فاكط

اجلنَورية العزبية الضورية
وسارة التعليه العالي
إعـ ـ ـ ـ ــالٌ
اصتياداً إىل قزار دللط التعليه العالي رقه  101تاريذ . 2011/11/13

تعلــً وسارة التعلــيه العــالي عــً فــتد بــا التك ـ و إىل مفاضــلة م ـلش الغــوالز ل التعلــيه اعــواس للعــاو ال راصــي
 2012- 2011للطال احلاصـل علـا الغـَادة الواىويـة مـً ذلافدـاا درعـا –الضـوي ا

 -الكييطـزة –ادلـ

-

احلضكة – الزقة – ديز الشور ) لعاو  2011الذيً تك موا إىل مفاضلة التعليه اعواس ومل ي وىوا الع د اعطلـو مـً
الزلبــاا ل بطاقــة اعفاضــلة ورفطــب تيــ رلبــاتَه وذل ـ

وفــل احل ـ ود ال ـ ىيا اععليــة للتعلــيه اعــواس ألبي ــا

احملافداا اعتباراً مً صباح يوو األح الواقـ ل  2011/11/22وحتـا ىَايـة الـ واو الز

ـي مـً يـوو اخلنـيط الواقـ

ل  2011/12/1يتك و الطال هلذا االعالٌ وفل احلاالا اآلتية :
 الطال الذيً تك موا إىل مفاضلة التعلـيه اعـواس مـً احملافدـاا احملـ دة عـالي ومل يـ وىوا العـ د اعطلـومً الزلباا ل بطاقة اعفاضلة ورفطب تي رلباتَه .
 الطال الذيً تك موا إىل مفاضـلة التعلـيه اعـواس مـً احملافدـاا احملـ دة عـالي ودوىـوا العـ د اعطلـو مـًالزلباا ل بطاقة اعفاضلة ورفطب جينـ رلبـاتَه فلـ َه اخليـار بالتكـ و إىل ٍـذا االعـالٌ وفـل حـ ود بيـا
احملافداا ووفل الغوالز اعتوفزة ،و تضوية وضعَه وفل الكواع العامة للتضوية .
 الطال الذيً مل يتنكيوا مً التك و إىل مفاضلة التعليه اعواس مً احملافداا احمل دة عـالي فلـَه اخليـاربالتك ـ و إىل ٍــذا اال عــالٌ ووفــل احل ـ ود اععليــة ألبيــا احملافدــاا والغــوالز اعتــوفزة و التك ـ و إىل إعــالٌ
التضجيل اعباعز .
تك ـ و الطلبــاا ضــنً اعواعي ـ احمل ـ دة الك وىي ـاً ل م ـ يزياا عــنوٌ الطــال ل اجلامعــاا لي ــار إىل إص ـ ار قــزاراا
قبوهله مً وسارة التعليه العالي وعلا ٌ اليته اصتالو

طل إال بع التأك مما يأتي :

 ٌ يك ــوٌ الطالـ ـ حاص ــل عل ــا الغ ــَادة الواىوي ــة لع ــاو  2011م ــً إحـ ـ ا ذلافد ــاا درع ــا –الض ــوي االكييطزة –ادل

-

 -احلضكة – الزقة – ديز الشور.

 ٌ ال ي وٌ الطال رلبة تتطل مضابكة و مكابلة مامل يكً ق جند فيَا صابكاً. التأك مً حياسة الطال علا احل األدىا اعطلو للكبول بالزلبة اليت يطلبَا وفل احل ود ال ىيا ألبيـااحملافداا وحتكيل الغزوط األخزا اعطلوبة لكل اخت اص .
مالحدة  :يكوٌ الكبـول علـا صـاظ التعلـيه اعـواس حتـا التدـزل واللـل للطالـ التغويـل و تعـي الكيـ علـا
اعفاضلة العامة .
وسيز التعليه العالي
ال كتور عاطف الي اف
اعزفكاا :الغوالز اععلً عيَا .

