
لقاء ترحيبي
بطالب السنة األولى في كلية الهندسة املدنية

جامعة دمشق 

كلية الهندسة املدنية 



تعريف بكلية الهندسة المدنية 



تعريف بكلية الهندسة المدنية 

تقدم الكلية نوعين من البرامج الدراسية

برنامج دراسات دنيا.

 سنوات دراسية5مؤلف من.

اختصاص عام  .

 دراسات عليا يقسم إلى ماجستير ودكتوراهبرنامج.

عدد من االختصاصات املتنوعة.

:وهي / ثمان أقسام 8/ تتألف كلية الهندسة املدنية من عدد من األقسام •



قسم الهندسة اإلنشائية



قسم اإلدارة الهندسية والتشييد



قسم الهندسة الجيوتكنيكية



قسم هندسة النقل ومواد البناء



قسم الهندسة البيئية



قسم الهندسة المائية



قسم الهندسة الطبوغرافية



قسم العلوم األساسية



طبيعة الدوام في كلية الهندسة المدنية
الب تحقيق كلية الهندسة املدنية هي كلية تطبيقية لها شق نظري وعملي يجب على الط

كما تقسم املواد إلى عدة أنواع للجزء العملي % 85و للجزء النظري % 75نسبة حضور 

 ال يوجد عملي لها / 100مواد نظرية امتحانها النظري من  ./

مواد تطبيقية لها جزء عملي عالمتها توزع وفق

30 مسائل عملية –تجارب مخبرية –مشروع / عالمة للجزء العملي./

70 عالمة للجزء النظري .

 مواد رسم معماري لها جزء عملي عالمتها توزع وفق.

40 مشروع تصميم معماري / عالمة للجزء العملي./

60 عالمة للجزء النظري.



ليسوا فقط مهندسون



قنوات التواصل بين كلية الهندسة المدنية وطالبها

(  ضرات محا–عالمات –إعالنات ) يوجد ثالث أماكن يمكن للطالب متابعة آخر أخبار الكلية 

 موقع كلية الهندسة املدنية

www.damascusuniversity.edu.sy/civil/               



فيديو توضيحي الستخدام موقع الكلية



قنوات التواصل بين كلية الهندسة المدنية وطالبها

(  ضرات محا–عالمات –إعالنات ) يوجد ثالث أماكن يمكن للطالب متابعة آخر أخبار الكلية 

 مجموعةFaceBook خاصة بكلية الهندسة املدنية

https://www.facebook.com/groups/1066787150036698

كلية الهندسة املدنية، جامعة دمشق



قنوات التواصل بين كلية الهندسة المدنية وطالبها

(  ضرات محا–عالمات –إعالنات ) يوجد ثالث أماكن يمكن للطالب متابعة آخر أخبار الكلية 

قناة علىTelegram  خاصة بكلية الهندسة املدنية

@DU_Civil_Engineering

جامعة دمشق –كلية الهندسة املدنية 



قنوات التواصل بين كلية الهندسة المدنية وطالبها

Telegramعلىالهيئة الطالبية في كلية الهندسة املدنية قناة 

@CIVIL_ENGINEERING_DAMASCUS



استمارة التسجيل االلكترونية الخاصة بطالب السنة األولى 

دف تنظيم تم إعداد منصة الكترونية مخصصة لحجز الدور لطالب كلية الهندسة املدنية به
.  طالب40عملية التسجيل حيث خصص باليوم الواحد 

رقم –ب اسم األ –الكنية –اسم أول –رقم وطني ) يدخل الطالب إلى املنصة ويدخل بياناته 
وح  أدناهاالستمارة اإللكترونية من خالل الرابط االلكتروني امل( نوع التفاضل –الهاتف 

http://civil60.damascusuniversity.edu.sy/student/que

 أو من خالل رمزQR Code 
ً
املوح  جانبا

فيديو توضيحي لالستمارة 

http://civil60.damascusuniversity.edu.sy/student/que


فيديو توضيحي لالستمارة 



المستجديناألوراق المطلوبة لتسجيل طالب السنة األولى 

شهادة البكالوريا األصلية.

 3/صورة عن مصدقة عن شهادة البكالوريا عدد  ./

 10/صورة شخصية عدد ./

 2/صورة هوية عدد ./

مصنف سحاب يتضمن:

استمارة اجتماعية  .

طلب انتساب .

طوابع.



(2+ 1سنة ) األوراق المطلوبة للحصول على وثيقة دوام

 1/صورة عن الهوية الشخصية عدد./

وصل التسجيل  .

 1/صورة شخصية عدد ./



مراحل التسجيل لطالب السنة األولى

تعبئة االستمارة االلكترونية في املنصة  .

التوجه إلى شعبة شؤون الطالب وفق اليوم املختار على املنصة.

تسليم األوراق إلى شعبة شؤون الطالب واستالم وصل التسجيل  .

طالبتسديد وصل التسجيل في صندوق الكلية وتسليم نسخة منه لشؤون ال  .

تسليم األوراق الخاصة بوثيقة الدوام إلى شعبة شؤون الطالب .

يلمراجعة شعبة شؤون الطالب الستالم وثيقة الدوام بعد يومين من التسج  .



(5+ 4+ 3سنة )األوراق المطلوبة للحصول على وثيقة دوام 

 1/صورة عن الهوية الشخصية عدد./

وصل التسجيل  .

 1/صورة شخصية عدد ./

تبرع بالدم  .



امتحان االختيار من متعدد





البيانات األساسية 

الرقم االمتحاني



طريقة تظليل الرقم االمتحاني

يخصص العمود األول لرقم اآلحاد•

يخصص العمود الثاني لرقم العشرات•

يخصص العمود الثالث لرقم المئات •

يخصص العمود الرابع لرقم اآلالف •



مالحظات مهمة
لوي عدم وضع أي إشارة على الشريط الجانبي أو األفقي الع





مالحظات مهمة

ارتلغى عالمة كل سؤال تتم اإلجابة عليه بأكثر من خي




مالحظات مهمة
تجنب ثقب الورقة االمتحانية 

سواء عن طريق املحي أو بأي طريقة ثانية 




مالحظات مهمة
تجنب ثني الورقة أو إتالفها 



A

جابا استخدم قلم الرصاص في اإلجابة عن األسئلة ثم قم بتحبير اإل 


الورقة في حال بقية اإلجابا  بقلم الرصاص يتم تصحيح

 
 
و لكن يفقد الطالب حقه في االعتراض الحقا




عندما يطلب منك كتابة نموذجك االمتحاني 

يتم الكتابة على الزاوية اليسرى العلوية 

 عن الشريط الجانبي
 
بعيدا



المخالفات االمتحانية

حان عقوبتها وجود كتابة على يد الطالب أو كتابة على اآللة الحاسبة التي يستخدمها أثناء االمت
.  املستحقة فصل دورتين

.و في حال ضبط كتابة على الحائط أو املقعد تكون العقوبة املستحقة فصل دورة 



المخالفات االمتحانية

ون إذا ضبط الطالب داخل القاعة االمتحانية يغش بالنقل عن طريق الواتس آب تك❑
.العقوبة املستحقة الفصل النهائي من الجامعة

مارت وفي حال تم ضبط موبايل أو سماعة سلكية أو سماعة بلوتوث أو ساعة ذكية أو س❑
.كارد يعاقب بالفصل النهائي من الجامعة وال يحق له العودة إال بعد خمس سنوات

ة اذا كانت أما في حال االشتباه باستخدام البلوتوث تكون العقوبة فصل دورة امتحاني❑
.ة املخالفة للمرة األولى ويعاقب بالفصل النهائي اذا تكررت املخالفة مرة ثاني



المخالفات االمتحانية

فصل استخدام املوبايل كوسيلة غش داخل القاعة االمتحانية يعرض الطالب لعقوبة❑
ثالث دورات امتحانيه 

وفي حال ضبط موبايل مفتوح تكون العقوبة املستحقة صفر في املقرر ❑

ة غير أما في حال حيازة الطالب موبايل حتى ولو كان مغلق مع سماع❑
قعد أو موصولة إلى االذن أو إلى الجهاز أو في حال وجود موبايل على امل

في الجيب تكون العقوبة املستحقة انذار



المخالفات االمتحانية

اقبين داخل القاعة االمتحانية❑ ين عالمة عقوبتها املستحقة تتراوح ب.. املشاجرة مع املر
الصفر في املقرر والفصل النهائي

قرر مع العقوبة املستحقة عالمة الصفر في امل. إثارة الشغب داخل القاعة االمتحانية❑
انذار



المخالفات االمتحانية

حقيوال سنواتخمسملدةالجامعةمنالنهائيالفصلعقوبتهاالشخصيةانتحال❑
افقةبعداال العودةللطالب ر التزويجرميرتكبالذيوالطالبالجامعة،مجلسمو
.املختصالقضاءالىواالحالةالجامعةمنالنهائيالفصلعقوبته



المخالفات االمتحانية

طالبالتعرضفارقةعالمةوضعأو االمتحانيةالورقةعلىالطالباسمكتابةعدمإن❑
املقرر فيصفر لعقوبة

تتراوحوبةالعقتكون االمتحانيةالورقةعلىوالرقماالسمبشطبالطالبقيامحالوفي❑
انذارمعاملقرر فيصفر بين



المخالفات االمتحانية

.حانيهامتدورةللفصلتعرضهالقاعةداخلاالمتحانيةورقتهتسليمعنالطالبامتناع

.املقرر فيصفر عالمةاملستحقةالعقوبةتكون الورقةبتمزيققيامهحالوفي



المخالفات االمتحانية

تهورقعلىفارقةعالمةوضعأو االمتحانيةالورقةنموذجبتبديلالطالبقامحالفي
.املادةفيالصفر عالمةذلكعلىاملترتبةالعقوبةتكون االمتحانية


