
 الجمهورية العربية السورية 
 ليم العاليوزارة التع    

 النـــإع
 مفاضلة منح الجامعات الخاصة السورية

 7102 -7102   للعام الدراسي 
 

وتعليماته  1002لعام  /63/بناًء على أحكام املرسوم التشريعي رقم     
، 1022لعام  /211/وعلى أحكام املرسوم التشريعي رقم  ، وتعديالهتاالتنفيذية

 0 1026/ لعام 44واملرسوم التشريعي رقم /
 
املدداية  اجملانيية شيرو  التديدم لالسيتفامة اين املين علن وزارة التعلييم العياع عين ت      

-1022لصيا  وزارة التعلييم العياع للعيام الدراسييي السيورية اين ااااعياا اصا ية 
احلا ييلن عليى شيمامة اليانويية العاايية واين   حكمميم  للطيال  السيورين 1022

رحلية ااااعيية ملدراسية ال 1022 عام( يةالشرع -األميب -)العلميالسورية بفروعما 
  .ةاملرفد (3-5-4-6-1-2) ولا  االختصا اا الوارمة   ااد األوىل

 وزير التعليم العايل                                                
 

 عاطف الندافالدكتور                                                
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المقدمة من الجامعات  المجانية لمنحالمفاضلة الخاصة با
 الخاصة إلى وزارة التعليم العالي

 
 مفاضلة منح الجامعات الخاصة: الواجب توافرها في المتقدم إلىشروط ال: أولا 
 

 .ان   حكمه وأ انسية العربية السوريةاب اً اتمتع الطالبأن يكون  .2
 
  إحدى  ريةحا اًل على شمامة اليانوية العااة السو  الطالب أن يكون .1

 .فدط )العلمي أو األميب أو الشرعية( 1022موريت عام 
 
وفدًا ملا هو وارم حمددًا للحد األمىن املطلو  لكل شرحية  الطالب أن يكون .6

 .(3-5-4-6-1-2) فدةا  ااداول املر 
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 الواثئق املطلوبة: -اثنياً 
 
ااا  ,للطالب السوري  ورة عن اهلوية الشخصية أو إخراج قيد ادين  .2

استخرج حدييًا يذكر فيه اتريخ الطالب الفلسطيين فيتددم إبخراج قيد 
 اا و13/2/2553اللجوء لعائلة الطالب واليت جيب ان تكون قبل اتريخ 

 .قبل
 أبناء الشهداءللمتقدمين على مقاعد  وثيدة تيبت حالة االستشمام )ابلنسبة .1

للجيش والقوات المسلحة  مة( صادرة عن مكتب شؤون الشهداء في القيادة العاحصرا

 .حصرا  في المحافظات أو من فروع مكاتب شؤون الشهداء 
 
التي تعتمد نسبة االعاقة الواردة في وثيقة الفحص الطبي الواردة من اللجان الطبية  .6

 .شكلت في الجامعات الحكومية
 

 ال تعاد الوثائق المقدمة في هذه المفاضلة إلى أصحابها.مالحظة : 
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 م عامة:أحكا –ثالثا  

ضلة ملعرفة شروط القبول وإجراءات التقدم جيب على الطالب قراءة اإلعالن جيدًا قبل التقدم للمفا .1
 .للمفاضلة

 جيب على الطالب التقيد التام ابملواعيد احملددة يف هذا اإلعالن. .2

 .ديبالفرع األ - الثانوية العامة السوريةشهادة معاملة السورية الشرعية تُعامل شهادة الثانوية  .3

الالزم للحصول على الدرجة العلمية يف الكلية املقبول  األدىنمدة الدراسة مبوجب املنحة تعادل احلد  .4
, وفقًا لعدد السنوات الدراسية وليس لعدد الساعات املعتمدة مهما كان النظام الدراسي فيها الطالب

الالزمة للحصول على  احلد األدىن, وال يطالب الطالب خالل مدة الذي تعتمده اجلامعة اخلاصة
 الدرجة العلمية أبي رسم أو قسط دراسي حىت لو رسب ابملقررات.

يتضمن احلصول على منحه يف إحدى اجلامعات اخلاصة وفق هذا اإلعالن إعفاء من الرسوم واألقساط  .5
شمل )ابستثناء املنح املقدمة من معهد الشام العايل حيث ال ت ،الدراسية والسكن اجلامعي أو بداًل عنه

 .السكن اجلامعي أو بداًل عنه(

اليت قُبلت  اخلاصة يف اجلامعة اً يكون طالب املنحة طالب نظاميمع عدم اإلخالل بشروط املنحة،  .6
االلتزامات والواجبات اجلامعية املنصوص  جلميعاحلقوق وخيضع  جبميعرغبته للتسجيل فيها ويتمتع 

 .وغريه الدراسة والتأجيل واالنقطاع من حيث نظام عليها يف القوانني واألنظمة النافذة

تتم املفاضلة على أساس جمموع درجات الشهادة الثانوية احلاصل عليها الطالب إبحدى دوريت عام  .7
فرنسي( وطي درجة مادة الرتبية الدينية، وبناًء عليه  -بعد اختيار لغة أجنبية واحدة )انكليزي 2117

/ للفرع األديب ويفاضل الطالب بناء على 2211// درجة للفرع العلمي و2411حيسب اجملموع من/
يكون الطالب حاصاًل  أنويشرتط هذا اجملموع جلميع الرغبات, وللقسم املماثل للغة اليت اختارها. 

 يف الشهادة الثانوية جبميع فروعها بعد طي عالمة الرتبية الدينية. (%51)يقل عن  على معدل ال

د الشام العايل بفروعه الثالثة يتم حساب اجملموع ابختيار ابلنسبة للمتقدمني لالختصاصات يف معه -
فرنسي( دون حذف درجة مادة الرتبية الدينية، وبناًء عليه حيسب  -لغة أجنبية واحدة )انكليزي

/ للفرع األديب ويفاضل الطالب بناء على هذا 2411/ درجة للفرع العلمي و/2611اجملموع من/
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 %51 عنماثل للغة اليت اختارها، على أال يقل معدل الطالب اجملموع جلميع الرغبات, وللقسم امل
 يف مادة الرتبية الدينية.

املسجل يف اجلامعة احلكومية )عام أو موازي( يف العام الدراسي أو حيق للطالب املقبول  .8
ومهما كان قبوله ابجلامعة احلكومية )عام  .مفاضلة منح اجلامعات اخلاصة إىلالتقدم  2117/2118
 زي(أو موا

التسجيل حيق له  , والفيها إذا كان مسجالً كل طالب يقبل يف املنحة يرقن قيده يف اجلامعة احلكومية  .9
  .يف اجلامعة احلكومية اذا كان قبل فيها ومل يسجل بعد

الحيق للطالب املقبول يف املنحة العودة اىل اجلامعة احلكومية يف أي حال من االحوال وعلى الطالب  .11
 .أبنه اطلع على الشروط املتعلقة بذلك يف االعالنأن يتقدم بتعهد 

: يف حال وجود شواغر بعد صدور نتائج  نتائج مفاضلة أولية )املرحلة األوىل(تصدر الوزارة  .11
تعاد املفاضلة بني  األوىل( نتيجة استنكاف بعض املقبولني يف املرحلة  األوىل)املرحلة  األوليةاملفاضلة 

هذه الشواغر ،  وإمالءومبا يضمن مبدأ تكافؤ الفرص  وغري املقبولني ( ) املقبولنياملتقدمني ذاهتم 
يتقدموا بطلب  أن(  األوىل)املرحلة  األوليةوالذين مل يقبلوا يف املفاضلة  اقبلو طالب الذين وعلى ال

د يف املواعي يف مركز املفاضلة اليت تقدم اليه يف املرة االوىل، و االستنكاف عنها أوتثبيت للمفاضلة 
 1، وكل من مل يتقدم ابلطلب يعترب مستنكفاً  ستحدد مع صدور نتائج املرحلة االوىلاليت 

إذا كان الطالب مسجاًل يف جامعة حكومية مبوجب شهادة الثانوية العامة العائدة للعام  .12
وحصل على منحة يرقن قيده يف اجلامعة  ,2117جديدة يف العام اثنوية وحصل على شهادة 2116

 .نوع قبوله, حىت وان مل يكن مسجالً هما كان احلكومية م

جيوز للناجحني سابقًا سواًء  حيق للطالب االستفادة من منح اجلامعات اخلاصة مرة واحدة فقط, وال .13
أو األعوام اليت سبقته التقدم إىل هذه املفاضلة سواًء استنكف  2116/2117يف إعالن املنح للعام 

  .2117و حصل على شهادة اثنوية عامة جديدة يف العام الطالب عن الدراسة أو استمر هبا, ول

ال حيق لطالب املنحة تغيري االختصاص املقبول فيه ابجلامعة اليت قُبل فيها على أساس املنحة أو  .14
 خالل مدة دراسته مبوجب هذه املنحة. إىل جامعة ُأخرىاالنتقال 
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تضاف  أو ذوي اإلعاقةهداء أبناء الشاملخصصة للطلبة  بنتيجة املفاضلةيف حال وجود شاغر  .15
 .املقاعد املتبقية إىل مقاعد املفاضلة العامة

يف املفاضلة املخصصة ملقاعد  -أصيل أو احتياط-واملخصص مبقعد  املقبوللطالب ال حيق ل .16
التقدم هلذه املاضية  األعوامواملقبول أصيل يف  2118-2117التبادل الثقايف للعام الدراسي 

 املفاضلة.
املفاضلة عن املقعد احلاصل عليه مبوجب قبل صدور هذا اإلعالن ملستنكف حيق للطالب ا .17

 .التقدم هلذه املفاضلة 2118-2117املخصصة ملقاعد التبادل الثقايف للعام الدراسي 
الفنون اليت ُأجريت يف اجلامعات  وأحيق للطالب الذين مل جيتازوا امتحان مسابقة هندسة العمارة  ال .18

رغبة الفنون يف مفاضلة منح اجلامعات  وأفاضلة على رغبة هندسة العمارة احلكومية، التقدم للم
 هذه الرغبة ملغاة ُحكماً. وتعترباخلاصة، 

( وعنوان الربيد اإللكرتوين املذكورة على طلب واخللوي)األرضي  أرقام اهلواتفيُعد العنوان و  .19
 اجة.رمسياً للتبليغ واالتصال ابملتقدمني عند احل الرتشيح هي املعتمدة

يُعد اإلعالن عن صدور النتائج يف الشريط اإلخباري يف التلفزيون العريب السوري والصحف الرمسية  .21
 .مبثابة اإلعالن الرمسي وصفحة الوزارة على الفيسبوك www.mohe.gov.sy االلكرتوين وموقع الوزارة

http://www.mohe.gov.sy/
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 الشهداء: املفاضلة اخلاصة أببناء -رابعاً 
 يتقدم إىل مفاضلة منح اجلامعات اخلاصة ألبناء الشهداء كل طالب يتمتع ابجلنسية العربية السورية. -0
العامة )علمي على األقل يف الشهادة الثانوية  (%01)جيب أن يكون الطالب حاصاًل على معدل  -7

 .شرعي( -أديب  –
ع درجات الشهادة الثانوية احلاصل تتم املفاضلة بني الطالب من أبناء الشهداء على أساس جممو  -3

فرنسي( وطي  -بعد اختيار لغة أجنبية واحدة )انكليزي 7102عليها الطالب إبحدى دوريت عام 
/ 7711/ درجة للفرع العلمي و/7011حيسب اجملموع من/ درجة مادة الرتبية الدينية، وبناًء عليه

الرغبات, وللقسم املماثل للغة اليت للفرع األديب ويفاضل الطالب بناء على هذا اجملموع جلميع 
، ابستثناء التقدم لالختصاصات املوجودة يف معهد الشام العايل حيث حيسب اجملموع دون اختارها

/ 7011/ درجة للفرع العلمي و/7011حيسب اجملموع من/ طي درجة مادة الرتبية الدينية، وعليه
يع الرغبات, وللقسم املماثل للغة اليت للفرع األديب ويفاضل الطالب بناء على هذا اجملموع جلم

على أال يقل معدل الطالب الذي يرغب ابلتفاضل على االختصاصات احملددة يف معهد  اختارها،
 .(%01)الشام العايل بفروعه الثالثة يف مادة الرتبية الدينية عن 

دوين رغباته وفق يتقدم الطالب ببطاقة مفاضلة أبناء الشهداء يف املراكز اإللكرتونية املخصصة لت -0
 .(0-3)االختصاصات املتاحة واحملددة يف اجلدولني 

فيما عدا ما ذُِكَر أعاله من شروط، تطبق على الطالب املتقدمني ملفاضلة أبناء الشهداء كافة  -0
 الشروط املذكورة يف هذا اإلعالن.

 

 

 

 

 

بصرية مبن فيهم  –حركية  –)مسعية  اإلعاقةذوي من املفاضلة اخلاصة ابلطالب  -خامساً 
 :املكفوفني(
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ة اليت شكلت الطبي اللجان على الطالب الراغب ابلتقدم هلذه املفاضلة أن يكون قد خضع لفحص .0
  يف اجلامعات احلكومية.

العامة ويفاضل  األحكامالتقدم ملفاضلة منح اجلامعات اخلاصة وفق  اإلعاقة ذوي حيق للطالب من .7
 ويفاضل على مقاعدها. بذوي اإلعاقةوفق الشروط اخلاصة على مقاعدها، أو 

العامة )علمي على األقل يف الشهادة الثانوية  (%01)جيب أن يكون الطالب حاصاًل على معدل  .3
 .(0و 0)ابستثناء اختصاصات معهد الشام العايل املبينة يف اجلداول  شرعي( -أديب  –

ملراكز اإللكرتونية املخصصة لتدوين رغباته وفق يف ااإلعاقة ذوي يتقدم الطالب ببطاقة مفاضلة  .0
 .(0-0) نياالختصاصات املتاحة واحملددة يف اجلدول

على أساس اجملموع الناتج عن وفق تسلسل الرغبات اإلعاقة تتم املفاضلة بني الطالب من ذوي  .0
الطالب  احلاصل عليهامجع درجة اإلعاقة اليت حددهتا اللجنة الطبية مع درجة الشهادة الثانوية 

فرنسي( وطي درجة -بعد اختيار إحدى اللغتني األجنبيتني )انكليزي 7102إبحدى دوريت عام 
مادة الرتبية الدينية، ابستثناء التقدم لالختصاصات املوجودة يف معهد الشام العايل حيث حيسب 

بية دون طي درجة مادة الرت  فرنسي(-بعد اختيار إحدى اللغتني األجنبيتني )انكليزي اجملموع
على أال يقل معدل الطالب الذي يرغب ابلتفاضل على االختصاصات احملددة يف معهد الدينية،

ويف حال وجود أكثر من إعاقة  ،%01يف مادة الرتبية الدينية عن الشام العايل بفروعه الثالثة 
 .تعتمد درجة اإلعاقة األعلى

كافة اإلعاقة  دمني ملفاضلة ذوي فيما عدا ما ذُِكَر أعاله من شروط، تطبق على الطالب املتق .3
 .الشروط املذكورة يف هذا اإلعالن

 

 
 
 مواعيد التقدم للمفاضلة: -ساا داس
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اعتبارا من يوميًا املعتمدة واحملددة يف هذا اإلعالن  التسجيل مراكزأي من يتم تقدمي الطلبات الكرتونيًا إىل 
 70        يف حد اال ية الدوام الرمسي من يومولغاية هنا7102/ 00/ 01 يف الحدا يومبداية الدوام الرمسي 

 ابستثناء يومي اجلمعة والسبت. 00/7102 /
 :إجراءات التقدم إلى المفاضلة -سابعاا 

ببطاقة مفاضلة ويدون يتقدم الطالب شخصيًا أو وكيله القانوين )مبوجب وكالة قانونية رمسية (  -0
يف هذا  اب الشروط والقواعد املنصوص عليهلالشرتاك يف هذه املفاضلة حس األكثرعلى  ةرغب ينعشر 

عدة  وميكن أن تكون الرغبات اليت خيتارها الطالب حمددة ضمن جامعة واحدة أو موزعة على اإلعالن.
 (3)، ( 7) -( 0املقاعد واالختصاصات املتوفرة واملبينة يف اجلداول )وحسب  الطالب لرغبةجامعات وفقًا 

 امللحقة. (0) - (0)( ، 0) -
يطبع و  إىل بطاقة املفاضلة االلكرتونيةل املوظف املختص يف مركز التسجيل رغبات الطالب يُدخ -7

نسخة  املوظف املختص نسختني من البطاقة االلكرتونية بعد االنتهاء املبدئي من إدخال رغبات الطالب إليها
 هداء., واالسم الثالثي للشهيد ورتبته ابلنسبة ملفاضلة أبناء الشللطالب ونسخة للوزارة

أن يتأكد بنفسه من صحة إدخال رغباته وتسلسلها قبل تثبيتها أو وكيله القانوين على الطالب  -3
احلصول على رقم اشرتاك  بعد أو االعرتاض عليها تسلسلها تغيري له تعديل رغباته أو وال حيقبشكل هنائي 

 مهما كانت األسباب. يف املفاضلة
على كلتا النسختني الورقيتني وإلصاق الطوابع عليهما قبل  ابلتوقيعأو وكيله القانوين يقوم الطالب  -0

تثبيت البطاقة بشكل هنائي, مث يقوم املوظف بوضع األختام الرمسية عليهما وعلى النسخة املصدقة عن 
وبياانت شهادته الثانوية وبطاقته  القانوين أو وكيله الوثيقة الثانوية, بعد التأكد من شخصية الطالب

البياانت املدخلة, ويسلم نسخة إىل الطالب وحيتفظ ابألخرى إشعارًا ابالشرتاك يف  الشخصية, ويثبت
 املفاضلة.

يقوم الطالب أو وكيله القانوين ابلتوقيع على النسختني من التعهد املرفق ببطاقة املفاضلة, وإلصاق  -0
الطالب او وكيله  الطوابع عليها, مث يقوم املوظف بوضع األختام الرمسية عليها بعد التأكد من شخصية

 إىل الطالب وحيتفظ ابألخرى. القانوين وبطاقته الشخصية, ويسلم نسخة
 .والتعهد االشرتاك يف املفاضلةكافة الواثئق املطلوبة مع طلب   إرفاقيتأكد املوظف املختص من  -0
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ل ، ويف حاحيق للطالب التقدم أبكثر من مرة واحدة للمفاضلة يف أي من مراكز التسجيل احملددة ال -2
 .تقدم ألكثر من مركز تعتمد البطاقة األوىل وتلغى الثانية حكماً 

)الذين مل يتقدموا سابقًا اىل مفاضلة املعاقني  ابلنسبة للطالب املتقدمني على مفاضلة ذوي اإلعاقة -2
ة : يُدخل املوظف املختص الكرتونيًا البياانت اليت اختارها الطالب ورموز رغباته ونسبيف اجلامعات احلكومية(

 العجز احملددة يف وثيقة الفحص الطيب مث يُرفق هذه الوثيقة مع نسخة بطاقة املفاضلة بعد طباعتها.
الطالب املتقدمني ملفاضلة ابناء الشهداء: يدخل املوظف املختص الكرتونيًا البياانت اليت اختارها  -1

 ها.ورموز رغباته, مث يرفق وثيقة االستشهاد مع نسخة بطاقة املفاضلة بعد طباعت
 التقدم على أساس العالمة الختصاصية: -سابعاا 

اللغة  –ية يتم قبول الطالب احلاصلني على وثيقة الثانوية العامة السورية يف كليات )اللغة العرب -أ
ألعلى ا املادة االختصاصية ةدرجحسب و ( على أساس العالمة االختصاصية االنكليزية والرتمجة

 اجملموع العام للدرجات يف الشهادة الثانوية.، ودون النظر إىل بني املتقدمنيمن 
يف حال تساوي العالمة االختصاصية ينظر إىل اجملموع العام للدرجات يف الشهادة الثانوية بعد  -ب

 طي درجة مادة الرتبية الدينية ويقبل من حاز اجملموع األعلى.
يف الشهادة الثانوية يتم النظر إىل اجملموع العام للدرجات يف حال تساوي العالمة االختصاصية  -ت

دون طي درجة مادة الرتبية الدينية ابلنسبة للراغبني االنتساب إىل معهد الشام العايل بفروعه 
 الثالثة على أساس العالمة االختصاصية.

 
 
 
 

 احلد األدىن للقبول على أساس العالمة االختصاصية وفق اآليت:يكون  -ث
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 شروط القبول فرع الشهادة االختصاص
 %06 أدبي -علمي عربيةاللغة ال

اللغة االنكليزية 
 والترجمة

 %06 علمي

اللغة االنكليزية 
 والترجمة

 %06 أدبي

 
 :المواد التي ينظر إليها عند تساوي مجموع الدرجات في الشهادة الثانوية-ثامناا 

ب يف مقررات الطاليف حال تساوي احلد األدىن للدرجات املعلن للقبول يف أي اختصاص يتم النظر إىل  -
تساوي يف حال , و يُقبل من حاز الدرجة األعلى و ,وفق التسلسل الوارد ابجلدول أدانه الشهادة الثانوية

 .يوم( –شهر –)سنة لعمر واألولوية لألصغر سناً يُنظر ل عالمة املواد
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 اسم الكلية 
 املواد اليت سينظر هلا

 املادة الثالثة املادة الثانية املادة األوىل
-الصيدلة -األسنان طب -ريالبش الطب

 التجميل
 

 أجنبية لغة كيمياء علوم

 فيزايء أجنبية لغة رايضيات املعلوماتية  اهلندسة
 أجنبية لغة كيمياء رايضيات وهندسة البرتول الكيميائية اهلندسة

 علوم فيزايء رايضيات اهلندسة الطبية
 هندسة-املدنية اهلندسة- الكهرابئية اهلندسة
 أجنبية لغة فيزايء رايضيات هندسة االتصاالت-حاسباتة هندس-احلاسوب

 -متويل وبنوك– اقتصاد -معمارية هندسة
 علوم مالية ومصرفية

 - أجنبية لغة رايضيات

 - رايضيات أجنبية لغة دويلالنقل لوجستيات ال
-إدارة األعمال-الرتبية-اإلعالمالدعوة و 

 إدارة املشايف-األعمال اإلدارية
 - أجنبية لغة عربية لغة

  عربية لغة أجنبية لغة التمريض-تسويق الكرتوين وجتارة الكرتونية-التسويق
 - لغة أجنبية ثقافة قومية العالقات الدولية والدبلوماسية –احلقوق 
-القانون والشريعة-أصول الدين-الشريعة

 دراسات إسالمية
 - عربية لغة الدينية الرتبية

 - أجنبية لغة عربية لغة الفنون
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 تاسعاا: مراكز التسجيل المعتمدة لمفاضلة منح الجامعات الخاصة:

 
 جامعة دمشق:

 المعهد العالي للرصد الزلزالي -
 جامعة حلب:

 حلب-مركز كلية العلوم  -

 جامعة تشرين:
 المكتبة المركزية -

 جامعة البعث:
 مديرية شؤون الطالب المركزية -

 جامعة حماة:
 )مخبر الحاسوب(الطب البيطري كلية  -

 امعة الفرات:ج
 (رئاسة الجامعةدير الزور ) -

 الحسكة  -

 جامعة طرطوس:

 .مركز كلية السياحة -

 مركز كلية الهندسة التقنية. -
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 صورة إىل :
 رجاء االطالع . –اخلاص يف رائسة اجلمهورية  م. 

 رجاء االطالع . –م . اخلاص يف رائسة جملس الوزراء 
 رجاء االطالع . –القيادة القطرية 

 امعة دمشق حلزب البعث العريب االشرتاكي فرع ج
 فرع جامعة حلب حلزب البعث العريب االشرتاكي
 فرع جامعة تشرين حلزب البعث العريب االشرتاكي
 فرع جامعة البعث حلزب البعث العريب االشرتاكي

 فرع دير الزور حلزب البعث العريب االشرتاكي
 حلزب البعث العريب االشرتاكي محاهفرع 
 س حلزب البعث العريب االشرتاكيطرطو فرع 

 املكتب التنفيذي لنقابة املعلمني 
 االحتاد الوطين لطلبة سورية 

 جامعة دمشق يرجى اإلعالن يف الكليات التابعة جلامعتكم 
 جامعة حلب يرجى اإلعالن يف الكليات التابعة جلامعتكم
 جامعة تشرين يرجى اإلعالن يف الكليات التابعة جلامعتكم

 بعث يرجى اإلعالن يف الكليات التابعة جلامعتكمجامعة ال
 جامعة الفرات يرجى اإلعالن يف الكليات التابعة جلامعتكم

 يرجى اإلعالن يف الكليات التابعة جلامعتكم محاهجامعة 
 يرجى اإلعالن يف الكليات التابعة جلامعتكم طرطوسجامعة 

 املعهد الوطين لإلدارة العامة 
 ألعمالااملعهد العايل إلدارة 

 املعهد العايل للدراسات والبحوث السكانية
 جامعة دمشق  –املكتب الفرعي لنقابة املعلمني 
 اهليئة املركزية للرقابة والتفتيش
 اجلهاز املركزي للرقابة املالية 

 ساان –الوكالة العربية السورية لألنباء 
 املكتب اخلاص -إلدارية السيد مدير الشؤون ا –السادة معاونو الوزير  -م . السيد الوزير 

 قيادة الفرقة احلزبية  –املديرايت املركزية مع صورة عن اإلعالن 
 املوقع االلكرتوين رجاء النشر.


