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 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 الوطنصحيفة        المصدر  

                            2/1110/ 10التاريخ       

 

 «الصيدلة الموحد»التحقيقات تبرئ امتحان 

أن المجان المشكمة « الوطن»لـكشفت مدير عام مركز القياس والتقويم في التعميم العالي ميسون دشاش في تصريح خاص  |
أصدرت تقريرىا النيائي حول الموضوع، « امتحان الصيدلة الموحد»من وزارتي التعميم العالي والداخمية لمتحقيق والتدقيق في 

 .بالتأكيد عمى عدم وجود تسريب لألسئمة عمى اإلطالق وال يوجد أي مطابقة في اإلجابات وال حتى تشابياً 
ء عمى تقرير المجان النيائي، أعمن المركز اليوم نتائج االمتحان بشكل كامل، مضيفة: إن إدارة المركز وأكدت دشاش أنو بنا

وقبل تداول الموضوع عبر مواقع وصفحات التواصل االجتماعي، دققت في مسألة ارتفاع معدالت البعض، وىذا اإلجراء 
 .تتخذه اإلدارة مع كل امتحان

العالي تعميق صدور النتائج ليصار إلى التحقيق في الموضوع بشكل مفصل بالتنسيق مع  وقالت: تم االقتراح عمى التعميم
وزارة الداخمية، حيث تم تشكيل لجان ومندوبين وممثمين عن االتحاد الوطني لطمبة سورية، إضافة إلى مندوبين عن الجامعات 

 .الحكومية والخاصة
 «توقعات»لألسئمة، مبينة أنو لم يثبت أي شيء بحيث إنو من وضع  وأضافت: إن تقارير المجان أثبتت عدم وجود أي تسريب

 .بالنسبة لالمتحان لم يقم بتسريبيا؟!، ذاكرة بالقول: ىو ليس أستاذًا جامعياً 
وأشارت مدير مركز القياس والتقويم إلى أن باب المركز والتعميم العالي مفتوح لتمقي أي شكاوى في حال كانت مثبتة باألدلة 
والوقائع، الفتة إلى أن تقاذف االتيامات والشائعات حول االمتحان من دون وقائع أو دالئل يسيء إلى الشيادة، عممًا أن 

 .اليدف من االمتحانات الوطنية ىو تحسين تصنيف الجامعات، واالرتقاء بالشيادة
 .وذلك بالتحضير الجيد لالمتحانونوىت بأن ىناك عددًا من الطالب في الجامعات الخاصة أثبتوا ويثبتون تميزىم 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 الوطن أون الين       المصدر  

                            2/1110/ 11التاريخ       

 !أسئمة مع إجاباتيا في أحد امتحانات )طب األسنان( بدمشق؟

رفعت عمادة كمية طب األسنان بجامعة دمشق تقريرىا بخصوص خطأ طال أحد مقررات السنة الرابعة في الكمية، وذلك بورود 
 .سؤاالً  51عمما أن عدد األسئمة اإلجمالي يقدر بـ سؤال ضمن القسم الخاص بأسئمة أحد أساتذة الكمية،  21إجابات 

أن الموضوع بكل التفاصيل أصبح في عيدة رئاسة الجامعة بانتظار صدور القرار النيائي حول مقرر ” الوطن“ىذا وعممت 
 .ي لغط)آداب ممارسة المينة( في السنة الرابعة، عمما أن الجزء المتعمق بأسئمة )طب األسنان الشرعي( لم يحدث فييا أ

ىذا وتنتظر الكمية لغاية تاريخو القرار النيائي حول طبيعة المادة، واإلجراء القانوني المتخذ حياليا، مع التأكيد عمى أن المادة 
مشتركة بين أستاذين في الكمية، وخاصة أن األوراق سممت بشكل كامل وتم ضبط األمر وكشفو بعد الجوالت المستمرة 

عالم رئاسة   .الجامعة بمضمون ما حصللالمتحانات وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 صحيفة الوطن   المصدر  

                            11/2/1110التاريخ       

 طالب وطالبة يتقدمون المتحان اليندسة المعمارية الموحد 0411نحو 

طالب وطالبة من الجامعات السورية )الحكومية والخاصة( وغير السورية لمجمسة األولى من امتحان  0411تقدم اليوم نحو 
 .1110اليندسة المعمارية الموحد دورة آذار 

ميسون دشاش مدير عام مركز القياس والتقويم في وزارة التعميم العالي والبحث العممي في تصريح لـ سانا وأوضحت الدكتورة 
أن الجمسة أجريت في خمسة مراكز امتحانية ضمن جامعات دمشق وحمب وتشرين والبعث وحماة وتضمنت امتحانًا عمميًا في 

 .درجة ولمدة أربع ساعات 64مجال التصميم المعماري خصص لو 

وتتضمن امتحانًا كتابيًا لمدة  1110-2-16ومن المقرر أن يتقدم الطالب لمجمسة الثانية من االمتحان يوم السبت القادم 
درجة من نموذج األسئمة متعددة الخيارات وفق المعايير المرجعية األكاديمية الوطنية )النارس(  011ساعة خصص لو 

طيط وعموم البناء والتنفيذ والتصميم المعماري إضافة إلى امتحان عممي في مجال ويتناول محاور تاريخ ونظريات العمارة والتخ
درجة يسبر مستوى معرفة وفيم الطالب وقدرتو عمى تحميل  14تخطيط المدن لمدة ساعتين ونصف الساعة يخصص لو 

 .القضايا وحميا في مجال اليندسة المعمارية

بالمئة شرطًا لمتخرج ويستفيد الطالب من  41صة وحصولو عمى عالمة ويعد نجاح الطالب من الجامعات الحكومية والخا
بالمئة شرطًا لمتقدم لمفاضمة  51المساعدات االمتحانية بمقدار عالمتين فقط كما يعد نجاح الطالب وحصولو عمى عالمة 

 .الدراسات العميا

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 صحيفة البعث   المصدر  

                            11/2/1110التاريخ       

 رفع القروض الطالبية وبانتظار اإلعفاء من الرسوم 
مميارات  4لمتسميف الطالبي مازن أسعد أنو بعد توجيو السيد الرئيس باإلعانة المالية والبالغة  أوضح المدير العام لمييئة العامة

ومئتا مميون ليرة إلى حساب صندوق التسميف الطالبي لمييئة سيتحسن واقع القروض بشكل كبير و التي سيتقدم إلييا الطمبة 
 4ألف ليرة ، بعدما كان  31أنو سيتم رفع القرض الشيري إلى  ”البعث”المحتاجون من الجامعات الحكومية فقط. وبين أسعد لـ

الف ليرة، عممًا أن ىذه القروض ستشمل  41ألف ليرة بعدما كان  211االف ليرة، في حين سيصبح القرض الشخصي 
عات الحكومية أعدادًا كبيرة و تقدم إلى الطمبة من دون فوائد لتخفيف األعباء. وأشار أسعد إلى أنو يحق لجميع طالب الجام

التقدم إلى القروض ولكن التسميف الطالبي مخصص لمطمبة الفقراء بوجود معايير وأسس و مفاضمة الكترونية يتم التوزيع 
عمى أساسيا والطالب الفقير يحق لو القرض سواء كان شيري أو شخصي، وبعد تحويل المبمغ سيتم اإلعالن لمتقدم إلى 

دة بإعفاء الطالب من الضرائب والرسوم وىي عبارة عن الطوابع التي يضعيا الطالب القروض. و لفت أسعد إلى ميزة جدي
 . االف ليرة حيث شمل التوجيو إيجاد صك تشريعي إلعفاء الطالب من الضرائب والرسوم 3عمى الطمبات و كانت تكمفو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا   المصدر  

                            10/2/1110التاريخ       

 فريقًا جامعيًا سوريًا ...في النيائي اإلقميمي لممسابقة البرمجية في الوطن العربي وأفريقيا  15

أ سي بي “فريقًا سوريًا اليوم في النيائي اإلقميمي لممسابقة البرمجية لمكميات الجامعية في الوطن العربي وأفريقيا  04شارك 
فريقًا  034والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة األقصر المصرية والتي تضم والتي نظمتيا األكاديمية العربية لمعموم ” سي
 .دولة 05من 

مديرة المسابقة البرمجية في الجامعة االفتراضية السورية الميندسة سممى قباني أوضحت في تصريح لـ سانا أن الفرق السورية 
من المعيد العالي لمعموم التطبيقية  3حمب و من 0من البعث و 1من جامعة تشرين و 1فرق من جامعة دمشق و 2ىي 

من الجامعة االفتراضية مبينة أن ىذه الفرق تأىمت من النيائي الوطني العاشر لممسابقة البرمجية السورية  2والتكنولوجيا و
ة مراعا 2020لمجامعات التي أقيمت في الخامس عشر من شير كانون الثاني الماضي بعد أن توقفت نشاطاتيا في عام 

 .لإلجراءات االحترازية لمتصدي لفيروس كورونا

وأشارت قباني إلى أن المسابقة استمرت خمس ساعات متواصمة وتضمنت مسائل برمجية عالية المستوى وىي تعد وسيمة 
ف لجمع نخبة من الطالب الجامعيين المبرمجين والمدربين واألكاديميين العاممين في مجال المعموماتية في مكان واحد وتيد
 .إلى تعزيز اإلبداع والعمل الجماعي وتشجيع بناء برمجيات جديدة وتمكين الطالب من اختبار مقدراتيم وأدائيم تحت الضغط

ويتألف كل فريق من ثالثة أعضاء ومدرب وفق قباني يعممون عمى حاسوب واحد لحل مجموعة من المسائل الحياتية برمجيًا 
ل أكبر عدد من المسائل بأقصر وقت ممكن الفتة إلى أن الفرق الفائزة في حيث يحصل عمى المركز األول من ينجح بح

 .المسابقة اإلقميمية ستتأىل إلى المسابقة البرمجية العالمية التي ستقام الحقاً 

حيث إنيا أكثر من مجرد منافسة أكاديمية وتكنولوجية وىي أرضية لبناء مجتمع ” حرب العقول“وتمقب المسابقة المذكورة بـ 
 .موماتي عالمي متعاون أكثرمع

وحققت الفرق السورية نجاحات متميزة في المشاركات العربية والعالمية وحازت سورية من خالل الجامعة االفتراضية السورية 
في المسابقة العالمية لمعام نفسو وىو من أفضل المراكز التي  12المركز األول في المسابقة اإلقميمية والمركز الـ  1107عام 
 قتيا جامعات عربية آنذاكحق

 

 

 


