
 
   
 
 

 
 

 

المعـــاقين الب
عتبــاراً مــن يــوم

ووفــق ،2016
القائمــة املرفقــة

 رغبــة أو أكثــر
يب وصــورة عــن

 سبة العجز.

وفــق احلــدود 2

عالي

 المارديني

   

للطـــال لثانيـــة)
وضــة وذلــك اع

25/2/6فــي 

يف اصــراً واملبينــة 

لطالــب إدراج
 الفحص الطــيب

أن لتحديد نس
20-2016

ر التعليم الع
 

محمد عامر

  س
  طوس

   

20.  
(للمـــرة الــواغر

م مرفو ع رغبــا
الواقــع فـ ــيس

 الشــاغرة حص

ات ( متــاح لل
مرفقة بوثيقة )

امعة هلذا الشأ
15ســي  الدرا

 طالب.

وزير          

متور الدك  

طرطوس – محاه
طرط –محاه  –

  

  

18/1/016
ـلة مـــلء الشـــ
هــا وكانــت مجيــع

الخمــيمــن يــوم
ك على املقاعــد

الب يف اجلامعــا
جلدول املرفق )

ضلة يف كل جا
لشــواغر للعــام
سل رغبات الط

 
 
مح –الفرات  –
–الفرات  –ث

  

إعــــــالن
  

8/تاريخ 10
مفاضـــلدم إىل

أو تقــدموا إليهــ
وام الرســمي م
ة العامة وذلك

ت شــؤون الطــال
 املدرجة يف اجل

ملعتمدة للمفاض
فاضــلة مــلء ال
ألساسية وتسلس

 
جى االطالع
جى االطالع

–البعث  –ن
البعث –شرين

  

6عايل رقم /
التقـــدتح بـــاب

م سابقاً أ صة 
ــى نهايــة الــدو

اضلةعالن املف
  ضلة.

إىل مــديريات ا
صاتالختصا

لجنة الطبية امل
 املقبــولني يف مف
ني جسمياً األ

رجى االطالع
 القطري / يرج
لتنفيذي / يرج

تشرين –حلب
تش –حلب  –

  رية
   

س التعليم الع
 العـــايل عـــن فـــت
ملفاضلة اخلاص

وحتــى ،2016
الواردة يف إعلة

تائج هذه املفاض
م الكرتونيــا بــا
وب متقيداً باال

 الطيب لدى الل
 العــايل نتــائج

 مفاضلة املعاقني

/ يرجب اخلاص
 التعليم العايل

املكتب الت –ة
ح –دمشق  –

–دمشق عات

لعربية السور
 عليم العالي

داً لقرار جملس
 وزارة التعلـــيم
 يتقدموا إىل امل

3/2/6ع فــي 

ذه املفاضل ة
لدنيا املعلنة لنتا

الطــالب برغبم 
لتسلسل املطلو

 . الشخصية

جراء الفحص
ر وزارة التعليم
 املعلنة لنتائج

املكتب –ورية 
مكتب –رية 

ين لطلبة سورية
–ء اجلامعات 

 الطالب جبامع

 
لجمهورية ال

وزارة التع   
 

استنا
تعلـــن 

ممن مل جسمياً 
الواقــع الربعــاء

اخلاصة شروطل
ووفق احلدود الد

تقــدمي -
وفق ا
اهلوية

يتم إج -
تصدر -

الدنيا
 

صورة إلى:
رئاسة اجلمهو -
القيادة القطر -
االحتاد الوطين-
السادة رؤساء-
مدراء شؤون-

ا

ج
اال
ال
و
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