بطاقة تعريف الخدمة
اسم الخدمة

الدراسة وفق نظام المفاضلة العامة  /قسم الموازي /

رمز الخدمة

151205002
تسج ج ال ال لل للل ججوش الة م ججدامه مس ججااد مد دظ م از وفق نظام المفاض ججلة

وصف الخدمة

العامة  /قسم الموازي  /ان طريق و ازره التعليم العالي ولمده س تان يقبل بدا في كل
اام من كان من حملة الشججدامه النانوية ا الفرا العلمي – ال ج اةية – الزرااي )

...

هيكلية الخدمة

رئيسية

تصنيف الخدمة

مرتبط

أماكن تقديم الخدمة
أوقات تقديم الخدمة
المستفيد من الخدمة
المدة الزمنية
للحصول على الخدمة

الوثائق المطلوبة

الرسوم

المعاهد التقانية اال ج ج ج اااب الت بيدية  /ممشج ج ججق – حلب – حمص  /ال ج ج ج اااب
ال سي ية بدمشق – ال

اااب الكيميائية بدمشق )

مساء خلش أيام الدوام الرسمية
 8.30صباحاً 1 -
ً
أفرام
الل وش الة الخدمة خلش 48
ف تعلاق

-

م

-

طلب تس ال

-

وثيقة الشدامه النانوية االصلية  3 +صور م دقة

-

اخراج قاد مدني أو صوره هوية

-

صور مخ ية ا ادم  6للناث – ادم  10للذكور )

 35000 -رسم مفاضلة موازي

  800رسم س وي .  1800رسم خدماب س وي .  1000ا د التس ال أوش مره .  100رسم لتس ال طلل .  500ص دوق تعاون . طابع مالي  25ش  .ظ . طابع نقابة المعلمان  10ش  .ظ طابع بلث العملي  25ش  .ظ-

وروم اسج ججم ال الب و قبولم ضج ججمن قوائم المفاضج ججلة العامة ا قسج ججم الموازي )

-

إي ج ججاش بديمة ا 25000ش .ظ ) تم تس ج ججددد لدص الم ج ججرل العقاري ل ج ججال

الشروط الواجب توفرها من قبل و ازره التعليم العالي

لتقديم الخدمة

و ازره التعليم العالي ا د تقديم أوراقم بالمفاضلة .

خطوات الحصول

اللضور الشخ ي ل الب الخدمة إلة مكان تقديم الخدمة.

على الخدمة

تقديم األوراق الم لوبة.

أرقام هاتف للتواصل
مع مقدم الخدمة
المخرج الرئيسيييييي من
الخدمة
مؤشرات أداء الخدمة

الل وش الة ورقة تس ال بالمعدد لتقديمدا إلة التوجيم
ت فاذ الم لول ضمن الوقت الزم ي الملدم

