فاكس

اجلمهىريُ العربًُ السىريُ
وزارَ التعلًم العالٌ

إعـ ـ ـ ـ ــالن
استناداً إىل قرار دللس التعلًم العالٌ رقم  101تاريخ . 2011/11/13
تعلــو وزارَ التعلــًم العــالٌ عــو فــتد بــا التك ـ إىل مفاضــلُ م ـ شل الصــىالر ل التعلــًم اعــىازٍ للعــا
ال راسٌ  2012- 2011للطال الـييو تكـ مىا إىل مفاضـلُ التعلـًم اعـىازٍ وو يـ ولىا العـ د اعطلـى مـو
الرلبات ل بطاقُ اعفاضلُ ورفطت مجًع رلباتهم وذلك وفل احل ود ال لًا اععلنُ للتعلًم اعىازٍ اعتباراً
م ــو ح ــبا ي ــى األحــ الىاق ــع ل  2011/11/22وحت ــِ لهاي ــُ الــ وا الرمس ــٌ م ــو ي ــى اخلم ــًس الىاق ــع ل
 ،2011/12/1وعلِ الرالبني التك بطلباتهم ضمو اعىاعً احمل دَ الكرتولًًا ل م يريات شؤون الطال ل
اجلامعات لًصار إىل إح ار قرارات قبىهلم مو وزارَ التعلًم العالٌ وعلـِ نن ييـتم اسـتال نٍ لـ إي بعـ
التأك مما يأتٌ :
 نن يكىن الطال ق تك إىل مفاضلُ التعلًم اعىازٍ وو ي ون الع د اعطلى مو الرلبات ورفطتمجًع رلباته .
 نن ي ي ون الطال رلبُ تتطل مسابكُ نو مكابلُ ماو يكو ق جند فًها سابكاً. التأكـ مــو حًــازَ الطالـ علــِ احلـ األدلــِ اعطلــى للكبــى بالرلبــُ الــل يطلبهــا وفــل احلـ ودال لًا اععلنُ وحتكًل الصروط األخرّ اعطلىبُ لكل اختصاص .
مالحظُ  :يكىن الكبى علِ نساس التعلًم اعىازٍ حتِ التخرج ويحيل للطال التخىيل نو تغـً الكًـ
علِ اعفاضلُ العامُ .
وزير التعلًم العالٌ
ال كتىر عا ف الن اف
اعرفكات :الصىالر اععلو عنها .

حىرَ إىل:
-

الكًادَ الكطريُ –مكت

-

الىكالُ العربًُ لأللباْ – سالا

-

ايحتاد الى ين لطلبُ سىريُ – اعكت التنفًيٍ – يرجِ اي الع .

-

رٓاسُ جامعُ دمصل – حل – تصريو – البعث – الفرات – محاه  -ر ىس .

-

م يريات شؤون الطال جبامعات (دمصل – حل – تصريو – البعث – الفرات – محاه – ر ىس)

التعلًم العالٌ الكطرٍ – يرجِ اي الع

