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  »الن  ــــــإعــ« 
  )الحكومية والخاصة  (ة الموحد لطالب الجامعات السورية  يعمار مهندسة الالامتحان  

  )٢٠١٣  تشرين دورة( 
  

 »قواعــــــــــد االعتمــــــــــاد العلمــــــــــي للجامعــــــــــات اخلاصــــــــــة«املتضــــــــــمن / ٣١/قــــــــــرار جملــــــــــس التعلــــــــــيم العــــــــــايل رقــــــــــم  علــــــــــىبنــــــــــاءاً 

والقاضــــــــــــي خبضــــــــــــوع طــــــــــــالب اجلامعــــــــــــات اخلاصــــــــــــة المتحــــــــــــان تقــــــــــــومي معيــــــــــــاري يف كــــــــــــل اختصــــــــــــاص علــــــــــــى مســــــــــــتوى 

  وطين يعكس كفاءة اخلرجيني والربنامج واجلامعة املاحنة للشهادة؛

الســــــــــــــنة اخلــــــــــــــاص خبضــــــــــــــوع طــــــــــــــالب  ٢/١٢/٢٠١٢تــــــــــــــاريخ / ١٠٩/رقــــــــــــــم يل وعمـــــــــــــالً بقــــــــــــــرار جملــــــــــــــس التعلــــــــــــــيم العــــــــــــــا

المتحــــــــــــــان موحــــــــــــــد  ) احلكوميــــــــــــــة واخلاصــــــــــــــة (مــــــــــــــن اجلامعــــــــــــــات الســــــــــــــورية يف كليــــــــــــــات اهلندســــــــــــــة املعماريــــــــــــــة اخلامســــــــــــــة 

  .كشرط للقبول يف الدراسات العليا

ندســـــــــــة كليـــــــــــات اهل  لطـــــــــــالب الســـــــــــنة اخلامســـــــــــة يف عملـــــــــــي امتحـــــــــــان وطـــــــــــين إجـــــــــــراءتعلـــــــــــن وزارة التعلـــــــــــيم العـــــــــــايل عـــــــــــن 

  :درجة وفق اآليت ١٠٠، وخيصص له )احلكومية واخلاصة( ات السورية املعمارية يف اجلامع

ــــــــــــي  جيــــــــــــرى -أوالً   ــــــــــــوم الســــــــــــبت الواقــــــــــــع يف االمتحــــــــــــان العمل وحــــــــــــىت صــــــــــــباحا  ١٠مــــــــــــن الســــــــــــاعة  ٢٠١٣/  ١١/ ٣٠ي

  .يف جامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث من بعد الظهر نيةثاالالساعة 

تصــــــــــميم مبــــــــــىن ســــــــــكين او عــــــــــام ضــــــــــمن حمــــــــــيط عمــــــــــراين / وفــــــــــق حمــــــــــور التصــــــــــميم املعمــــــــــاري جيــــــــــرى االمتحــــــــــان –اً ثانيــــــــــ

  .يضم املباين السكنية أو العامة

ــــــــــاً  ــــــــــراغبني  -ثالث ــــــــــات بالتقــــــــــدم إىل مفاضــــــــــلة الدراســــــــــات العليــــــــــا خيضــــــــــع لالمتحــــــــــان مجيــــــــــع الطــــــــــالب ال ندســــــــــة اهليف كلي

جامعــــــــــــــــة (مهمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان مصــــــــــــــــدر الشــــــــــــــــهادة ) مــــــــــــــــوازي –عــــــــــــــــادي (يف اجلامعــــــــــــــــات احلكوميــــــــــــــــة ة يــــــــــــــــعمار امل

  ).حكومية سورية أو خاصة



  

بالنســـــــــــبة شـــــــــــرطاً للحصـــــــــــول علـــــــــــى مصـــــــــــدقة التخـــــــــــرج ة املوحـــــــــــد يـــــــــــعمار ندســـــــــــة امليعـــــــــــد التقـــــــــــدم المتحـــــــــــان اهل -رابعـــــــــــاً 

ـــــــــــب يف اجلامعـــــــــــات اخلاصـــــــــــة  ـــــــــــد التخـــــــــــرج للطال عـــــــــــدد أال يتجـــــــــــاوز ( التقـــــــــــدم لالمتحـــــــــــان وميكـــــــــــن للطـــــــــــالب قي

  .)ساعة ٢٥ للتخرجالساعات املتبقية 

شــــــــــــرطاً % ٦٠عالمــــــــــــة واخلاصــــــــــــة علــــــــــــى مــــــــــــن اجلامعــــــــــــات احلكوميــــــــــــة وحصــــــــــــول الطالــــــــــــب يعــــــــــــد النجــــــــــــاح  -خامســــــــــــاً   

  .للتقدم ملفاضلة الدراسات العليا 

مــــــــــــــن أجــــــــــــــل التقــــــــــــــدم ملفاضــــــــــــــلة لعالمــــــــــــــة االمتحــــــــــــــان %  ٣٠وملعــــــــــــــدل االجــــــــــــــازة % ٧٠تعطــــــــــــــى نســــــــــــــبة  -سادســــــــــــــاً   

  .احلكومية واخلاصةي اجلامعات السورية خلرجييف كليات اهلندسة املعمارية الدراسات العليا 

وأمســــــــــــاء املقبــــــــــــولني يف يف اجلامعــــــــــــات احلكوميــــــــــــة املراكــــــــــــز االمتحانيــــــــــــة  أمــــــــــــاكنعــــــــــــن الحقــــــــــــاً  اإلعــــــــــــالنيــــــــــــتم  -ســــــــــــابعاً    

علـــــــــــــى املوقـــــــــــــع اإللكـــــــــــــرتوين لـــــــــــــوزارة التعلـــــــــــــيم العـــــــــــــايل ومواعيـــــــــــــد اســـــــــــــتالم البطاقـــــــــــــات االمتحانيـــــــــــــة االمتحـــــــــــــان 

www.mohe.gov.sy    ز القياس والتقومي موقع مركعلى وwww.cme-edu.net    

  رسم التسجيل كشرط للتقدم لالمتحانيتم استيفاء  -ثامناً   

  رئيس مجلس إدارة مركز القياس والتقويم                                                                        
  وزير التعليم العالي                                                                         

   

  مالك محمد عليالدكتور                                                                        


