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الدكتور عاطف النداف

إشارة الى الطلبات المقدمة الكترونيا للتسجيل المباشر للثانويات المهنية من الطالب الحاصلين على الشهادة الثانوية  

‐

-2017 الذين لم يتقدموا إلى المفاضلة العامة للثانويات المهنية للعام الدراسي 2016-2017 لعام 2016الفرع المهني  

2018.  

: وفقا لما يلي2018 - 2017 نوافق على قبول هؤالء الطالب في الجامعة والكلية أوالمعهد المدون بجانب اسم كل منهم للعام الدراسي 

إلى مديرية المعهد                                                                     التابعة لوزارة

 وما 1994يرجى االطالع واجراء ما يلزم بعد التاكد من أن معدالتهم في الشهادة الثانوية المهنية تقع ضمن الحد االدنى المطلوب للقبول في الكلية أوالمعهد الذي قبل فيه كل منهم وكذلك التأكد من أن الطالب المقبولين في المعاهد من مواليد 

.2017/12/14بعد ومطالبتهم باألوراق المطلوبة من أمثالهم حسب األصول وعلى أن ينجزوا إجراءات تسجيلهم ويسددوا الرسوم الجامعية المطلوبة منهم خالل موعد أقصاه  غاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 

وزارة التعليم العالي

الجمهورية العربية السورية
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