
 األستاذ الدكتور رئيس الجامعة المحترم

 ** عناوين التقرير اإلعالمي

 9/4342/ 35إلثنين ا

 مكان النشر أخبار الجامعة

 معارض تفاعمية لتعريف ناجحي الثانوية باالختصاصات الجامعية… عينك ع اختصاصك

 خالل أول أيام التسجيل عمى المفاضمة« الوطن»انطباعات 

 اختبارات للقبول في عذد من التخصصات الجامعية 5مواعيذ 

 

 
 سانا
 

 صحيفة الوطن
 

 الوطن أون الين

 

  

 

 
 

 اإلعالم دائرة
    



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا    المصدر  
                            21/9/1212التاريخ    

 معارض تفاعمية لتعريف ناجحي الثانوية باالختصاصات الجامعية… عينك ع اختصاصك

بالتزامن مع بدء قبول طمبات المفاضمة الجامعية في مراكز التسجيل المعتمدة بالجامعات وفروعيا أطمق االتحاد الوطني 
لتعريف ” عينك ع اختصاصك“لطمبة سورية بالتعاون مع األمانة السورية لمتنمية اليوم معارض تفاعمية في الجامعات بعنوان 

 .باالختصاصات المتوافرة في الجامعات والمعاىدالطالب الناجحين في الشيادة الثانوية 

سانا واكبت افتتاح المعارض في الجامعات والتقت عددًا من القائمين عمييا والطالب الزائرين ليا ففي كمية الحقوق بجامعة 
الطالب إلى عدم دمشق دعا الدكتور بسام إبراىيم وزير التعميم العالي والبحث العممي في تصريح لإلعالميين عقب جولة لو 

التسرع عند كتابة الرغبات في بطاقة المفاضمة كي ال يضطروا إلى التعديل الحقا وأن يختاروا رغبتيم الحقيقية التي تناسب 
 .ميوليم ودرجاتيم

بدوره بين عماد العمر عضو المكتب التنفيذي لالتحاد الوطني لطمبة سورية رئيس مكتب الدراسات وقضايا الطمبة أن 
تتضمن لقاءات حوارية بين عمداء الكميات والطمبة ولقاءات بين طالب الدراسات العميا والطمبة الزائرين لممعارض  المعارض

إضافة إلى عرض صور وفيديوىات عن الجامعات والكميات لمساعدة الطالب الناجحين في الشيادة الثانوية باختيار 
 .ييا وتعريفيم بالفروقات فيما بينيااالختصاصات الجامعية التي سيتابعون تحصيميم العممي ف

من جيتيا قالت آني كوشيان من األمانة السورية لمتنمية: عممنا مع اتحاد الطمبة في ىذه المبادرة من أجل أن يكون ىناك 
احتكاك مباشر بين الطالب الخريجين والجدد المقبمين عمى الدراسة في الجامعة واإلجابة عن استفساراتيم بحيث يختارون 

 .لكمية واالختصاص األنسب ليم والىتماماتيم والتعرف عمى المين المرتبطة بكل كميةا

وفي كمية اليندسة المعمارية بجامعة حمب أشار الميندس عمار كعدة عضو المكتب التنفيذي في االتحاد الوطني لطمبة 
 .في عامو الثاني” عينك ع اختصاصك“سورية إلى تفاعل الطالب الكبير مع معرض 

ره أكد ياسر جاويش رئيس فرع جامعة حمب لالتحاد أن جامعة حمب حددت مراكز لمقبول والتسجيل عمى المفاضمة بدو 
الجامعية وتم تشكيل لجان تنظيم واستقبال لتسييل أمور الطالب في حال مواجية أي عوائق أو صعوبات فيما بين الدكتور 

ل تأمين كل التسييالت في مراكز المفاضمة الموزعة في أماكن ماىر كرمان رئيس جامعة حمب ان الجامعة استعدت من خال
 .مختمفة من الجامعة التي تستقبل الطالب وتسيل عممية تسجيميم عمى المفاضمة

وفي الالذقية افتتح في المكتبة المركزية بجامعة تشرين اليوم معرض تعريفي باالختصاصات والكميات في الجامعة وبين نائب 
ن البحث العممي الدكتور محمد ناصر ان المعرض يطمع الطالب الجدد عمى ماىية االختصاصات رئيس الجامعة لشؤو 

 .وآفاقيا في المستقبل ومجاالت العمل التي سيوفرىا بعد تخرجيم في الجامعة وبالتالي تييئتيم لسوق العمل



بل أسبوع حيث تم وضع جناح ولفت عضو فرع اتحاد الطمبة بجامعة تشرين طارق عميا إلى أنو تم التحضير لممعرض ق
خاص لكل كمية ومعيد ويوجد فيو طالب متفوقون في المرحمة الجامعية األولى أو طالب دراسات عميا لتقديم الشروحات 

 .المناسبة

وأكد عمي حمادي رئيس فرع  ”عينك ع اختصاصك“وانطمقت في بيو كمية العموم بجامعة البعث في حمص اليوم مبادرة 
قسما بعدد كميات  12لطمبة سورية في الجامعة أن المبادرة تحقق خدمة لمطالب المستجدين ويضم المعرض االتحاد الوطني 

 .الجامعة يقدم فيو المشرفون عمى كل قسم المعمومات والشرح المفصل لمطالب الجدد

ية بين الجامعة واالتحاد بدوره الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث قال: إن المبادرة تشكل حالة تشاركية حضار 
 .تصب في مصمحة الطالب الذي ىو أساس العممية التعميمية الجامعية

وفي لقاء مع المشرفين عمى األقسام في المعرض أكدت يسرا سويدان من قسم السنة التحضيرية أنو يتم تعريف الطالب الذي 
 .ان والصيدلة والعمل المستقبمي لمطالبيسأل عن تمك السنة ومقرراتيا واختصاصاتيا كالطب البشري وطب األسن

تضمنت افتتاح ” عينك ع اختصاصك“وفي السويداء انطمقت في كمية العموم بفرع جامعة دمشق بالسويداء فعاليات مبادرة 
معرض تفاعمي يجري فيو تعريف الطالب الناجحين في الشيادة الثانوية باالختصاصات المتوافرة في الجامعات والمعاىد بفرع 

 .جامعةال

ولفت مدير فرع جامعة دمشق في السويداء الدكتور خالد كيوان إلى أن المبادرة تسمط الضوء عمى الكميات السبع التي يضميا 
فرع الجامعة بالمدينة وأقساميا واختصاصاتيا مع إجراء لقاءات حوارية بين العمداء ونوابيم مع الطمبة الزائرين لممعرض 

 .واإلجابة عن استفساراتيم

ئيس فرع االتحاد الوطني لطمبة سورية بالسويداء وفاء العفمق بينت أن المبادرة تستيدف كل طالب اجتاز الثانوية العامة ر 
بفروعيا ويسعى إلى تحديد مالمح مستقبمو من خالل تعريفيم باالختصاصات الجامعية قبل اإلقدام عمى التسجيل عمى 

 .المفاضمة

لوطني أحمد حجار إلى مشاركة عدد من الطالب الجامعيين في مركز المفاضمة العامة وفي حماة أشار رئيس فرع االتحاد ا
بكمية الطب البيطري بتعريف الطالب الناجحين في امتحان الشيادة الثانوية والراغبين بالتسجيل في مفاضمة ىذا العام 

ة في المبادرة تعرف الطالب بجميع الكميات باالختصاصات الجامعية قبل التسجيل في المفاضمة الفتا إلى أن الكوادر المشارك
 .النظرية والعممية وموادىا وفرص العمل بعد التخرج إضافة إلى االجابة عن كل استفساراتيم بيذا الخصوص

وفي دير الزور ذكر عضو قيادة فرع اتحاد الطمبة مييدي الكنعان أن ىذه المبادرة تأتي بالتوازي مع بدء التقدم لممفاضمة 
رشادىم الختيار االختصاص المتناسب مع رغباتيم العامة و  تيدف إلى تعريف الطالب باالختصاصات المتوافرة في الجامعة وا 

والمتوافق مع درجاتيم في الثانوية عبر إقامة معرض يتم خاللو عرض برامج وصور وأدوات تبين ماىية وعمل كل كمية من 
يومية يقوم من خالليا عمداء الكميات بتعريف الطالب عمى الكمية كميات الجامعة إضافة إلى عقد ندوات تعريفية بصورة 

 .وىدفيا والمواد التي تدرس فييا وفائدة االختصاص بالنسبة لمطالب منذ قبولو ولغاية التخرج وصوال إلى دخولو سوق العمل



مر طوال التقدم إلى تست” عينك ع اختصاصك“وفي الحسكة أشار رئيس فرع اتحاد الطمبة عالء الطالع إلى أن مبادرة 
المفاضمة حيث تم وضع لجان من الطالب األوائل في الجامعات عمى طاولة اختصاص تحوي مجسما يحاكي فروع الجامعة 

 .وتقدم المجان شرحا عن آلية التسجيل ومجاالت التخصص

رة لدورىا الكبير في تعريف وأشار عدد من الطمبة إلى سيولة اإلجراءات المتخذة الستقبال الطمبات منوىين بأىمية المباد
 .الطمبة باالختصاص الذي سيدرسونو وما ىي فرص العمل المتاحة لكل اختصاص

في ” عينك ع اختصاصك“وفي طرطوس أوضح نائب رئيس الجامعة لمشؤون اإلدارية الدكتور أديب برىوم إلى أىمية معرض 
الذي يرغبون في دراستو إضافة إلى شرح آلية المفاضمة وكتابة تقديم المعمومات الالزمة لمناجحين في الثانوية الختيار الفرع 

 .الرغبات ضمن االستمارة الخاصة والتنبيو لألخطاء الشائعة التي قد يرتكبيا الطالب خالل التسجيل

كل وتستمر المعارض حتى السادس عشر من الشير الجاري وتبدأ يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا ولغاية الثالثة ظيرًا في 
من جامعة دمشق كمية الحقوق وفي السويداء كمية العموم ودرعا كمية التربية والقنيطرة كمية التربية وجامعة حمب كمية اليندسة 
المعمارية وجامعة البعث كمية العموم وجامعة تشرين المكتبة المركزية وجامعة الفرات كمية الزراعة وفي الحسكة كمية الحقوق 

 .البيطري وجامعة طرطوس كمية اآلداب وجامعة حماة كمية الطب
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إبراىيم: تقديم التسييالت واألجوبة الالزمة لمطالب … خالل أول أيام التسجيل عمى المفاضمة « الوطن»انطباعات 
 ألفًا متوقعاً  13طالبًا سجموا رغباتيم بدمشق في أول أيام المفاضمة من أصل  1113«: الوطن»المستجدين .. البحري لـ

|  

خالل اليوم األول من بدء التقدم لمفاضمة القبول الجامعي، انطباعاتيا حول آلية التسجيل حيث « الوطن»صحيفة لخصت 
لوحظ توافد الطمبة بكثافة خالل الساعات األولى من بدء التسجيل في مختمف المراكز ضمن دمشق وغيرىا من الجامعات، 

 .الع عمى االختصاصات إضافة إلى تدوين الرغباتكما لوحظ قدوم عدد كبير من الطمبة برفقة ذوييم لالط
مع عدد من المتقدمين، عدم إدراك الطالب لمتخصص الراغب بالتقدم إليو، إال قمة « الوطن»ولوحظ من خالل لقاءات أجرتيا 

لغايات  قميمة من الطمبة لدييم فكرة وىدف بدخول تخصص معين، مع استمرار تدخل العديد من األىالي بتحديد رغبات الطمبة
 .أو أىواء معينة

ىذا وشيدت العديد من المراكز انتشارًا كبيرًا لمموظفين وكوادر االتحاد الوطني لطمبة سورية، كما لوحظ وجود كثافة بأعداد 
الطمبة في بعض المراكز، وانخفاضو في مراكز أخرى وذلك يعود الختالف األعداد بين الفرعين العممي أو األدبي أو 

نة التحضيرية لمكميات الطبية أو من الطمبة ذوي الشيداء والجرحى والمفقودين وأعضاء الييئة التدريسية، تخمل المتقدمين لمس
ذلك عدم تنظيم في بعض المراكز التي شيدت قمة بالموظفين مقابل وجود عدد من الطمبة يدونون رغباتيم بأنفسيم من دون 

 .أي توجيو أو مساعدة
ليرة سورية، مقارنة مع  1222فات خارج الحرم الجامعي، ليصل سعر المصنف الواحد إلى كما انتشرت ظاىرة بيع المصن

تحديد تكمفتو بألف ليرة مع طوابع داخل الحرم الجامعي، في الوقت الذي تطرق فيو البعض من الطمبة الستغراق وقت ليس 
 .(بالقميل لدفع رسوم الموازي )سمفة الموازي

العالي بسام إبراىيم معرض )عينك عمى اختصاصك( بحضور أمين فرع جامعة دمشق لحزب بالمقابل افتتح وزير التعميم 
 .البعث خالد الحمبوني ورئيس جامعة دمشق محمد يسار عابدين وأعضاء المكتب التنفيذي في االتحاد الوطني لطمبة سورية

وجودة لمكميات، وطرح عددًا من وتفقد الوزير إبراىيم األقسام التي يتكون منيا المعرض ومختمف االختصاصات الم
 .االستفسارات بخصوص األقسام وعن ماىية اآلليات المتبعة لتقديم لمحة شاممة عن كل كمية لممتقدمين إلى المفاضمة

 .وأكد الوزير أىمية ىذا المعرض بتقديم التسييالت واألجوبة الالزمة لمطالب المستجدين
ير العممية التعميمية في العام الدراسي السابق والحالي، قال: إن المجنة وفي معرض إجابتو عن األسئمة المطروحة حول س

العميا لالستيعاب الجامعي قررت استيعاب جميع الناجحين في شيادة التعميم الثانوي بكل اختصاصاتيا والبالغ عددىم 
وبالتنسيق مع جامعة دمشق  في الجامعات والمعاىد السورية، مضيفًا: إن الوزارة تعمل بكل طاقاتيا وكوادرىا 211131

 .لتطوير العممية التعميمية بما يفيد الطالب وفق أحدث المناىج
ولفت إلى أنو في العام الماضي تعرضت مختمف الجامعات السورية لصعوبات نتيجة جائحة كورونا وتداعياتيا، ولكن تم 



المتعمقة بكل كمية، حيث عمد أعضاء الييئة  تدارك وتذليل العقبات من خالل اعتماد منصات ومواقع التعميم اإللكتروني
 .التدريسية إلى القيام بالمحاضرات من خالل وسائل التواصل المختمفة

طالبًا وطالبة تقدموا بطمباتيم  1113بين نائب رئيس جامعة دمشق صبحي البحري أن « الوطن»وفي تصريح خاص لـ 
ألف طالب متوقع أن يتقدموا خالل فترة  13ذلك من أصل لمتسجيل في مختمف أنواع المفاضمة خالل اليوم األول، و 

التسجيل، منوىًا بأن عدد المتقدمين يعتبر جيدًا، كما أن الوقت كاف الطالع الطالب عمى التخصصات قبل عممية تسجيل 
 .الرغبات

ة، عممًا أن الضغط في وأشار البحري إلى أن أكثر االزدحامات كانت في مراكز كمية الطب البشري واآلداب واليندسة المدني
ذروتو من الثامنة والنصف وحتى الحادية عشرة صباحًا لينخفض العدد بعد ىذا التوقيت، مبينًا أن ىناك طالبًا طمبوا تغيير 

 .رغباتيم بعد ساعتين من تدوينيا في المراكز
وألول مرة تطبيق آلية جديدة  مركزًا، لتشيد مفاضمة ىذا العام 13وبدأ في جامعة تشرين استقبال طمبات المتقدمين في 

اليندسة  -الستيفاء الرسوم الخاصة بالطوابع بموجب إيصاالت مالية تصدر عن معتمدي الرواتب في كميات اليندسة المدنية
 .الفنون الجميمة -الصيدلة -العموم -الطب البشري -اليندسة المعموماتية -ىندسة العمارة -الميكانيكية والكيربائية

مركزًا معتمدًا في الجامعات لتييئة بنية متكاممة تعمل عمى خدمة  02التعميم العالي والبحث العممي أكثر من وخصصت وزارة 
رشاده وتوجييو وتسجيمو ضمن مراكز المفاضمة لقبول طمبات المفاضمة العامة لمفرع العممي والسنة التحضيرية  الطالب وا 

ات الخاصة وطالب المحافظات الشرقية وذوي الشيداء والجرحى عام وموازي( ومفاضالت منح الجامع)لمكميات الطبية 
والمفقودين وأبناء أعضاء الييئة التدريسية والمعوقين جسديًا والطالب العرب واألجانب والسوريين غير المقيمين والمغتربين 

ية العامة من الفرع األدبي )عام والثانويات المينية إضافة إلى قبول الطمبات الخاصة بالتسجيل المباشر لطالب الشيادة الثانو 
 .(وموازي
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 اختبارات لمقبول في عدد من التخصصات الجامعية 3مواعيد 
 

حددت جامعة دمشق مواعيد التقدم لعدد من االختبارات المشترط اجتيازىا لمقبول في بعض االختصاصات، لمتسجيل عمى 
 .مفاضمة القبول الجامعي

من الشير الحالي موعدا لمتقدم  21بين نائب رئيس الجامعة د.صبحي البحري أنو تم تحديد ” الوطن” وفي تصريح لـ 
 .من الشير موعد التقدم المتحان المغة االنكميزية 21لالمتحان األول لمفنون الجميمة، يميو بـ 

من الشير، وختاما مع  29من الشير، وبعده امتحان العمارة في الـ  21ولفت إلى تحديد امتحان المغة الفرنسية في الـ 
 .من الشير، عمما أن جميع االختبارات تبدأ الساعة العاشرة صباحا 12االمتحان الثاني لمفنون الجميمة في الـ 
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