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 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 الوطن        المصدر  

                            2/3231/ 14التاريخ       

 

 ألف طالب وطالبة معظمهم في الحقوق 13«: الوطن»نعيسة لـ… امتحان لشهر في التعميم المفتوح 

ألف طالب وطالبة يتقدمون اليوم إلى  32أن « الوطن»لـكشفت نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعميم المفتوح رغداء نعيسة 
دارة المشروعات المتوسطة والصغيرة، »امتحانات المفتوح في الجامعة وذلك في برامج  الدراسات القانونية، والمحاسبة، وا 

 .«والترجمة، والدراسات الدولية والدبموماسية، واإلعالم، ورياض األطفال
المستمزمات والتجييزات بمختمف الكميات التي تضم برامج تعميم مفتوح وذلك لسير االمتحانات وأكدت نعيسة أنو تم تأمين كل 

بالشكل المطموب من دون أية عوائق، مع االلتزام بالتعميمات الصادرة عن التعميم العالي واإلجراءات االحترازية لموقاية من 
عمى موضوع التباعد بين الطالب أثناء االمتحانات، ناىيك عن  فيروس كورونا بما فيو ارتداء الكمامة داخل القاعات والتشدد

 .تعقيم القاعات بين كل جمسة امتحانية وأخرى، منوىة بإجراء الجوالت لموقوف عند واقع االمتحانات بمختمف الكميات
كمية الحقوق، مبينة وأشارت نائب رئيس جامعة دمشق إلى أن أكثر المتقدمين لالمتحانات من برنامج الدراسات القانونية في 

أن االمتحانات تستمر شيرًا كاماًل، عممًا أنو ال امتحانات يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، كما أن إدارة مركز التعميم 
المفتوح راعت موضوع العطل الرسمية ضمن برامجيا وذلك لتالفي حدوث أية إشكاليات في موضوع تأخير المقررات 

 .العطمة االمتحانية وتأجيميا بسبب
وأكدت أنو تمت مراعاة واقع مقررات وجمسات برامج المفتوح وخاصة برنامج إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كمية 

تنطمق امتحاناتيا  7االقتصاد بجامعة دمشق، وخاصة مع عدد المقررات الكبير ضمن البرنامج، مؤكدة أن جميع البرامج الـ
 .(تحانات المفتوح في جامعات البالد التي تضم )تعميمًا مفتوحاً اليوم األحد تزامنًا مع بدء ام

ولفتت إلى متابعة ورصد االمتحانات مع اإلشراف من إدارة المركز وعمداء الكميات ورؤساء الدوائر، إضافة إلى االعتماد 
بط أية حاالت غش عمى طالب الدراسات العميا ضمن الكميات المتخصصة في موضوع المراقبات االمتحانية، بما فيو ض

 .وتالعب وشغب امتحاني، مؤكدة أن واقع التحضيرات لالمتحانات جيد وتم تأمين كل المستمزمات
كما أشارت نعيسة إلى منح العديد من الميل بمواعيد التسجيل بالنسبة لمطالب المستجدين والقدامى في برامج التعميم المفتوح، 

ألف ليرة عن كل دورة امتحانية  11إيقاف التسجيل، مضيفة: إن فرض ) وذلك مراعاة لظروف الطالب فيما يخص موضوع
 .لم يتقدم إلييا الطالب( ىو قرار صادر عن وزارة التعميم العالي ويشمل جميع مراكز التعميم المفتوح في الجامعات

طبق عمى امتحانات ىذا وأوضحت نائب رئيس الجامعة أن ما ينطبق من عقوبات حول حاالت الغش في التعميم النظامي ين
التعميم المفتوح فيما يخص حرمان الطالب من التقدم لالمتحان لدورة واحدة أو دورتين أو الفصل النيائي من الجامعة بسبب 

ارتكاب مخالفة )الغش باستخدام البموتوث(، وغيرىا من العقوبات التي تصدر بحق الطالب بسبب التالعب والغش في 
 .يا عن طريق لجان االنضباطاالمتحانات، ويكون البت في

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا    المصدر  

                            12/2/3231التاريخ       

 

 987 طالباً  وطالبة يتقدمون المتحان اليندسة المعموماتية الموحد
 في والتقويم القياس مركز أجراه والذي 3231 آذار دورة الموحد المعموماتية اليندسة المتحان اليوم وطالبة طالباً  987 تقدم
 شبكات وىندسة برمجيات )ىندسة المعموماتية اليندسة كميات في الخامسة السنة لطالب العممي والبحث العالي التعميم وزارة

 .السورية غير الجامعات وخريجي التخرج قيد والخاصة الحكومية السورية لمجامعات الصنعي( والذكاء
 شدشا ميسون الدكتورة تصريح حسب وتشرين والبعث وحمب دمشق جامعات ضمن امتحانية مراكز أربعة عمى الطالب وتوزع
 .وعمان ودبي وجدة والقاىرة والرياض واسطنبول وأربيل ألمانيا في الخارجية النفاذ مراكز إلى إضافة سانا لـ المركز عام مدير

 الحد تحدد التي )النارس( الوطنية األكاديمية المرجعية المعايير وفق سؤاالً  12 تضمن االمتحان أن إلى دشاش وأشارت
 المعطيات وبنى الخوارزميات محاور في الخيارات متعددة األسئمة نموذج من وىي لعمميةا والميارات المعرفة من األدنى
 .معطيات قواعد ومحور والشبكات الصنعي والذكاء البرمجيات وىندسة
 من الطالب ويستفيد لمتخرج شرطاً  بالمئة 12 عالمة عمى وحصولو والخاصة الحكومية الجامعات من الطالب نجاح ويعد

 لمفاضمة لمتقدم شرطاً  بالمئة 02 عالمة عمى وحصولو الطالب نجاح يعد كما فقط عالمتين بمقدار متحانيةاال المساعدات
 .العميا الدراسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


