
تكوين معابر من تقني في الاستقبال الفندقي الى تقني سامي في الاستقبال الفندقي

Administrator كتبها
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الى تقني سامي في الإستقبال الفندقي في الإستقبالتقنيتكوين معابر من 

الإستخيار سامي في التسيير الفنادقي لتقنيلترقية الشهادة الفندقة  خيار الإستقبال تكوين لحملة شهادة تقني في 
قبال

المستوى الدراسي المطلوب
:

شهادة تقني في الفندقة خيار الإستقبال للمترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي - أو
تقني في 

الفندقة خيار الإستقبال 
+ خبرة مهنية لسنتين (02) بعد حصولهم على الشهادة بالنسبة للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسي السنة الثانية ثانوي - أو شهادة

تقني في 
الفندقة خيار الإستقبال

+ خبرة مهنية لمدة  (04) أربعة سنوات على الأقل بالنسبة للمترشحين الذين يثبتون مستوى دراسي أقل من السنة الثانية ثانوي

 : * تكوين إقامي طول ايام الاسبوع * دروس مسائية بنسبة للعمالالتوقيت

* تجمعات تكوينية مكثفة بنسبة لغير القاطنين.

 دج).5000 15000 د ج شهريا. تدفع بداية كل ثلثي (3 أشهر = حقوق التدريس :

 : أساتذة جامعيون-ماجستير-أساتذة ذوي خبرةالتأطير

ملف التسجيل:

4 صور شمسية - 02 شهادات ميلاد اصلية - شهادة تقني في الفندقة خيار الإستقبال

- نسخة عنأو أقل من 02 ثانوي مع خبرة أربع سنوات في الميدان -شهادة مدرسية 03 ثانوي أو 02 ثانوي مع خبرة سنتين في الميدان 
بطاقة التعريف الوطني
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 دج15000حقوق الثلاثي الأول 

يمكن التسجيل على الرابط

إستمارة التسجيل الأولي))

جميع شهادات الدولة المقدمة من طرف معهد سيراكون. محرر و ممضاة من طرف المعهد الوطني للتكوين المهني ( تحتملاحظة:
  وصاية وزارة التكوين المهني) و معترف بها لدى الوظيف العمومي و جميع الهيأة الحكومية

سامي لتقنيلترقية الشهادة السياحة  خيار وكالة الأسفار تكوين لحملة شهادة تقني في تخصصات المعابر في السياحة:
في 

السياحة
خيار وكالة الأسفار

تكوين لحملة شهادة تقني في 
السياحة  خيار وكالة الأسفار 

لترقية الشهادة 
لتقني

سامي التنشيط و التسيير السياحي
تكوين لحملة شهادة تقني في 

السياحة
خيار وكالة الأسفار

لترقية الشهادة 
لتقني

 2 / 7

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrXodAvUjnvJ5RU_fPb6F3FPtNauc8OY2ANP_LlKK6SLBj3g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrXodAvUjnvJ5RU_fPb6F3FPtNauc8OY2ANP_LlKK6SLBj3g/viewform
20200815113/2020-08-15-17-45-19.html
20200815113/2020-08-15-17-45-19.html
20200815113/2020-08-15-17-45-19.html
20200815113/2020-08-15-17-45-19.html
20200815113/2020-08-15-17-45-19.html
20200815113/2020-08-15-17-45-19.html
20200815113/2020-08-15-17-45-19.html
20200815113/2020-08-15-17-45-19.html
20200815115/2020-08-15-17-57-38.html
20200815115/2020-08-15-17-57-38.html
20200815115/2020-08-15-17-57-38.html
20200815115/2020-08-15-17-57-38.html
20200815115/2020-08-15-17-57-38.html
20200815117/2020-08-15-18-04-51.html
20200815117/2020-08-15-18-04-51.html
20200815117/2020-08-15-18-04-51.html
20200815117/2020-08-15-18-04-51.html
20200815117/2020-08-15-18-04-51.html


تكوين معابر من تقني في الاستقبال الفندقي الى تقني سامي في الاستقبال الفندقي

Administrator كتبها
السبت, 15 أغسطس 2020 18:29 - تم التحديث فى الخميس, 09 سبتمبر 2021 12:09

سامي 
في 

السياحة
خيار مرشد السياحة المحلية

تكوين لحملة شهادة تقني في 
الفندقة و الإطعام خيار الإنتاج المطبخي 

لترقية الشهادة 
لتقني
سامي 

في 
الفندقة خيار

تسيير وإدارة الفنادق 
تكوين لحملة شهادة تقني في 

الفندقة  خيار الإستقبال 
لترقية الشهادة 

لتقني
سامي 

في 
الفندقة خيار

تسيير وإدارة الفنادق 
تكوين لحملة شهادة تقني في 

الفندقة  خيار الإيواء 
لترقية الشهادة 

لتقني
سامي 

في 
الفندقة خيار

تسيير وإدارة الفنادق 
تكوين لحملة شهادة تقني في 

الفندقة خيار الإيواء 
لترقية الشهادة 

لتقني
سامي 

في 
التسيير الفنادقي 

خيار الإيواء
 

تكوين لحملة شهادة تقني في 
الفندقة  خيار الإستقبال 

لترقية الشهادة 
لتقني

سامي في التسيير الفنادقي 
خيار 

الإستقبال

يمكن التسجيل على الرابط
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إستمارة التسجيل الأولي))

جميع شهادات الدولة المقدمة من طرف معهد سيراكون. محرر و ممضاة من طرف المعهد الوطني للتكوين المهني ( تحتملاحظة:
  وصاية وزارة التكوين المهني) و معترف بها لدى الوظيف العمومي و جميع الهيأة الحكومية

في عديد التخصصاتتكوين شهادة تقني سامي 

       

       

       

       

تكوين عبر المعابر لحاملي شهادة تقني لبلوغ شهادة تقني سامي
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 مشاريع المؤسسات الصغيرةشهادات تأهيلية في إدارة

       

       

شهادات تأهيلية في عديد التخصصات

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

التكوين المستمر في عديد التخصصات
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يمكن التسجيل على الرابط       

إستمارة التسجيل الأولي))

جميع شهادات الدولة المقدمة من طرف معهد سيراكون. محرر و ممضاة من طرف المعهد الوطني للتكوين المهني ( تحتملاحظة:
  وصاية وزارة التكوين المهني) و معترف بها لدى الوظيف العمومي و جميع الهيأة الحكومية
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