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  مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة وجامعة دمشق لمتعاون في العمل المعموماتي والمكتبي

 التعميم العالي: 24 آذار المقبل امتحان الهندسة المعموماتية الموحد
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في العمل المعموماتي والمكتب مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة وجامعة دمشق لمتعاون  

مكتبة األسد الوطنية“وقعت وزارة الثقافة  قسم المكتبات والمعمومات في كمية اآلداب والعموم اإلنسانية“وجامعة دمشق  ” اليوم  ”
والمهنيةمذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال العمل المعموماتي والمكتبي والمجاالت الثقافية واألكاديمية والبحثية  . 

وبموجب المذكرة التي وقعتها الدكتورة لبانة مشوح وزيرة الثقافة والدكتور محمد يسار عابدين رئيس جامعة دمشق في مكتبة 
األسد الوطنية بدمشق يتبادل الجانبان الخبرات واالستشارات في مجال المكتبات والمعمومات والعمل المشترك عمى تنفيذ 

تاحة االستفادة منها من خالل الوصول لممواد التدريبية والمحتوى اإللكتروني لكال الدورات واألنشطة التدريبي ة والتعميمية وا 
 .الجانبين

ويتعاون الجانبان بأوراق عمل مشتركة في الندوات وورش العمل والمؤتمرات المحمية وتنظيم الفعاليات المرتبطة باألنشطة 
ومشاركة ممثمين عن كال الجانبين إلعداد وتنسيق األنشطة المشتركة أو التي المكتبية والمعموماتية ذات االهتمام المشترك 

 .يقوم أحد الجانبين بتنظيمها

كما تتضمن المذكرة تسهيل إجراءات الزيارات الميدانية والجوالت التعريفية العممية لطالب وأساتذة جامعة دمشق لمكتبة األسد 
ريب الصيفي في المكتبة لمدة شهرين والحصول عمى شهادة خبرة في العمل واستضافة طالب قسم المكتبات والمعمومات لمتد
 المكتبي وتحت إشراف ممثمين عن كال الجانبين
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 آذار المقبل امتحان الهندسة المعموماتية الموحد 24لتعميم العالي: ا

الساعة الحادية عشرة صباحًا  2222-1-21مركز القياس والتقويم في وزارة التعميم العالي والبحث العممي يوم السبت حدد 
لطالب السنة الخامسة في كميات الهندسة المعموماتية ” 2222دورة آذار “موعدًا المتحان الهندسة المعموماتية الموحد 

 .قيد التخرج والراغبين بالتقدم لمدراسات العميا” الحكومية والخاصة“سورية في الجامعات ال ”برمجيات وشبكات وذكاء صنعي“

وأشار المركز في إعالن تمقت سانا نسخة منه إلى أن االمتحان سيكون كتابيًا وأسئمته تتماشى مع المعايير المرجعية 
وهي من نموذج األسئمة متعددة الخيارات  التي تحدد الحد األدنى من المعرفة والمهارات العممية” النارس“األكاديمية الوطنية 

 .”الخوارزميات وبنى المعطيات وأساسيات هندسة البرمجيات والذكاء الصنعي والشبكات وقواعد المعطيات“في محاور 

الذين لم يتسن ” الحكومية والخاصة“ويخضع لالمتحان وفق اإلعالن جميع طالب كميات الهندسة المعموماتية في الجامعات 
 4ساعة معتمدة أو  22قدم لمدورة االمتحانية السابقة أو الطالب الراسبين فيها أو الطالب الذين لم يبق لديهم سوى لهم الت

وكذلك طالب الجامعات  2222الذين يرغبون بالتخرج في الفصل األول لعام  2021-2020مقررات دراسية لمعام الدراسي 
 .مهنةغير السورية من أجل معادلة شهاداتهم وممارسة ال

في الجامعات السورية ” برمجيات وشبكات وذكاء صنعي“ووفق اإلعالن يتقدم الطالب في كميات الهندسة المعموماتية 
الحكومية والخاصة الموجودون خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إلى امتحان الهندسة المعموماتية الموحد في أماكن 

دبي والرياض وجدة والبحرين واسطنبول والقاهرة وأربيل “جامعة االفتراضية السورية في إقامتهم خارج البالد عبر نقاط نفاذ ال
 .”وعمان والكويت وبيروت

بالمئة شرطًا لمتخرج ويستفيد من المساعدات  02ويعد النجاح وحصول الطالب من الجامعات الحكومية والخاصة عمى عالمة 
بالمئة شرطًا لمتقدم إلى مفاضمة الدراسات العميا حيث  02طالب عمى االمتحانية بمقدار عالمتين فقط كما يعد حصول ال

بالمئة المتحان الهندسة المعموماتية الموحد من أجل التقدم لمفاضمة الدراسات  12بالمئة لمعدل اإلجازة و 02تعطى نسبة 
 .العميا في كميات الهندسة المعموماتية لخريجي الجامعات السورية الحكومية

عبر الموقع اإللكتروني الرسمي لممركز  2222-1-2التسجيل لالمتحان الكترونيًا اعتبارًا من اليوم ولغاية  ويمكن لمطالب
ليرة  4022ليرة سورية لطالب الجامعات الخاصة و 0022ويتم دفع الرسوم الخاصة باالمتحان لمطالب من داخل سورية 

دوالرًا لمطالب  202عمى الحساب الخاص بالمركز و سورية لطالب الجامعات الحكومية في المصرف التجاري السوري
 .المتقدمين عبر مراكز نفاذ الجامعة االفتراضية خارج سورية عمى الحساب الخاص بالجامعة

وأشار المركز إلى أنه سيتم اإلعالن الحقًا عن أماكن االمتحان في الجامعات الحكومية وأسماء المقبولين في االمتحان 
 .اقات االمتحانية عمى الموقع اإللكتروني الرسمي لممركزومواعيد استالم البط
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