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السيد مدير معھد                                                    التابع لــــ

                                                                                                                     الدكتور عاطف النداف

                                                                                                                    وزير التعليم العالي

      اشارة الى الطلبات االلكترونية المقدمة من الطالب الحائزين شھادة الدراسة الثانوية العامة الفرع العلمي في دورة عام ٢٠١٨ الذين تقدموا الى مفاضلة التعليم الموازي للعام 
الدراسي  ٢٠١٨-٢٠١٩ وكانت جميع رغباتھم مرفوضة أو عدلت درجاتھم في الشھادة الثانوية أورسبوا في فحص المقابلة .

  نوافق على تسوية اوضاع ھؤالء الطالب وقبولھم في الكلية أو المعھد المدون بجانب اسم كل منھم للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠١٨ وفقاً لما يلي:

يرجى االطالع وإجراء ما يلزم بعد التأكد أن مجموع درجاتھم  يقع ضمن الحد االدنى المطلوب من الدرجات  أو الدرجة االختصاصية المطلوبة للقبول في الكلية أو المعھد الذي قبل 
فيه كل منھم بنتيجة مفاضلة التعليم الموازي وشريطة النجاح في فحص المقابلة الخاص بالكلية أو المعھد وكذلك التأكد من أن الطالب المقبولين في المعاھد من مواليد ١٩٩٥ 
وما بعد ومطالبتھم باالوراق المطلوبة من امثالھم حسب االصول وخاصة المقبولين من الطالب ابناء االمھات السوريات وعلى ان ينجزوا اجراءات تسجيلھم ويسددوا الرسوم 

الجامعية المطلوبة منھم خالل مدة تنتھي بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٣ .
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