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 إعالن
 
 

 تعلن وزارة السياحة
 
 

 الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي
 
 

 عن مفاضلة املنح اانية وافضة في دبلوم إدارة املنشآت السياحي والفندقي والتسويق 
 

) اخلاصة (نظام السنة ةوالفندقي ةمراكز التدريب السياحي اصصة للوزارة في   
 

  ٢٠١٦/    ١٠/  ٣٠ولغاية    ٢٠١٦/  ١٠/  ١٦اعتبارا" من   

 

 املؤهل العلمي : ( حملة الشهادات التالية ) :  –أوال" 

 .مراكز التدريب السياحي والفندقي اخلاصة والعامة   -       

 جتاري ) –سكرتارية  -آثار ومتاحف (التقانيةشهادة املعاهد  -       

 ٠) التاريخ -فرنسي  أدب انكليزي أو -اآلثار – إدارة أعمال -السياحة  –احلقوق  -شهادة جامعية لكليات(االقتصاد  -       

 حيث يتم توزيع املنح  على النحو التالي :        

كمنحة مجانية ويعفى الطالب من كافة الرسوم  الشهداءوأشقاء وأزواج من أبناء ) %  ٧ ( يتم قبول  - 
 واألقساط وثمن الكتب بعد تقدمي الوثائق الالزمة أصوال" وجترى مفاضلة خاصة للطالب املتقدمني .

(منحة مجانية)   من أعداد الطالب املسجلني في باملركز ) %٥ ( يتم قبول   -    

)   %٥٠منحة مخفضة بنسبة ( من أعداد الطالب املسجلني باملركز )%٥ ( يتم قبول -  

قي أحد املراكز اخلاصة وفق هذا اإلعالن من الرسوم واألقساط الدراسية وسيتم إعفاء الطالب اصص منحه مقعد 
الطالب املقبول باملنحة خالل مدة سنة  واليطالب% / باستثناء ثمن الكتب،٥٠مجاني أو مخفض بنسبة /   بشكل 

 .واحدة  بأي قسط أو رسم دراسي للمنحة الكاملة أو افضة شريطة جناحه في امتحانات  هذه السنة 
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 / نظام السنة الواحدة / القبول في دبلوم إدارة المنشآت السياحي والفندقي والتسويق شروط  -ثانياً        
 يكون مواطنا" عربيا" سوريا" أو من في حكمهم  أن -١
  :  على أحد املؤهالت العلمية التالية "حاصالأن يكون  -٢

و  %/٦٥و العامة مبعدل تخرج اليقل عن / أمراكز التدريب السياحي و الفندقي اخلاصة  من خريجي أحد  -
 ٠السياحية%/، يفضل من لديه خبرة عمل في املنشآت ٦٠معدل اللغة األجنبية عن /

 .%/ للغة األجنبية ٦٠كلية االقتصاد مبعدل / من خريجي  -
 أدب فرنسي) معدل التخرج/ جيد/ -كلية  اآلداب اختصاص (أدب انكليزيمن خريجي  -
 . %٦٠معدل اللغة األجنبية  جتاري) -سكرتارية -(آثار و متاحف التقانيةاملعاهد من خريجي  -
  ٠% للغة األجنبية ٦٠مبعدل ) التاريخ  -اآلثار -السياحة -إدارة أعمال -كليات ( احلقوقمن خريجي  -

 ٠/ عاماً ٢٦أن ال يتجاوز عمر املتقدم عن / -٣
معدل  إلىيتم قبول الطالب حسب تسلسل معدالت التخرج وفي حال تساوي معدالت التخرج يتم النظر  -٤

 ٠اللغة األجنبية لكل شهادة ، و حسب الطاقة االستيعابية
السمنة ) سالمة النطق و احلواس و اجلسم و خالياً من األمراض  -حيث ( الطول أن يكون حسن املظهر من  -٥

 ) ااجللدية و املعدية( يخضع املتقدمني إلى فحص مقابلة باملركز الذي يتم قبوله فيه

 مواعيد ومراكز التسجيل  -ثالثاً 

 

من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة  ٢٠١٦/ ١٠/   ٣٠ولغاية    ٢٠١٦ /  ١٠/  ١٦يبدأ تقدمي الطلبات في    –
ً في الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي بدمر ومديريات السياحة باحملافظات   .ظهرا

 

 إجراءات التسجيل – "رابعاً 

 يتقدم الطالب شخصياً لالشتراك في املفاضلة . -١

ويوقع الطالب على النسخ الثالثة بعد  ميأل الطالب الرغبات بنفسه على بطاقة املفاضلة وعلى ثالث نسخ -٢
 ويحتفظ بنسخة منها  االتأكد من صحة رغباته وتسلسله
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 الوثائق املطلوبة :

 صورة مصدقة عن املؤهل العلمي ( الشهادة التي يحملها) -

 صورة مصدقة عن كشف العالمات   -

 صورة عن الهوية الشخصية -

 من مركز التسجيل    استمارة مفاضلة يتم احلصول عليها -

 ٠س٠ل /١٠طابع مالي بقيمة/   -

 املفاضلة  إجراءاتتعلن نتائج القبول بعد االنتهاء من  مالحظة هامة :    

 ويتم استكمال األوراق املطلوبة للتسجيل النهائي للمقبولني

 

 

 ٢٠١٦دمشق في   /    /  

                         

 وزير السياحة                                                                                                    

  المهندس بشر رياض يازجي                                                                                                          

 


