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معك لتحقق نجاحاتك
With you to achieve success عن المركز

المتخصص  والتكوين  للدراسات  آفاق  مركز 
مؤسسة خاصة مستقلة يقع مقرها الرئيسي 
بالجزائر  معتمدة من الدولة.  تهدف إلى  دعم 
سوق العمل بكفاءات يتماشى تكوينها  ووترية  
التطور  المتسارعة اليت يشهدها العالم في 

شىت المجاالت. 
أنجـــع  تقديـــم  إختصاصاتهـــا  ضمـــن  ينـــدرج  كمـــا 
المؤسســـات  لفائـــدة  اإلستشـــارات  و  الحلـــول 
العموميـــة و الخاصـــة. و إقـــراح برامـــح تكوينيـــة 

عاليـــة. جـــود  ذات  بيداغوجيـــة  دعائـــم  و 
و حرصـــا علـــى تجـــاوز األنظمـــة التقليديـــة الســـائدة 
في التكوين تتبىن إدارة المركز  منهج الشراكة 
والتعاون مع المؤّسســـات اإلقتصادية  ومراكز 
األبحاث والدراســـات  لربط ما يقدم من دراســـات 
نظريـــة و مايفرضـــه الواقـــع مـــن إشـــكاالت عمليـــة  
لتحقيـــق رؤيـــة تكامليـــة بـــن النظريـــة و التطبيـــق 
األكاديميـــن  و  الخـــراء  مـــن  بنخبـــة  باإلســـتعانة  
ضمانـــا للقيمـــة العلميـــة و المهنيـــة  لمـــا 

يقدمـــه.

About 

Afak Center for Studies and Specialized 

Training is an independent private 

institution with its headquarters 

located in Algeria, accredited by the 

state. It aims to support the labor 

market with competencies that are in 

line with the formation and the pace 

of rapid development that the world is 

witnessing nowadays in various fields. 

It also falls within its competencies to 

provide the most effective solutions 

and consultations for the benefit of 

public and private institutions, and 

to propose training programmes and 

educational pillars of high quality.

To transcend the traditional systems 

prevailing in training, the Center›s 

administration adopts the approach 

of partnership and cooperation with 

economic institutions and research 

centers to link the presented theoretical 

studies with practical problems posed 

by reality. It also contends to achieve 

an integrative vision between theory 

and practice with the help of a group 

of experts and academics to ensure 

scientific value and professionalism.



تكوينات متخصصة على أعلى مستوى. 
إستشارات لفائدة المؤسسات العمومية و الخاصة. 

مؤتمرات وطنية ودولية. 
برامج تكوينية و دعائم بيداغوجية. 

High-level capacity building.

Consultations for the benefit of public and private sectors.

International and national conferences.

Training programmes and pedagogical supports.

معك لتحقق نجاحاتك
With you to achieve success



رؤيتنا

الـــــــمهارات  بأهـــــمية  تـــطويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  إيماننـــا 
يجعـــل  القـــدرات  تنميـــة  و  المكتســـبة  
مـــن    روادنـــا  تمكـــن  فـــي  ســـعينا مطلقـــا 

يتماشـــى  إحرافـــي  نوعـــي  تكويـــن 
و إحتياجات سوق العمل على مستوى 
وطـــي و دولـــي ، و تقديـــم أنجـــع الحلـــول 
المؤسســـات  لفـــــــــــــــــــــــــــــــــائدة  واإلستشـــارات 
العموميـــة و الخاصـــة ، و إقـــراح برامـــح 

تكوينيـــة ذات جـــود عاليـــة .

vision    

 
Our belief in the importance of 

developing acquired skills and capacity 

development makes our endeavor to 

enable our pioneers to create professional 

qualities in line with the needs of 

the labor market at a national and 

international level. Our primordial goal 

is to offer the most effective solutions and 

consultations for the benefit of public 

and private enterprises, and to propose 

training programmes of high quality.

قيمنا

الجودة،اإلحرافية اإللزتام،المصداقية.

values

Quality, professionalism, 

commitment, credibility.

أهدافنا

بصفـــة  تكوينيـــة   برامـــج  لتطويـــر  نســـعى 
دوريـــة وفقـــا  للمعايـــري العالميـــة و  إيجـــاد 
ضمانـــا  ناجعـــة   إســـراتيجيات  و  حلـــول  

األداء. وجـــودة  لفعاليـــة 

Objectives           

We seek to develop training 

programmes in accordance with 

nternational standards and carry out 

effective solutions and strategies to 

ensure the effectiveness and quality 

of performance.



فريق عمل متكامل في خدمتك
An integrated staff at your service

Director of the Center

Dr. Samy Louafi

Director of Programs and Training:

Dr. Aicha Abbache

President of the Scientific Council: 

Dr. Amna AMhamdi Bouzina

Responsible for international cooperation :

Dr. Amel Njahi

President of the Committee

 on Communication and Public Relations :

Omar mahdi Bakhouche

مدير المركز:  
د. سامي الوافي 

مديرة الربامج و التكوين : 
د. عائشة عباش

رئيسة المجلس العلمي :
د. آمنة أمحمدي بوزينة

المكلفة بالتعاون الدولي : 
 د. أمال نجاحي 

رئيس لجنة اإلعالم 
و اإلتصال و العالقات العامة :

m.c.r@afakcenter.comد. عمر مهدي بخوش 

c.i@afakcenter.com

c.s@afakcenter.com

p.f@afakcenter.com

d.g@afakcenter.com



أنماط التكوين 
برامج التكوين الفردي. ■
برامج التكوين الجماعي . ■
التكوين عر وسائط االنرنات ■

(Zoom، Google meet، Cisco webex 

meetings, Skype.)

التكويــن مــن خــال المرافقــة و المتابعــة  ■
البيداغوجيــة .

Methods of formation

 ■ Private training programs 

 ■ Public  training programs . 

 ■ Online training (Zoom، Goog-

le meet، Cisco webex meetings, 

Skype.) 

 ■ Training by accompaniment and 

pedagogical follow-up.

دورات تكوينية متخصصة 
شهادات معتمدة دوليا. ■
برامج تكوينية إحرافية بمستوى عال. ■
100خبري  و مختص دولي.  ■
70 برنامجا تكوينيا متنوعا. ■

Specialized training
 ■ Internationally accredited certificates .

 ■ Professional training programs at

 a high level.

 ■ 100 international experts and specialists.

 ■ 70 different training programmes.

خــراء  قبــل  مــن  التكويــن  برامــج  إعــداد  تــم 
متخصصن  وفقا إلحتياجات ســوق العمل  
عريقــة   مراكــز  و  مؤسســات  مــع  بالتعــاون 

التكويــن. لنجاعــة  وطنيــة و دوليــة ضمانــا 

To ensure maximum effectiveness, 

experts have developed and designed 

training programmes in cooperation 

with distinguished national and 

international institutions and centers 

to suit the needs of the labor market. 

Training courses                                                                 الدورات التكوينية



 ■ Accounting and economic science courses.

 ■ Administrative courses.

 ■ Educational courses.

 ■ Human Resources Management Courses.

 ■ Law courses.

 ■ Journalism and media courses.

 ■ Medical and paramedical courses.

 ■ Industrial maintenance and security courses.

 ■ foreign languages and interpretation courses.

 ■ Advanced courses on media software.

 ■ Civil service courses.

 ■ Architecture software courses, interior engineering.

دورات محاسبة و علوم إقتصادية. ■
دورات إدارية . ■
دورات تربوية . ■
دورات  إدارة الموارد البشرية . ■
دورات قانون. ■
دورات الصحافة و اإلعام. ■
دورات طبية و شبه طبية. ■
دورات صيانة و أمن صناعي. ■
دورات اللغات األجنبية و  الرجمة . ■
دورات متقدمة  في برمجيات اإلعام اآللي . ■
دورات األشغال العمومية. ■
دورات  برمجيات الهندسة المعمارية  ، الهندسة الداخلية . ■

تخصصات  
دورات المركز

 Specializations of the

center’s courses



اإلختصاص المرغوب فيه. ■
محاور التكوين المرغوب فيه. ■
لغة التكوين. ■
مدة التكوين.    ■

يوفر لك المركز :
قاعات مجهزة بأحدث الوسائل.  ■
برنامج تكوين بأعلى مستوى.  ■
خراء و مختصن في مجال التكوين.  ■

 ■ The desired specialty

 ■ The desirable Axes of capacity building/ 

formation 

 ■ The language of training 

 ■ The Duration of training

The Center offers:

 ■ classrooms equipped with all needed 

materials and means

 ■ High level training program

 ■ Experts and specialists in the field of 

training

يتوج التكوين بشهادة 
تكوين معتمدة

The training is crowned with

 a supported training certificate

يمكنك المركز من   إقراح  برنامجك 
التكويي  وفقا إلحتياجاتك الخاصة 

ماعليك إال أن تحدد :

The Center enables you to suggest your 

training programme according to your 

particular needs, choose the followings:

صمم برنامجك 
التكويين بنفسك

DETERMINE YOUR OWN 

TRAINING PROGRAM



Consulting  إستشارات

تشمل الخدمات اإلستشارية

يقـــدم المركـــز  خدماتـــه اإلستشـــارية لفائـــدة  
المؤسســـات  العموميـــة و الخاصـــة  فـــي 
التقنيـــة   و  الماليـــة  اإلداريـــة  المجـــاالت 
دوليـــن. مختصـــن  و  بخـــراء  باإلســـتعانة 

دراسة الجدوى اإلقتصادية للمشاريع. ■
التخطيط  و إدارة المشاريع. ■
تقييم األداء المالي للمؤسسات . ■
الخطط و الرامج التسويقية . ■
دراسة األسواق التجارية و تحليل  ■

المنافسة .
والتنظيـــم  ■ البشـــرية  المـــوارد  إدارة 

والهيئـــات. للمؤسســـات  الهيكلـــي 

Center’s Advisory Services are 

The Center provides advisory services 

for the benefit of public and private 

institutions in the administrative, 

financial and technical fields with the 

assistance of international experts and 

specialists.

 ■ Projects feasibility study.

 ■ project planning and management.

 ■ Assessing the institutional financial 

performance.

 ■ Marketing plans and programmes.

 ■ Study of commercial markets and 

analysis of competition.

 ■ Human Resources and structural 

management of institutions and 

organisations



شركائه   مع  بالتعاون  المركز  ينظم 
طابع  ذات  ودولية  وطنية  مؤتمرات 
علمي أكاديمي، ثقافي وإقتصادي. 

The Center organizes in Collaboration 

with partners, national and international 

conferences of a scientific, academic, 

cultural and economic nature.

إستقبال بالمطار . ■
حجوزات بالفنادق.  ■
قاعات مجهزة . ■
شهادة مشاركة معتمدة.  ■
نشر أعمال المؤتمر بمجلة علمية.  ■

دولية محكمة »عدد خاص«.

 ■ Airport reception.

 ■ Hotel reservations.

 ■ Conference rooms equippd.

 ■ Certification of participation.

 ■ Publishing of the Conference›s 

communications in an 

international peer-reviewed 

journal (a special issue).

يوفر المركز 
خدمات لوجيستية

The Center provides logistics 

services, such as 

Conferencesالمؤتمرات


