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  الجمهورية العربية السورية 
    وزارة التعليم العالي     

  

                                                             مركز القياس والتقويم       
  

  »الن  ـــــــــــــــــــــــــإعــ« 
  كومية والخاصةلطالب الجامعات السورية الح  هندسة العمارة الموحدالمتحان   طلبات  الموعد تقديم  

  )2013  أيلول دورة( 
  

قواعد االعتماد العلمي للجامعات «المتضمن  26/11/2007تاريخ  /31/مجلس التعليم العالي رقم  بناء على قرار
 اختصاص على مستوى كل في)كفاءة( معياري تقويم المتحان الخاصة الجامعات طالب والقاضي بخضوع» الخاصة
تاريخ / 82/وعلى قرار مجلس التعليم العالي رقم  ،للشهادة المانحة لبرنامج والجامعةالخريجين وا كفاءة يعكس وطني

  ).20المادة ( الخاصةنظام االمتحانات والتقويم للجامعات ، المتعلق ب4/11/1220
الخاص بخضوع طالب السنة الخامسة في كليات  2012/ 2/12تاريخ  109وعلى قرار مجلس التعليم العالي رقم  

  ،ياالمتحان موحد كشرط للقبول في الدراسات العل) الحكومية  والخاصة(من الجامعات السورية  لعمارةهندسة ا

  

يف كليات  طالب السنة اخلامسةل، هندسة العمارة املوحدالمتحان  االلكرتونية طلباتالموعد قبول عن تعلن وزارة التعليم العايل 

دورة أيلول ( ملفاضلة الدراسات العليا أو الراغبني بالتقدم خلاصة قيد التخرجيف اجلامعات السورية احلكومية وا هندسة العمارة

  : وفق اآلتي ،في مراكز جامعة دمشق وحلب وتشرين والبعث ) 2013

ـ  م عرب  هندسة العمارةيف كليات  طالب السنة اخلامسة يتقدم   أوًال  من يوم وذلك اعتبارا   حصرياً  التسجيل االلكترونيبطلبا

  :عرب الرابط اآليت 19/9/2013الخميس ولغاية يوم  25/8/2013 األحد

http://www.cme-edu.net/register/architecture/ 

 ومواعيد استالم  المتحانوأمساء املقبولني يف ا ،احلكوميةامعات اجلأماكن املراكز االمتحانية يف يتم اإلعالن الحقاً عن  ـ ثانياً 

وعلى  )www.mohe.gov.sy( التعليم العايل لوزارةن على املوقع االلكرتوين االمتحا تاريخو  البطاقات االمتحانية

  )http://www.cme-edu.net: (موقع مركز القياس والتقومي

لرية سورية لطالب اجلامعات  3000لرية سورية لطالب اجلامعات اخلاصة و 5000(بتم دفع الرسوم اخلاصة باالمتحان -ثالثاً 

 ).068823 -001(اخلاص مبركز القياس والتقومي رقمرف التجاري السوري على احلساب يف املص) احلكومية

ب يف اجلامعات اخلاصة ل على مصدقة التخرج بالنسبة للطالاملوحد شرطًا للحصو  هندسة العمارةالتقدم المتحان  يُعدّ .ًا  رابع  

  ).ساعة 25 للتخرج عن املتبقيةالساعات  عدد تجاوزأال ي( وميكن للطالب قيد التخرج التقدم لالمتحان 
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  .شرطاً للتقدم ملفاضلة الدراسات العليا 60النجاح وحصول الطالب من اجلامعات احلكومية واخلاصة على عالمة  يُعدّ  -اً خامس

  من أجل التسجيل االلكتروني  ةالمطلوبوثائق  ال ـ  اً سادس

 .يتم حتميلها الكرتونياخبلفية بيضاء ة شخصية صور  -1

 .يتم حتميله الكرتونياً  سوم اخلاصة باالمتحاندفع الر ب إشعار -2

 للتخرج عن الساعات املتبقية جتاوز عددإثبات بعدم (يتم حتميله الكرتونيا  والساعات املنجزة املقرراتعدد بالطالب وضع بيان   -3

 .)ساعة 25

  وزير التعليم العالي                                                                                                                                                                      
  

  محمد يحيى معالالدكتور                                                                                      


