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 إعالن
 

 تعلن وزارة السياحة
 الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي

 بفروعها ٢٠١٦لحملة شهادة الدراسة الثانوية لدورة عام 
 ( علمي . أدبي . تجاري . فندقي )

 مفاضلة للتقدم إلى المنح المجانية والمخفضة المخصصة للوزارة في عن
 (نظام السنتين)مراكز التدريب السياحي والفندقي الخاصة 

ً _ أحكام عامة   أوال

ـــتم قبـــول عـــدد مـــن الطـــالب الســـوريني ومـــن فـــي حكمهـــم  -۱ ـــى ي واحلاصـــلني عل
ـــة  ـــة والعام ـــة الفندقي ـــة املهني ـــهادة الثانوي ـــة الش ـــدورة والتجاري ـــام /ل ـــي  ٢٠١٦ ع / ف

 . اخلاصة املرخصة من قبل وزارة السياحة والفندقي السياحي التدريب مراكز
احلاصـــل علـــى الشـــهادة الثانويـــة والـــذي يرغـــب باالنتســـاب إلـــى يتقـــدم الطالـــب  - ٢

ـــز ـــدريب مراك ـــياحي الت ـــدقي الس ـــة والفن ـــذا  اخلاص ـــي ه ـــواردة ف ـــروط ال ـــق للش واحملق
لفحـــص مقابلـــة فـــي املركـــز الـــذي يتقـــدم فيـــه الطالـــب للتســـجيل  اإلعـــالن

 باملفاضلة للتحقق من الشروط املتعلقة بسالمة اجلسد واحلواس 
 مينح الطالب املقبول استمارة قبول تخوله االشتراك باملفاضلة . - ٣
ـــي  - ٤ ـــة ف ـــة املوزع ـــز اخلاص ـــد املراك ـــي أح ـــد ف ـــى مقع ـــول عل ـــمن احلص ـــة يتض كاف

ـــذا احمل ـــق ه ـــات وف ـــالنافظ ـــاء اإلع ـــكل  اإلعف ـــية بش ـــاط الدراس ـــوم واألقس ـــن الرس م
 % / . ٥٠مجاني أو مخفض بنسبة / 

خــــالل مـــدة احلـــد األدنــــى الالزمــــة للحصـــول  املقبـــول باملنحـــةب ـوال يطالـــب الطالـــ
 كاملــةبــأي رســم أو قســط دراســي للمنحــة ال( ســنتني )  علـــى الدرجـــة العلميـــة

 جناحه في امتحانات كل سنة . شريطةباستثناء ثمن الكتب افضة  أو
ــــول  -٥ ــــتم قب ــــاء ) %  ٧ ( ي ــــن أبن ــــقاء وأزواج  م ــــة وأش ــــة مجاني ــــهداء كمنح الش

ويعفـــى الطالـــب مـــن كافـــة الرســـوم واألقســـاط وثمـــن الكتـــب بعـــد تقـــدمي الوثـــائق 
 الالزمة أصوال" وجترى مفاضلة خاصة للطالب املتقدمني .

مـــن أعـــداد الطـــالب املســـجلني فـــي الســـنة األولـــى باملركز(منحـــة  ) %٥( يـــتم قبـــول  - 
 مجانية)  

مـــن أعـــداد الطـــالب املســـجلني فـــي الســـنة األولـــى باملركز(منحـــة ) % ٥(يـــتم قبـــول  -
مـــن كافـــة الرســـوم واألقســـاط وثمـــن يعفـــى الطالـــب %) ٥٠مخفضـــة بنســـبة 

ـــوال" و ـــة أص ـــائق الالزم ـــدمي الوث ـــد تق ـــب بع ـــالكت ـــالب جت ـــة للط ـــلة خاص ري مفاض
 املتقدمني .
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 _ شروط التقدم إلى املفاضلة / نظام سنتني / "ثانياً 

 
 الشهادة املهنية الفندقية أو الشهادةالعامة أو_ أن يكون حاصالً على الشهادة الثانوية  ١

 / . ٢٠١٦السورية لدورة عام /املهنية التجارية 
 /وما ١٩٩٤بالطالب الراغبني بالتقدم إلى هذه املفاضلة أن يكونوا من مواليد/  _ يشترط ٢

 بعد 
باملفاضلة اخلاصة  والفندقي السياحي التدريب _ أن ال يكون مقبوالً في أحد مراكز ٣

 العامة واخلاصة .
التي % / من عالمة اللغة األجنبية  ٥٠/ـ تعتمد احلدود الدنيا للتقدم للمفاضلة ب_  ٤

لكال ملعدل الوسطي ،وا واملهنية التجارية يختارها الطالب للشهادة الثانوية العامة
 الفندقية .املهنية العامة والتخصصية حلملة الشهادة  االنكليزيةعالمتي اللغة 

_ يتم القبول وفق تسلسل عالمة اللغة األجنبية وفي حال التساوي يتم القبول على  ٥
واملهنية المة التربية الدينية للشهادة الثانوية العامة أساس اموع العام بعد طي ع

 الفندقية .املهنية وطي عالمة التربية الدينية واللغة الفرنسية حلملة الشهادة التجارية 
 _ الوثائق املطلوبة  "ًثالثا

 
 استمارة قبول تخول الطالب االشتراك  باملفاضلة . - ١
 صورة مصدقة عن الوثيقة األصلية للشهادة الثانوية . - ٢
 و صورة عن الهوية الشخصية .أإخراج قيد نفوس  - ٣
 ملونةثالث صور شخصية  - ٤
للتدريب السياحي والفندقي الهيئة العامة استمارة املفاضلة يتم احلصول عليها من  - ٥

 ر أو مديريات السياحة في احملافظات بدم
 ة التقدم إلى املفاضل إجراءات_  "رابعاً 

 
 يتقدم الطالب شخصياً لالشتراك باملفاضلة. - ١
يثبت الطالب في بطاقة املفاضلة اللغة األجنبية التي اختارها إذا كان قد تقدم إلى  - ٢

لغتني أجنبيتني في الشهادة الثانوية والعالمة التي حاز عليها في تلك اللغة والعالمة 
 الكاملة .

ويوقع الطالب  ثالث نسخيسجل الطالب الرغبات بنفسه على بطاقة املفاضلة وعلى  - ٣
على النسخ بعد التأكد من صحة رغباته وتسلسلها وتلصق الطوابع عليها حسب القيم 

 ويحتفظ الطالب بنسخة منها .املالية للطوابع املبينة على االستمارة 
بعد تثبيتها لدى املوظف اتص مهما ال يسمح بتعديل الرغبات أو االعتراض عليها  - ٤

 كانت األسباب .
ال يلزم الطالب مبلء جميع الرغبات في بطاقة املفاضلة ، وميكن له تدوين رغبة واحدة  - ٦

 .  األقلعلى 
 وتسلسل الرغبات . األجنبيةيتم القبول وفق تسلسل عالمة اللغة  - ٧
ال يحق للطالب التقدم بأكثر من مرة واحدة للمفاضلة حتت طائلة إلغاء حقه  - ٨

 بالتسجيل . 
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 _ مواعيد ومراكز املقابالت والتسجيل ا"خامس
  

الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي بدمر التسجيل في املفاضلة في  يتم - ١
ً  ومديريات السياحة باحملافظات ).  م ٢٠١٦/   ١٠/  ٣٠ ولغاية  ٢٠١٦/  ١٠/  ١٦ من ( "اعتبارا

 التاسعةطالب ضمن فترة التسجيل احملددة أعاله يومياً من الساعة الويتم استقبال 
 باستثناء يومي اجلمعة والسبت .الرسمي  وحتى نهاية الدوام "صباحاً 

فحص مقابلة يحدد موعده الحقاً للتأكد من  إلىإلى املفاضلة  املتقدمونيخضع  -٢
 للعمل السياحي قبل صدور نتائج املفاضلة  ومالءتهمسالمة اجلسد واحلواس 

املطلوبة للتسجيل النهائي بعد إعالن نتائج أسماء املقبولني  األوراقيستكمل الطالب  - ٣
 في املراكز التي مت القبول فيها. 

 
 
 

 وزير السياحة                                                                

 يازجي رياض المهندس بشر

 


