أولى /الرابعة متوسط ناجح  ) سنوات03ثالثة ( ش. ت .م  

EP/ELE19410 شبكة االتصاالت IV ثانوي معاد توجیھھ أولى /الرابعة متوسط ناجح  ) سنوات03ثالثة ( ش. ت .م  

EP/ELE19411 تقنیات الكھرباء IV ثانوي معاد توجیھھ أولى /الرابعة متوسط ناجح  ) سنوات03ثالثة ( ش. ت .م  
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 ELE                                                                                                                         الطاقة –اإللكترونیك  -الكھرباء :شعبة

مستوى  تسمیة التخصص رمز التخصص
 التأھیل

الشھادة 
 المسلمة

بما  كوین التمدة 
في ذلك العطل 
والتربصات في 
 الوسط المھني

 المالحظات شروط القبول

EP/ELE19501 األوتوماتیكیة إنجاز و صیانة األنظمة V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   اآللي اإلنتاج أنظمة ش. ت. م • 

EP/ELE19502 إلكترونیك صناعیة V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   ش. ت. م إلكترونیك صناعیة • 

EP/ELE19503 الكھرو تقني V 02سنتان( ش. ت. م .ع(  
 تقنيش. ت. م الكھرو  •
 ش .ت. م تقنیات الكھرباء •
•  DEP2 تقنیات الكھرباء 

 

EP/ELE19504 تركیب وصیانة األجھزة الكھرومنزلیة V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   ش. ت. م تركیب وصیانة األجھزة الكھرومنزلیة • 

EP/ELE19505  فولطاضوئیة  - دیزلنظمة الھجینة األتركیب وصیانة V 02سنتان( ش. ت. م .ع(  نظمةاأل تركیب وصیانة ش .ت. م • 
  الفولطاضوئیة والحراریة

EP/ELE19506 تركیب وصیانة أنظمة اإلنذار والمراقبة عن بعد V 02سنتان( ش. ت. م .ع( ش .ت. م تركیب وصیانة أنظمة اإلنذارات  • 
  والمراقبة عن بعد

EP/ELE18507 تركیب وصیانة أنظمة الطاقة والتبرید/ خیار: تبرید وتكییف V .02سنتان( م .ع ش. ت(  

ش. ت. م تركیب وصیانة أنظمة الطاقة  •
 خیار: تبرید وتكییف والتبرید/ 

•  DEP2  /تركیب وصیانة أنظمة الطاقة والتبرید
 تكییفالوالصناعي خیار: تبرید 

 

EP/ELE18508  الضبط  -األجھزة V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   الضبط –م األجھزة  .ش. ت • 

EP/ELE18509 صیانة صناعیة V 02سنتان( ش. ت. م .ع(  
 ش. ت. م صیانة صناعیة •
•  DEP2 صیانة صناعیة 
•  DEP2 صناعیةال التجھیزات صیانة 

 

EP/ELE18510 شبكة االتصاالت V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   شبكة االتصاالت ش. ت. م • 
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 الفندقة، السیاحة و اإلطعام: شعبة
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 HTR                                                                                                                               السیاحة و اإلطعامفندقة، ال:شعبة

مستوى  تسمیة التخصص رمز التخصص
 التأھیل

الشھادة 
 المسلمة

بما  كوینالتمدة 
في ذلك العطل 
والتربصات في 
 الوسط المھني

 المالحظات شروط القبول

EP/HTR19401 سیر فندقيت IV الرابعة متوسط ناجح /   أولى ثانوي معاد توجیھھ سنوات )03( ثالثة ش. ت .م  
 

EP/HTR19402 الفندقة /خیار : استقبال IV الرابعة متوسط ناجح /   أولى ثانوي معاد توجیھھ ) سنوات03ثالثة ( ش. ت .م  

EP/HTR19403 لسیاحة المحلیةا شطتن IV الرابعة متوسط ناجح /   أولى ثانوي معاد توجیھھ ) سنوات03ثالثة ( ش. ت .م  

EP/HTR19404 السیاحة IV الرابعة متوسط ناجح /   أولى ثانوي معاد توجیھھ ) سنوات03ثالثة ( ش. ت .م  

EP/HTR19405 إنتاج مطبخي IV ناجح /   أولى ثانوي معاد توجیھھالرابعة متوسط  ) سنوات03ثالثة ( ش. ت .م  

EP/HTR19406 خدمات اإلطعام IV الرابعة متوسط ناجح /   أولى ثانوي معاد توجیھھ ) سنوات03ثالثة ( ش. ت .م  

EP/HTR19407 تقنیات البیع IV الرابعة متوسط ناجح /   أولى ثانوي معاد توجیھھ ) سنوات03ثالثة ( ش. ت .م  
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 HTR                                                                                                                           الفندقة، السیاحة و اإلطعام:شعبة

مستوى  تسمیة التخصص رمز التخصص
 التأھیل

الشھادة 
 المسلمة

بما في  كوینالتمدة 
ذلك العطل والتربصات 

 في الوسط المھني
 المالحظات شروط القبول

EP/HTR19501 مسیر فندقي V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   مسیر فندقي مش. ت. • 

EP/HTR19502 التسویق والتطویر الفندقي V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   مسیر فندقي ش. ت. م • 

EP/HTR19503 مناسباتي الفندقة/خیار: استقبال V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   الفندقة/ خیار : استقبال ش. ت. م • 

EP/HTR19504 مسیر في السیاحة V 02سنتان( ش. ت. م .ع(  منشط للسیاحة المحلیة ش. ت. م • 
  السیاحة ش. ت .م •

EP/HTR19505 مرشد منشط سیاحي V 02سنتان( ش. ت. م .ع(  منشط للسیاحة المحلیة ش. ت .م • 
  السیاحة  ش. ت .م •

EP/HTR19506 تصمیم المنتجات السیاحیة V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   السیاحة  ش .ت .م • 

EP/HTR19507 كاترینغ V 02سنتان( ش. ت. م .ع(  ش. ت. م خدمات اإلطعام • 
  ش. ت. م إنتاج مطبخي •

EP/HTR19508  لمطبخياتنظیم اإلنتاج V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   ش .ت. م إنتاج مطبخي • 

EP/HTR19509 إدارة المطاعم V 02سنتان( ش. ت. م .ع(  ش.ت.م خدمات اإلطعام • 
  إنتاج مطبخي ش.ت.م •

EP/HTR19510 تسییر تجارة التجزئة V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   تقنیات البیعش .ت. م  • 
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 IMN                                                                                                                     الرقمیةالوسائط  اإلعالم اآللي و :شعبة

مستوى  تسمیة التخصص رمز التخصص
 التأھیل

الشھادة 
 المسلمة

بما كوین التمدة 
في ذلك العطل 
والتربصات في 
 الوسط المھني

 المالحظات شروط القبول

EP/IMN19401 برمجیات المعلوماتیة تطبیقاتتطویر IV الرابعة متوسط ناجح /   أولى ثانوي معاد توجیھھ )سنوات03ثالثة( ش. ت .م  

EP/IMN19402 الجرافیك ومواقع الویب IV الرابعة متوسط ناجح /   أولى ثانوي معاد توجیھھ )سنوات03ثالثة( ش. ت .م  

EP/IMN19403 اإلعالم اآللي/ خیار: شبكات IV الرابعة متوسط ناجح /   أولى ثانوي معاد توجیھھ )سنوات03ثالثة( ش. ت .م  

EP/IMN19404 اإلعالم اآللي صیانة أنظمة IV الرابعة متوسط ناجح /   أولى ثانوي معاد توجیھھ )سنوات03ثالثة( ش. ت .م  
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 IMN                                                                                                                        الرقمیةالوسائط  اإلعالم اآللي و:شعبة

مستوى  تسمیة التخصص رمز التخصص
 التأھیل

الشھادة 
 المسلمة

بما  كوینالتمدة 
في ذلك العطل 
والتربصات في 
 الوسط المھني

 المالحظات شروط القبول

EP/IMN19501 برمجیات المعلوماتیة تطبیقاتتطویر V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   برمجیات المعلوماتیة تطبیقاتتطویر ش. ت .م • 

EP/IMN19502 تطویر مواقع الواب V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   ش. ت. م الجرافیك ومواقع الویب • 

EP/IMN19503 تطویر الوسائط المتعددة V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   ش. ت. م الجرافیك ومواقع الویب • 

EP/IMN19504 اإلعالم اآللي/ خیار: شبكات V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   خیار: شبكات /ش. ت. م اإلعالم اآللي • 

EP/IMN19505 تشفیر و أمن الشبكات V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   خیار: شبكات/ش. ت. م اإلعالم اآللي  • 

EP/IMN19506  ابیةحالموزع والحوسبة السالنظام V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   خیار: شبكات/اإلعالم اآللي ش. ت. م • 

EP/IMN19507 اإلعالم اآللي صیانة أنظمة V 02سنتان( ش. ت. م .ع(  اإلعالم اآللي. صیانة أنظمة ش. ت. م • 
• DEP2 اإلعالم اآللي. صیانة أنظمة  
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 MRA                                                                                            میكانیك العتاد المتنقل والتجھیز الفالحي:شعبة

مستوى  تسمیة التخصص رمز التخصص
 التأھیل

الشھادة 
 المسلمة

بما  كوینالتمدة 
في ذلك العطل 
والتربصات في 
 الوسط المھني

 المالحظات شروط القبول

EP/MRA19401 تركیب وصیانة عتاد الري IV الرابعة متوسط ناجح /   أولى ثانوي معاد توجیھھ )سنوات03ثالثة( ش. ت .م  

EP/MRA19402 صیانة اآلالت الفالحیة IV أولى ثانوي معاد توجیھھ   الرابعة متوسط ناجح / )سنوات03ثالثة( ش. ت .م  

EP/MRA19403 صیانة السیارات IV الرابعة متوسط ناجح /   أولى ثانوي معاد توجیھھ )سنوات03ثالثة( ش. ت .م  
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 MRA                                                                                             میكانیك العتاد المتنقل والتجھیز الفالحي:شعبة

مستوى  تسمیة التخصص رمز التخصص
 التأھیل

الشھادة 
 المسلمة

بما في  كوینالتمدة 
ذلك العطل 

والتربصات في 
 الوسط المھني

 المالحظات شروط القبول

EP/MRA19501 تركیب وصیانة عتاد الري V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   تركیب وصیانة عتاد الريش. ت. م  • 

EP/MRA19502 صیانة اآلالت الفالحیة V 02سنتان( ش. ت. م .ع(   صیانة اآلالت الفالحیةش .ت. م  • 

EP/MRA19503 میكاترونیك السیارات V 02سنتان( ش. ت. م .ع(  صیانة السیاراتش. ت. م • 
•  DEP2 صیانة السیارات  

 


