
 الجمهورية العربية السورية           
  والبحث العلمي  وزارة التعليم العالي     

 النـــإع
 مفاضلة منح الجامعات الخاصة السورية

 2021ــ  2020 للعام الدراسي 

 
ُاجملانيُةالدراسيةُُُُشروطُالتقدمُلالستفادةُمنُاملنحعنُُوالبحثُالعلميُُعلنُوزارةُالتعليمُالعايلُُتُ 

ُللعامُالدراسيُُوالبحثُالعلميُُلصاحلُوزارةُالتعليمُالعايُلُُالسوريةاملقدمةُمنُاجلامعاتُاخلاصةُُ

2020ُُُُ السوريُي2021ُُــ ُُُُللطالبُ حكمهم يفُ العامةُُومنُ الثانويةُ شهادةُ علىُ احلاصليُ

ُُُُالعلمي)ُُالفرعُُالسورية الشرعي ــُ االديبُ ال2020ُُُُعامُُ(ــُ األوىلملدراسةُ اجلامعيةُ يفُُُرحلةُ

 ُ(6-5-4-3-2-1ُ)ُرقُماملرفقةُُلُوااالختصاصاتُالواردةُيفُاجلد

.ُُ

 
ُوزيرُالتعليمُالعايلُوالبحثُالعلمُيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُ
 الدكتورُبسامُابراهيُمُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
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ُ

ًمفاضلةًمنحًالجامعاتًالخاصةً:ًًالواجبًتوافرهاًفيًالمتقدمًإلىشروطًًالًً:اولًا
ً

 .أو من يف حكمه العربية السوريةية نسجلاب متمتعا   أن يكون الطالب  -1

و أديب  أو األ  )العلمي   2020يف العام    حاصال  على شهادة الثانوية العامة السورية  الطالب   أن يكون -2

 .فقط  (الشرعية 

  املرفقة رقم  لاو اجلديف كما هو وارد حمققا  للحد األدىن املطلوب   الطالب  أن يكون -3

(1-2-3-4-5-6 ) 

 

ُ:بُةالواثئقُاملطلُواثنياً:
ُ

صورة عن اهلوية الشخصية أو إخراج قيد مدين للطالب السوري، اما الطالب الفلسطيين فيتقدم إبخراج   .1
اتريخ   فيه  يذكر  حديثا   مستخرج  اتريخ قيد  قبل  تكون  ان  جيب  واليت  الطالب  لعائلة   اللجوء 

26 /7 /1956 . 

صادرة عن مديرية شؤون (    ذويُالشهداءُحصراًُوثيقة تثبت احلالة ) ابلنسبة للمتقدمني على مقاعد   .2
شؤون  مكاتب  فروع  من  او  املسلحة  والقوات  للجيش  العامة  القيادة  يف  واملفقودين  واجلرحى  الشهداء 

 .حصراًُالشهداء يف احملافظات 

من اللجان الطبية اليت شكلت يف اجلامعات احلكومية   الواردةاالعاقة    حالةوثيقة الفحص الطيب تثبت   .3
 .املعوقنيد اع ابلنسبة للمتقدمني على مق

 . أصحاهبا إىلال تعاد الواثئق املقدمة يف هذه املفاضلة  مالحظةُ:
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 أحكام عامة:  –  ثالثا  

 

التقدم  .1 وإجراءات  القبول  شروط  ملعرفة  للمفاضلة  التقدم  قبل  جيدا   اإلعالن  قراءة  الطالب  على  جيب 
 للمفاضلة. 

 عالن.إلجيب على الطالب التقيد التام ابملواعيد احملددة يف هذا ا .2

 .تعامل شهادة الثانوية الشرعية السورية معاملة شهادة الثانوية العامة السورية ــ الفرع األديب  .3

مدة الدراسة مبوجب املنحة تعادل احلد األدىن الالزم للحصول على الدرجة العلمية يف الكلية املقبول فيها  .4
سية وليس لعدد الساعات املعتمدة مهما  رالدوفقا  لعدد السنوات امضافا  اليها عام دراسي واحد  الطالب،  

أو   رسم  أبي  املدة  تلك  خالل  الطالب  يطالب  وال  اخلاصة،  اجلامعة  تعتمده  الذي  الدراسي  النظام  كان 
 قسط دراسي حىت لو رسب ابملقررات.

واألقساط  .5 الرسوم  من  إعفاء  اإلعالن  هذا  وفق  اخلاصة  اجلامعات  إحدى  منحه يف  على  احلصول  يتضمن 
)ابستثناء املنح املقدمة من جامعة بالد الشام للعلوم   .جور النقلوأ والسكن اجلامعي أو بدال  عنه  ة  الدراسي

 ي أو بدال  عنه وال أجور النقل (.الشرعية حيث ال تشمل السكن اجلامع

ع متفيها ويت   يا  يف اجلامعة اخلاصة اليت قُبل نظام  ا  مع عدم اإلخالل بشروط املنحة، يكون طالب املنحة طالب .6
النافذة  القوانني واألنظمة  املنصوص عليها يف  االلتزامات والواجبات اجلامعية   جبميع احلقوق وخيضع جلميع 

 . وغريه من حيث نظام الدراسة والتأجيل واالنقطاع

للعام   .7 الثانوية  الشهادة  درجات  جمموع  أساس  على  املفاضلة  واحدة   2020تتم  أجنبية  لغة  اختيار  بعد 
من/وسر   -فرنسي    -إنكليزي  ) اجملموع  عليه حيسب  وبناء   الدينية،  الرتبية  مادة  درجة  / 2400ي( وطي 

العلمي   للفرع  اجملموع  2200و/درجة  هذا  على  بناء  الطالب  ويفاضل  األديب  للفرع   /  ، الرغبات  جلميع 
%(  يف 56يقل عن )   ويشرتط أن يكون الطالب حاصال  على معدل ال  .وللقسم املماثل للغة اليت اختارها

 . ة الثانوية جبميع فروعها بعد طي عالمة الرتبية الدينيةادشهال

يار لغة ما ابلنسبة للمتقدمني اىل جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية بفروعها الثالثة يتم حساب اجملموع ابختأ
)انكليزي   وبناء  عليه حيسب   -فرنسي    -أجنبية واحدة   ، الدينية  الرتبية  مادة  روسي( دون حذف درجة 

ويفاضل الطالب بناء على هذا اجملموع / للفرع االديب  2400/ درجة للفرع العلمي و/2600من /ع  مو اجمل
 % يف مادة الرتبية الدينية. 50عن  جلميع الرغبات ، على أال يقل معدل الطالب 
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  2021/ 2020حيق للطالب املقبول أو املسجل يف اجلامعة احلكومية ) عام او موازي ( يف العام الدراسي   .8
 ىل مفاضلة منح اجلامعات اخلاصة.م اتقدال

كل طالب يقبل يف املنحة يرقن قيده يف اجلامعة احلكومية إذا كان مسجال  فيها ، ويفقد حقه يف التسجيل   .9
 . يف اجلامعة احلكومية إذا كان قبل فيها ومل يسجل بعد

ال وعلى الطالب أن حو اال  ال حيق للطالب املقبول يف املنحة العودة اىل اجلامعة احلكومية يف أي حال من .10
 اإلعالن. يتقدم بتعهد أبنه اطلع على الشروط املتعلقة بذلك يف 

ىل منح إ  حيق  للطالب املسجل يف احدى اجلامعات احلكومية ) عام وموازي ( يف االعوام السابقة التقدم .11
اخلاص اثنوية جديدة  اجلامعات  على شهادة  بناء   العام  ة  يتعهد خطيا    2020يف  ان  اعلى  عانه  لى طلع 

 . ليهاعات احلكومية وال حيق له العودة إعالن وسريقن قيده حكما  يف اجلام شروط اإل

للعام   .12 الطبية  املقبول على منحة اجلامعات اخلاصة يف االختصاصات  للطالب    2020/2021ال حيق 
 .املفاضلة إىلالتقدم 

اجحني سابقا  سواء  يف ز للن جيو حيق للطالب االستفادة من منح اجلامعات اخلاصة مرة واحدة فقط، وال .13
أو األعوام اليت سبقته التقدم إىل هذه املفاضلة سواء  استنكف الطالب   2019/2020إعالن املنح للعام  

  . 2020ولو حصل على شهادة اثنوية عامة جديدة يف العام  ،عن الدراسة أو استمر هبا

بل فيها على أساس املنحة أو االنتقال يت قُ عة الال حيق لطالب املنحة تغيري االختصاص املقبول فيه ابجلام .14
 إىل جامعة ُأخرى خالل مدة دراسته مبوجب هذه املنحة.

اإل .15 لذوي  املخصصة  املفاضلة  بنتيجة  شاغر  وجود  حال  الشاغرة  يف  املقاعد  تضاف  مقاعد   إىلعاقة 
 .املفاضلة العامة 

ملخصصة ملقاعد التبادل ضلة ااملفا  يف  -  أصيل أو احتياط  -لطالب املقبول واملخصص مبقعد  ال حيق ل .16
 التقدم هلذه املفاضلة.واملقبول أصيل يف األعوام املاضية   2021 - 2020الثقايف للعام الدراسي 

عليه مبوجب   .17 املقعد احلاصل  املستنكف قبل صدور هذا اإلعالن عن  للطالب  املفاضلة املخصصة حيق 
 .ه املفاضلةم هلذالتقد 2021 -  2020ملقاعد التبادل الثقايف للعام الدراسي 

العمارة    ال .18 هندسة  مسابقة  امتحان  جيتازوا  مل  الذين  للطالب  اجلامعات   وأحيق  ُأجريت يف  اليت  الفنون 
التقدم للمفاضلة على رغبة هندسة العمارة   رغبة الفنون يف مفاضلة منح اجلامعات اخلاصة،   و أاحلكومية، 

 .هذه الرغبة ملغاة ُحكما  وتعترب
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ندلس ( أو صلي ) جامعة األيف منح اجلامعات اخلاصة اليت تعتمد النظام الف   قبوللب املتبدأ دراسة الطا .19
داء ـ التمثيل ( يف ويف جامعة املنارة ابختصاص ) فنون األ  ) جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية (    السنوي

 . العام التايل للقبول يف املنحة

اخلا .20 اجلامعات  منح  يف  املقبول  الطالب  دراسة  التبدأ  تعصة  من يت  بدءا   املعتمدة  الساعات  نظام  تمد 
   2020/2021الفصل الثاين من  العام الدراسي 

امل .21 اخلاصة  اجلامعة  من  اخلريج  اإليعامل  هذا  وفق  منحة  مبوجب  اجلامعات عالنقبول  خرجيي  معاملة   ،
 .العليا ودراسات التأهيل والتخصص اخلاصة من حيث القبول يف الدراسات

تف )األرضي واخللوي( وعنوان الربيد اإللكرتوين املذكورة على طلب الرتشيح هي اهلوارقام  يُعد العنوان وأ .22
 املعتمدة رمسيا  للتبليغ واالتصال ابملتقدمني عند احلاجة. 

الرمسية   .23 والصحف  السوري  العريب  التلفزيون  يف  اإلخباري  الشريط  يف  النتائج  صدور  عن  اإلعالن  يُعد 
 وصفحة الوزارة على الفيسبوك مبثابة اإلعالن الرمسي.  www.mohe.gov.syوموقع الوزارة االلكرتوين 
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ُُ:واملفقودينُُواجلرحىُُالشهداءُبذوياملفاضلةُاخلاصةُُُ-رابعاًُ

اخلاصة   -1 اجلامعات  منح  مفاضلة  إىل  يتمتع   واملفقودين  واجلرحى  الشهداء  لذوييتقدم  طالب  كل 
 العربية السورية.جلنسية اب

 –العامة )علمي  على األقل يف الشهادة الثانوية    (%56)جيب أن يكون الطالب حاصال  على معدل   -2
 .شرعي(  -أديب 

على أساس جمموع درجات الشهادة    واجلرحى واملفقودين  الشهداء  ذويتتم املفاضلة بني الطالب من   -3
 _  انكليزي  د اختيار لغة أجنبية واحدة )بع  2020  الثانوية احلاصل عليها الطالب إبحدى دوريت عام

عليه  روسي  _  فرنسي وبناء   الدينية،  الرتبية  مادة  درجة  وطي  من/   (  اجملموع  درجة 2400حيسب   /
العلمي األديب2200و/  ، للفرع  للفرع  بناء    ،/  الطالب  جلميع  ويفاضل  اجملموع  هذا   ،الرغبات  على 

جامعة بالد الشام للعلوم الختصاصات املوجودة يف  لتقدم لثناء ا، ابستوللقسم املماثل للغة اليت اختارها
/  2600حيسب اجملموع من/  حيث حيسب اجملموع دون طي درجة مادة الرتبية الدينية، وعليه  الشرعية

 ، على هذا اجملموع جلميع الرغبات  / للفرع األديب ويفاضل الطالب بناء  2400درجة للفرع العلمي و/
للغة   املماثل  اختارها،وللقسم  على   اليت  ابلتفاضل  يرغب  الذي  الطالب  معدل  يقل  أال  على 

الثالثة يف مادة الرتبية الدينية عن    ابفروعه  جامعة بالد الشام للعلوم الشرعيةاالختصاصات احملددة يف  
(50%) . 

مفاضلة   -4 ببطاقة  الطالب  واملفقودين  الشهداء  ذوييتقدم  املخصصة   واجلرحى  اإللكرتونية  املراكز  يف 
 .(4-3)ة واحملددة يف اجلدولني لتدوين رغباته وفق االختصاصات املتاح

ملفاضلة   -5 املتقدمني  الطالب  على  تطبق  شروط،  من  أعاله  ذُِكَر  ما  عدا  واجلرحى   الشهداء  ذويفيما 
 كافة الشروط املذكورة يف هذا اإلعالن. واملفقودين
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ُُُُ-خامساًُ ُُااملفاضلة )مسعية اإلعاقةُ ذويُ منُ ابلطالبُ ُُُُ-خلاصةُ فيهمُُُُ–حركية مبنُ بصريةُ
ُ:املكفوفي(

 
على الطالب الراغب ابلتقدم هلذه املفاضلة أن يكون قد خضع لفحص اللجان الطبية اليت شكلت يف  .1

 اجلامعات احلكومية. 
عامة ويفاضل على لحيق للطالب من ذوي اإلعاقة التقدم ملفاضلة منح اجلامعات اخلاصة وفق األحكام ا .2

 مقاعدها، أو وفق الشروط اخلاصة بذوي اإلعاقة ويفاضل على مقاعدها. 
 –العامة )علمي  على األقل يف الشهادة الثانوية    (%56)جيب أن يكون الطالب حاصال  على معدل   .3

 .(6و 5املبينة يف اجلداول ) جامعة بالد الشام للعلوم الشرعيةشرعي( ابستثناء اختصاصات  -أديب 
وفق ي .4 رغباته  لتدوين  املخصصة  اإللكرتونية  املراكز  يف  اإلعاقة  ذوي  مفاضلة  ببطاقة  الطالب  تقدم 

 .(6-5)االختصاصات املتاحة واحملددة يف اجلدولني 
الناتج عن مجع  .5 الرغبات على أساس اجملموع  اإلعاقة وفق تسلسل  الطالب من ذوي  املفاضلة بني  تتم 

طبية مع درجة الشهادة الثانوية احلاصل عليها الطالب إبحدى دوريت لدرجة اإلعاقة اليت حددهتا اللجنة ا
اللغ  2020عام   إحدى  اختيار  روسي  فرنسي-)انكليزي  ة األجنبي  اتبعد  الرتبية ــ  مادة  درجة  وطي   )

يف   املوجودة  لالختصاصات  التقدم  ابستثناء  الشرعيةالدينية،  للعلوم  الشام  بالد  حيسب   جامعة  حيث 
اختيا بعد  اللغ  راجملموع  روسي    فرنسي-)انكليزي  ةاألجنبي   اتإحدى  الرتبية ــ  مادة  درجة  دون طي   )

جامعة بالد الدينية،على أال يقل معدل الطالب الذي يرغب ابلتفاضل على االختصاصات احملددة يف  
 %، ويف حال وجود أكثر من إعاقة 50الثالثة يف مادة الرتبية الدينية عن    ا بفروعه  الشام للعلوم الشرعية

 تعتمد درجة اإلعاقة األعلى.
الشروط  .6 املتقدمني ملفاضلة ذوي اإلعاقة كافة  فيما عدا ما ذُِكَر أعاله من شروط، تطبق على الطالب 

 .املذكورة يف هذا اإلعالن
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ًمواعيدًالتقدمًللمفاضلةً:ً-سادساًا
اإلعالن يوميا  اعتبارا من بداية الدوام    ايتم تقدمي الطلبات الكرتونيا  إىل أي من مراكز التسجيل املعتمدة واحملددة يف هذ

يوم الرمسي16/11/2020يفاالثنني    الرمسي  الدوام  هناية  يوم  ولغاية  يف   من  يومي  11/2020/  25  األربعاء  ابستثناء 
 .اجلمعة والسبت

ً:إجراءاتًالتقدمًإلىًالمفاضلةً-سابعاًا
قانونية رمس .1 القانوين )مبوجب وكالة  الطالب شخصيا  أو وكيله   ين عشر ببطاقة مفاضلة ويدون  ية (  يتقدم 

على األكثر لالشرتاك يف هذه املفاضلة حسب الشروط والقواعد املنصوص عليها يف هذا اإلعالن.   ةرغب
وميكن أن تكون الرغبات اليت خيتارها الطالب حمددة ضمن جامعة واحدة أو موزعة على عدة جامعات 

املقاعد واالختصاصات ا الطالب وحسب  لرغبة   -(  3( ، )2)  -(  1توفرة واملبينة يف اجلداول )ملوفقا  
 ( امللحقة.6) -( 5( ، )4)

يطبع املوظف لكرتونية و دخل املوظف املختص يف مركز التسجيل رغبات الطالب إىل بطاقة املفاضلة األيُ  .2
نسخة   ،املختص نسختني من البطاقة االلكرتونية بعد االنتهاء املبدئي من إدخال رغبات الطالب إليها

 واالسم الثالثي للشهيد ورتبته ابلنسبة ملفاضلة أبناء الشهداء. ،لطالب ونسخة للوزارةل
على الطالب أو وكيله القانوين أن يتأكد بنفسه من صحة إدخال رغباته وتسلسلها قبل تثبيتها بشكل  .3

شرتاك يف تغيري تسلسلها أو االعرتاض عليها بعد احلصول على رقم ا  هنائي وال حيق له تعديل رغباته أو
 املفاضلة مهما كانت األسباب.

يقوم الطالب أو وكيله القانوين ابلتوقيع على كلتا النسختني الورقيتني وإلصاق الطوابع عليهما قبل تثبيت  .4
البطاقة بشكل هنائي, مث يقوم املوظف بوضع األختام الرمسية عليهما وعلى النسخة املصدقة عن الوثيقة 

 ، القانوين وبياانت شهادته الثانوية وبطاقته الشخصية  ية الطالب أو وكيلهص بعد التأكد من شخ  الثانوية
 ويسلم نسخة إىل الطالب وحيتفظ ابألخرى إشعارا  ابالشرتاك يف املفاضلة. ويثبت البياانت املدخلة

املفاضلة .5 ببطاقة  املرفق  التعهد  من  النسختني  على  ابلتوقيع  القانوين  وكيله  أو  الطالب  وإلصاق   ،يقوم 
و وكيله أ مث يقوم املوظف بوضع األختام الرمسية عليها بعد التأكد من شخصية الطالب    ، وابع عليهالطا

 ويسلم نسخة إىل الطالب وحيتفظ ابألخرى.  ،القانوين وبطاقته الشخصية
 يتأكد املوظف املختص من إرفاق كافة الواثئق املطلوبة مع طلب االشرتاك يف املفاضلة والتعهد. .6
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للطال  .7 التسجيل احملددة، ويف حال ب  ال حيق  مراكز  أي من  للمفاضلة يف  مرة واحدة  التقدم أبكثر من 
 تقدم ألكثر من مركز تعتمد البطاقة األوىل وتلغى الثانية حكما . 

يتقدموا سابقا    .8 )الذين مل  املتقدمني على مفاضلة ذوي اإلعاقة  للطالب  املعاقني يف إابلنسبة  ىل مفاضلة 
يُ  احلكومية(:  املختص  دخاجلامعات  املوظف  رغباته  أل  ورموز  الطالب  اختارها  اليت  البياانت  لكرتونيا  

بعد  املفاضلة  بطاقة  نسخة  مع  الوثيقة  هذه  يُرفق  مث  الطيب  الفحص  وثيقة  يف  احملددة  العجز  ونسبة 
 طباعتها. 

ورموز   هالكرتونيا  البياانت اليت اختار أالشهداء: يدخل املوظف املختص    ذوي  الطالب املتقدمني ملفاضلة .9
 مث يرفق وثيقة االستشهاد مع نسخة بطاقة املفاضلة بعد طباعتها. ،رغباته
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 : الموادًالتيًينظرًإليهاًعندًتساويًمجموعًالدرجاتًفيًالشهادةًالثانويةً-اًاثامًن
 

يفُبُُيفُحالُتساويُاحلدُاألدىنُللدرجاتُاملعلنُللقبولُيفُأيُاختصاصُيتمُالنظرُإىلُمقرراتُالطاُل -
ويفُحالُتساويُُُ،وُي قبلُمنُحازُالدرجةُاألعلىُُ،الشهادةُالثانويةُوفقُالتسلسلُالواردُابجلدولُأدانه
 يوم(ُ.ُ–شهرُ–عالمةُاملوادُي نظرُللعمرُواألولويةُلألصغرُسناًُ)سنة

ُاسمُالكليةُُ
ُاملوادُاليتُسينظرُهلا

ُاملادةُالثالثُةُاملادةُالثانيُةُاملادةُاألوىُل
ُلغةُأجنبيةُكيمياءُعلومُُُفيزايئيُُُعالجوظيفيُــُُجعالجتميلُــُ
ُفيزايءُأجنبية لغةُرايضياُتُاملعلوماتيةُُ اهلندسة
ُأجنبية لغةُكيمياءُرايضياُتُوهندسةُالبرتول الكيميائية اهلندسة

ُعلومُفيزايءُرايضياُتُاهلندسةُالطبيُة
 هندسة-املدنية اهلندسُة- الكهرابئية اهلندسة

ُهندسةُاالتصاالت-تباحاسهندسةُُ-احلاسوب
ُــُُهندسةُامليكاترونكسُُ

ُأجنبية لغةُفيزايءُرايضياُت

علومُُُُ-متويلُوبنوك– اقتصاد -معماريُة هندسة
ُ-ُأجنبية لغةُرايضياُتُماليةُومصرفيُة

ُ-ُرايضياُتُأجنبية لغةُدويُلالنقلُلوجستياتُال
ُ-ُةأجنبي لغةُعربيُة لغةُإدارةُاملشايف-األعمالُاإلدارية-إدارةُاألعمال

الكرتونية-التسويق وجتارةُ الكرتوينُ -تسويقُ
ُُعربيُة لغةُأجنبية لغةُالتمريُض

ُ-ُلغةُأجنبيةُثقافةُقوميةُالعالقاتُالدوليةُوالدبلوماسيةُ–احلقوقُ
الشامُ بالدُ جامعةُ يفُ الشرعيةُ االختصاصاتُ

ُ-ُعربيُة لغةُالدينية الرتبيةُللعلومُالشرعيُة

ُ-ُأجنبية لغةُعربيُة لغةُالفنون
ً
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 مراكزًالتسجيلًالمعتمدةًلمفاضلةًمنحًالجامعاتًالخاصةً:ً-اًاسعتا

ً
 جامعة دمشق:

 الهندسة المدنية ـ مبنى الورش ـ مخبر االنترنت كلية  -

 كلية التربية الثانية السويداء. -

 . كلية التربية الرابعة بالقنيطرة -

 .المعهد التقاني للحاسوب بدرعا -
 جامعة حلب:

 حلب-مركز كلية العلوم  -

 رين:تشجامعة 
 المكتبة المركزية -

 جامعة البعث:
 مديرية شؤون الطالب المركزية  -

 جامعة حماة:
 كلية الطب البيطري )مخبر الحاسوب( -

 جامعة الفرات:
 دير الزور )رئاسة الجامعة( -

 الحسكة  -

 جامعة طرطوس:

 .مركز كلية السياحة -

 مركز كلية الهندسة التقنية. -
ُ
ُ
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 صورةُإىلُُ:
ُرجاءُاالطالعُُ.ُ–ُيةاخلاصُيفُرائسةُاجلمهوُرُم.ُ

ُرجاءُاالطالعُ.ُ–مُ.ُاخلاصُيفُرائسةُجملسُالوزراءُُ
ُرجاءُاالطالعُ.ُ–ُركزيةالقيادةُامل

ُفرعُجامعةُدمشقُحلزبُالبعثُالعريبُاالشرتاكيُ
ُفرعُجامعةُحلبُحلزبُالبعثُالعريبُاالشرتاكي

ُفرعُجامعةُتشرينُحلزبُالبعثُالعريبُاالشرتاكي
ُالعريبُاالشرتاكيُعثفرعُجامعةُالبعثُحلزبُالب

ُفرعُديرُالزورُحلزبُالبعثُالعريبُاالشرتاكُي
ُحلزبُالبعثُالعريبُاالشرتاكُيُمحاهفرعُ
ُطرطوسُحلزبُالبعثُالعريبُاالشرتاكُيفرعُ

ُاملكتبُالتنفيذيُلنقابةُاملعلميُ
ُاالحتادُالوطينُلطلبةُسوريةُُ

ُجامعةُدمشقُيرجىُاإلعالنُيفُالكلياتُالتابعةُجلامعتكمُُ
ُلبُيرجىُاإلعالنُيفُالكلياتُالتابعةُجلامعتكُمحُجامعة

ُجامعةُتشرينُيرجىُاإلعالنُيفُالكلياتُالتابعةُجلامعتكُم
ُجامعةُالبعثُيرجىُاإلعالنُيفُالكلياتُالتابعةُجلامعتكُم

ُجامعةُالفراتُيرجىُاإلعالنُيفُالكلياتُالتابعةُجلامعتكم
ُميرجىُاإلعالنُيفُالكلياتُالتابعةُجلامعتكُمحاهجامعةُ
ُيرجىُاإلعالنُيفُالكلياتُالتابعةُجلامعتكمُطرطوسجامعةُ

ُاملعهدُالوطينُلإلدارةُالعامُةُ
ُاألعمالاملعهدُالعايلُإلدارةُ

ُاملعهدُالعايلُللدراساتُوالبحوثُالسكانيُة
ُجامعةُدمشقُُُ–املكتبُالفرعيُلنقابةُاملعلميُ
ُاهليئةُاملركزيةُللرقابةُوالتفتيُش

ُليةُااجلهازُاملركزيُللرقابةُامل
ُساانُ–الوكالةُالعربيةُالسوريةُلألنباءُُ

ُاملكتبُاخلاصُ-السيدُمديرُالشؤونُاإلداريةُُ–السادةُمعاونوُالوزيرُُ-مُ.ُالسيدُالوزيرُُ
ُقيادةُالفرقةُاحلزبيةُُ–املديرايتُاملركزيةُمعُصورةُعنُاإلعالنُ

ًًًاملوقعُااللكرتوينُرجاءُالنشر.
 


