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  :مالحظات
أوًال وفـق البنـود (وشواغر العرب واألجانـب والعام إلى إعالن الشواغر للتعليم الموازي  السوريين يتقدم الطالب -

 واحدة يحدد فيها الطالب رغباته وفق مايرغب.الكترونية ببطاقة مفاضلة  المذكورة أعاله )ثالثاً  -ثانياً  –
العـرب واألجانـب الـذين لـم يتقـدموا سـابقاً إلـى المفاضـلة الخاصـة بهـم الطـالب  أيضـاً  هذه المفاضـلة يتقدم إلى -

 .وفق هذا االعالن على الشواغر المتبقية بعد قبول الطالب السوريين هميتم قبولو 
 يتقدم الطالب العرب واألجانب ببطاقة مفاضلة يدوية. -
 / ل.س.٢٥٠٠٠يسدد الطالب الراغب بتسجيل رغبة الموازي سلفة مالية وقدرها / -
  / دوالر أمريكي.٥٠٠يسدد الطالب الراغب بتسجيل رغبة شواغر العرب واألجانب سلفة مالية وقدرها / -
  

 -البعــث  -تشــرين  -حلــب  -دمشــق(امعــات إىل مراكــز التســجيل املعتمــدة يف الكليــات املعنيــة جبيــتم تقــدمي الطلبــات     
مـن  وذلـك اعتبـاراً واألوراق الثبوتيـة املطلوبـة  األساسـيمفاضـلة الدراسـات العليـا  إعـالنالقواعـد املعتمـدة يف وفـق الشـروط و  )محاه
    .١٥/٣/٢٠١٨من يوم الخميس الواقع في  ولغاية نهاية الدوام الرسمي، ٤/٣/٢٠١٨الواقع في  االحد يوم
  

  وزير التعليم العالي                                                                                                                       
                                                                            

  عاطف الندافالدكتور 


