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 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا    المصدر  
                            23/01/2120التاريخ    

 اليندسة المعمارية الموحدالجمسة الثانية من امتحان 

وغير السورية اليوم لمجمسة الثانية من امتحان اليندسة ” الحكومية والخاصة“طالبا وطالبة من الجامعات السورية  2046تقدم 
 .2120المعمارية الموحد دورة تشرين األول 

وأشار مركز القياس والتقويم في وزارة التعميم العالي والبحث العممي في بيان تمقت سانا نسخة منو إلى أن المتقدمين لالمتحان 
مبينا أن جمسة اليوم تضمنت ” دمشق وحمب وتشرين والبعث وحماة وطرطوس“توزعوا عمى ستة مراكز امتحانية في جامعات 

 .درجة 75معماري ولمدة أربع ساعات وخصصت لو امتحانًا عمميا في مجال التصميم ال

وخضع لالمتحان جميع طالب كميات اليندسة المعمارية في الجامعات الحكومية والخاصة الذين لم يتسن ليم التقدم لمدورة 
راسية مقررات د 4ساعة معتمدة أو  02االمتحانية السابقة أو الطالب الراسبون فييا أو الطالب الذين لم يتبق لدييم سوى 

وكذلك طالب الجامعات غير السورية من أجل معادلة  2120الذين يرغبون بالتخرج لعام  2120- 2121لمعام الدراسي 
 .شياداتيم وممارسة المينة

بالمئة شرطا لمتخرج ويستفيد الطالب من  51ويعد نجاح الطالب من الجامعات الحكومية والخاصة وحصولو عمى عالمة 
بالمئة شرطا لمتقدم لمفاضمة  61بمقدار عالمتين فقط كما يعد نجاح الطالب وحصولو عمى عالمة  المساعدات االمتحانية

 .الدراسات العميا

 025وكان المركز أجرى السبت الماضي الجمسة األولى من االمتحان وتضمنت امتحانين كتابيا وعمميا خصصت ليما 
 .درجة

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 االتحاد الوطني لطمبة سوريا    المصدر  
                            20/01/2120التاريخ    

 

بطء في إجراءات تحكيم … ال توقف لمتسجيل عمى الدكتوراه وال عرقمة لمطمبة.. ومفاضمة الدراسات العميا خالل الشير القادم 
 األبحاث..والحناوي :ال نتعدى عمى عمل أحد وحقنا رفع المستوى العممي

ي أي إيقاف لمتسجيل عمى الدكتوراه نفى نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العممي والدراسات العميا محمد فراس الحناو 
طالب لمماجستير  01عمى اإلطالق عمى أن يستمر التسجيل في الكميات ضمن القواعد والشروط وعدد األساتذة المشرفين بـ

 .والدكتوراه

ائل وقال الحناوي: ىناك عناية كبيرة في اختيار األبحاث واألفكار التي تخرج بنتائج ميمة وفريدة وخاصة بالنسبة لرس
الدكتوراه، األمر الذي أصبح باىتمام الكميات واألقسام بالتركيز عمى األفكار النوعية، مؤكدًا أن عدد الطمبة التي يحق لكل 

 .طالب 3طالب ، مضيفًا: ىناك حاالت خاصة يقبل فييا أكثر من  3أستاذ اإلشراف عميو 

 يتم التدخل بتركيبة األطروحة ومنيجية الكتابة، مع وأضاف نائب رئيس جامعة دمشق: ال نتدخل في عمل األقسام، كما ال
السعي لرفع المستوى ضمن قواعد يفترض االلتزام فييا، مؤكدًا أن ال تعدي عمى عمل األقسام، وقال: يفترض أن تتضمن 

يم الفكرة رسالة الدكتور شيئًا جديدًا، عممًا أن معظم األفكار المطروحة جديرة باالىتمام، وفي بعض األحيان نطمب تقو 
 .واألطروحة

ىذا ووصمت شكاوى أنو بعد تحويل مجمة جامعة دمشق لمنشر اإللكتروني، ظير وجود نوع من البطء في تحكيم األبحاث، 
يومًا فقط ولكن بسبب أن معظم الدكاترة لم يعرفوا التسجيل عمى الموقع  20حيث إن القرار نص عمى تحكيم البحث خالل 

ذا أخفق في أن يستجيب خالليا  21ويأتي ذلك بعد صدور قرار بمنح المحكم ميمة أدى ذلك لتأخير األبحاث،  يومًا، وا 
يستبدل بمحكم آخر، وذلك بيدف السرية الكاممة في عممية إرسال المقاالت لممحكمين وكذلك منع التأخير في التحكيم 

 .رلممقاالت التي ستقبل، عمى أن يبت في عممية التحكيم خالل فترة أقصاىا الشي

أشير وأكثر نظرًا اللتزام العديد من األساتذة بميام أخرى،  4وكانت تتأخر نتيجة األبحاث العممية لفترة زمنية قد تصل إلى الـ
وبالتالي يتسبب ذلك بحدوث تأخر ال يكون في مصمحة الطالب، األمر الذي استدعى تدخل الجامعة بحمول جديدة منصفة 

 .كانة البحث العمميلطالب الدراسات العميا تعزز من م

وحول ىذا الموضوع، قال الحناوي: ىناك تأخر بالتحكيم في بعض األحيان وىذا أمر وارد، لكن ىناك متابعة لألمر، لكن 
البرنامج المطبق ال يحتاج إلى خبير وىناك فيديوىات تدريبية نشرت عمى الموقع، مع إجراء دورات تدريبية، مؤكدًا أن ىناك 

 .يومياً  25أسابيع وأحيانًا تصل لـ 3الزمنية المحددة بـالتزامًا بالفترة 



وفيما بخص السمينار في رئاسة الجامعة وما يؤدي إلى تعطيل الطالب وعرقمة أمورىم وسط المطالبة باالكتفاء بالسمينار في 
ع المستوى العممي األقسام، قال نائب رئيس الجامعة: ال يوجد أي عرقمة عمى الطالب ومختمف اإلجراءات المتخذة ىي لرف
 .وىو من حق الجامعة، والقرار يتخذ عبر مجالس تتضمن مجمس القسم والكمية والبحث العممي والجامعة

عمى نحو متصل كشف نائب رئيس جامعة دمشق أن مفاضمة الدراسات العميا من المقرر أن تصدر خالل شير تشرين الثاني 
ىيل والتخصص ضمن معايير وخصوصية لكل كمية وعدد من البرامج لمتقدم القادم بما يشمل الماجستيرات األكاديمية والتأ

إلييا، مبينًا أن الجامعة طمبت من كل كمية إيفاءىا باألعداد بما يتناسب مع عدد األساتذة المشرفين لتكون الدراسة إستراتيجية 
 .بعدم قبول أعداد أكبر من الممكن

رسالة  7132بمغ  2102ولغاية  2012تير المسجمة في الجامعة منذ جامعة دمشق كانت كشفت أن مجموع رسائل الماجس
، مع متابعة 0377رسالة أنجز منو  2352، كما قدر عدد رسائل الدكتوراه المسجمة خالل الفترة ذاتيا 4032أنجز منيا 

 .حصر جميع الرسائل خالل العام الماضي

جدية كثير من الطالب في إنجاز أبحاثيم وكذلك عدم متابعة بالمئة وىذا يعود إلى عدم  61ىذا وتقدر نسب اإلنجاز بنحو 
األساتذة لطالبيم في إنجاز أطروحاتيم نتيجة لألعداد الكبيرة لمرسائل التي غالبًا ما يشرف عمييا األستاذ أي عدم العدالة في 

بحث فييا، لذلك كان البد من توزيع الطالب عمى المشرفين، عممًا أن أكثر المواضيع غير متبناة من جية تمح عمى إنياء ال
 .أن تربط جميع األبحاث بجية تكون ميتمة بيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 االتحاد الوطني لطمبة سوريا    المصدر  
                            21/01/2120التاريخ    

 موافقات بالجممة من جامعة دمشق تخص التحويل المتماثل

وافقت جامعة دمشق عمى قبول طمبات الناجحين و المنقولين إلى السنة األعمى وفرزىا بنياية الميمة المحددة لقبول الطمبات 
االلتزام باألعداد المحددة في قرار مجمس الجامعة لكل كمية ، وفي حال عدم اكتمال النصاب المطموب من الطالب مع 

الناجحين يؤخذ الطالب المنقولين الذين يحممون مقرر واحدًا، ثم ثالثة مقررات ، ثم أربعة قرارات ، حتى اكتمال العدد 
 . المطموب

تحويل المماثل ألبناء وذوي الشيداء وفق القرار الخاص بيم ، وقبول نقل الطالب كما تمت الموافقة عمى قبول طمبات ال
المتماثل لممقبولين بمفاضمة المعوقين دون تطبيق شرط النجاح عمييم ، باإلضافة إلى قبول طمبات النقل و التحويل المتماثل 

غبون بيا في العام الدراسي الذي سجموا فيو ألول لمطالب الذين كانت درجاتيم تخوليم بااللتحاق بالكمية و الجامعة التي ير 
 مرة

 

 

 

 


