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 مكان النشر أخبار الجامعة

  !!حس وال خبرستيتار في انجاز مشاريع التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراه وأصحاب األمر ال ا

في التعميم العالي.. ألول مرة تشميل االختصاصات الطبية بالمنح الروسية « سورية روسية»مباحثات 
 المقدمة لمطمبة السوريين

 التعميم العالي توضح بخصوص المنح المصرية؟

 اح لطالب التعميم المفتوح المنقطعين عن الدراسة بإعادة ارتباطيمالسم

 ألف متقدم إلى مراكز المفاضمة العامة في جامعة دمشق 51أكثر من 
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 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 البعث ميديا    المصدر  
                            51/9/0205التاريخ    

 

  !!مشاريع التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراه وأصحاب األمر ال حس وال خبرستيتار في انجاز ا

 !!مكاتب خاصة لكتابة المشاريع من األلف إلى الياء •
 !درجة االمتياز مجاممة لألستاذ المشرف وليس تقديرًا لجيد الباحث •

وفي جامعاتنا أن ىناك استسيال وشيء واضح من ال يخفى عمى أىل الشأن التعميمي في وزارة التعميم العالي والبحث العممي 
الالمباالة في انجاز مشاريع التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراه في معظم الكميات الجامعية سواء في الجامعات الحكومية أو 

ق، وأقميا جيد حتى الخاصة، وما يزيد الطين بّمة أن لجان التحكيم تمنح تمك المشاريع درجة االمتياز لمشاريع ورسائل ال تستح
لو كان المشروع أو البحث عمى شكل )قص لصق(، لألسف يحدث كل ذلك في وقت ال حس وال خبر عند من يتحفوننا بأن 

 .!طمبة الدراسات العميا ىم نواة البحث العممي المنتظر
 !حالة مستفزة

عالمة البحث أو المشروع تفّصل عن أي بحث عممي تتحدثون إذا كانت “أستاذ جامعي عتيق فّضل عدم ذكر اسمو قال 
 ”!عمى مقاس األستاذ المشرف وليس تقديرًا لجيد الطالب لذلك ال تستغربوا كثرة درجات االمتياز

 !!ال يبذلون جيداً 
بالمائو من الطالب في المراحل الجامعية األولى والدراسات العميا ال 92جامعة تشرين، أن  –باعتراف الدكتور عمي ميا 

يدًا قمياًل، مشيرًا إلى وجود مكاتب متعاقدة أو متفقة مع بعض المتخصصين بكتابة المشاريع من األلف إلى يبذلون إال ج
الياء، مؤكدًا من خالل خبرتو أن عناوين ومواضيع أغمب المشاريع مكررة وال معمومات جديدة فييا سوى العنوان، وكل ذلك 

الطالب منيا وال تجعمو مؤىال كونو حصل عمييا جاىزة ولم يبذل فييا أي يحدث مقابل مبالغ مالية كبيرة وبالتالي ال يستفيد 



جيد سوى االطالع عمييا وحفظ بعض الفقرات منيا بغية عرضيا أو اإلجابة عمى بعض األسئمة، ويضيف الدكتور ميا: 
م بأن نقوم بأخذىا أشكر لجنة التحكيم عمى مالحظاتيا القيمة ونعدك“لألسف في كثير من األحيان تكون إجابة الطالب 

 . ، ولألمانة قمة قميمة من الطمبة ممن يقومون فعاَل بإجراء التعديالت المطموبة منو بالكامل”باالعتبار عند إجراء التعديالت
 العمل بالتشاركية

ج ورسائل الدكتور مّيا اقترح صيغة تشاركية بين الجامعة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص إن أردنا أن يكون لمشاريع التخر 
الماجستير والدكتوراه دورًا في التنمية المستدامة، وذلك من خالل حل مشكالت المجتمع ومعضالتو االقتصادية واالجتماعية 

والتقنية والسياسية والقانونية والبيئية والثقافية، عن طريق وضع الخطط الدرسية لمجامعات حتى ال تكون بعيدة عن الواقع 
ي تساىم في إعداد وتأىيل خريجين أكفياء ومؤىمين لمنزول فورا إلى سوق العمل وتمبية احتياجاتو، كما العممي بل منبثقة منو ك

يجب أن تكون كل مشاريع التخرج ورسائل الماجستير تتناول مواضيع وقضايا تساىم في معالجة مشاكل موجودة في المجتمع 
 .ان تأخذ بالمقترحات الواردة فيياومؤسساتو وتكون ممولو من قبل تمك المؤسسات ومشرفة عمييا و 

 !!غير مقبول
وبّين الدكتور مّيا أن ما يجري حاليا غير مقبول، وال يمت لمبحث العممي بصمة، فاليوم ال يخفى عمى أحد أن الطالب يقوم ىو 

من االنترنت أو مشرفو أو المكاتب المتخصصة بإجراء المشاريع والرسائل باالعتماد عمى سرقة واقتباس أفكار ومعمومات 
بطريقة النسخ والمصق ويقومون بإجراء بعض التعديالت عمييا، والمؤسف أن تمك المشاريع تناقش مواضيع تتعمق بحل 

مشاكل نظريو أو افتراضيو حدثت في اليابان أو ألمانيا أو مصر، وفي حال سمط المشروع أو الرسالة الضوء عمى مشكمة 
لشركة محل البحث ال تقدم أية معمومات صحيحة لمباحث وال تتعاون معو وال تقدم لو محمية موجودة في شركة معينة نجد أن ا

أي معونة ال مادية وال معنوية، بل أحيانا قد تمنع الباحث من الدخول إلييا خوفًا من عرض معمومات أو مشاكل قد ُتعرض 
تقديم أي شيء مفيد لممجتمع بل ىي مضيعو لموقت اإلدارة لممساءلة وبالتالي تبقى الدراسة نظريو وغير واقعيو وال تساىم في 

 !ومرىقة ماديا لمطالب وأىمو
 ىل من ييتم؟

بحسب الدكتور ميا أن األوان قد حان لتتحرك الجيات صاحبة القرار لمعمل عمى ربط الجامعات بالمجتمع كي تكون مفيدة 
في حال دعميم ماديًا ومعنويًا وتشجيعيم والسماح ليم وفعالة، مؤكدًا أن جامعاتنا ومعظم كوادرىا مؤىمين لمقيام بذلك وأكثر 

 .!لماذا كل ىذا التيميش لكفاءتنا الشابة وخبراتنا األكاديمية؟ :بحضور المؤتمرات العممية العالمية وتمويل أبحاثيم، متسائالً 
 !بشفافية واختصار

يا باختصار: بكل بشفافية وباختصار نعم الدكتور سامر مصطفى مدير المعيد العالي لمتنمية اإلدارية بجامعة دمشق قال
أغمب مشاريع التخرج في المرحمة الجامعية األولى مكررة وليس ليا أية فائدة عممية لمطالب وال لممجتمع، متسائاًل: ماذا ننتظر 

بيان والتحميل فيما الجزء العممي يعتمد عمى االست -إال ما ندر –من طالب قام باقتباس مشروعة فكرًة ومضمونًا من االنترنت 
 !من قبل مستخدم إحصائي؟

وحتى نتخمص من ىذه المشكمة برأي الدكتور مصطفى، قال: عمى الجامعات ومجالس الكميات العمل لجية وضع عناوين 
جديدة والطمب من الطالب إحضار أرقام فعمية من الجية التي يدرسيا ثم تقديم لمنتائج ذات الجدوى والمنفعة في عممية 

 .!ليس لمجرد أخذ عالمة ووضع المشروع في أرشيف المكتبةالتنمية، و 
 نعم يوجد ثغرات

الدكتور أيمن ديوب أستاذ اإلدارة في كمية االقتصاد بجامعة دمشق أكد وجود مشاريع تخرج ورسائل وأطروحات ماجستير 
ث ىو تعميم الطالب كيف يبحث عن ودكتوراه ذات قيمة عممية كبيرة بجانبيا النظري والعممي، مشيرًا إلى أن الغاية من أي بح

اإلشكاليات ومعرفة الحمول ليا أو البدائل المناسبة، بمعنى أن البحث ىو نوع من التدريب العممي والميداني عبر منيجية 



 .عممية لمبحث
الدكتور ديوب لم ينِف وجود ثغرات واضحة فيما يخص مشاريع التخرج، كتكرار المواضيع والعناوين وحتى في رسائل 

 .الماجستير والدكتوراه، وبرأيو أن ال مشكمة في ذلك، فالميم ىو كيف يستخدم الطالب المعمومات الواردة في بحثو
وألمح الدكتور ديوب إلى وجود مجامالت من قبل لجان التحكيم، لجية وضع درجات تصل لالمتياز بمرتبة شرف قد ال 

وبّين أن الدرجة قد تعطى تكريمًا لألستاذ المشرف وليس لمطالب، تستحقيا بعض الرسائل قياسًا بما تتضمنو من معمومات، 
ولفت إلى أن جامعة دمشق انتبيت مؤخرًا لوجود مثل ىذا الخمل، كما أنيا طمبت التشديد في تقييم الرسائل وعدم تسجيل أي 

مؤخرًا بسحب أكثر من بحث إن لم يكن ضمن المواصفات التي تحقق جدوى في حال استثماره، ونوه إلى أن الجامعة قامت 
 .%02شيادة دكتوراه وماجستير عندما وجدت أن نسبة االستالل أكثر من 

 !الميم شيادة كرتونية
جامعة حمب أن معظم رسائل الماجستير والدكتوراه في سورية ُتمنح لمحصول عمى الدرجة،  –بدوره أكد الدكتور حسن حزوري 

منيا في الواقع العممي، وبّين حزوري أنو من النادر أن نجد ىناك اىتمام من وعمى الشيادة الكرتونية، ونادرًا ما يستفاد 
الجيات المعنية التي ييميا الموضوع أو التي يمكن أن تستفيد منو، وأن تسعى لمتأكد من نتائج البحث العممي وتطبيقو عمميًا، 

 .وخاصة أن كان في المجال الطبي أو اليندسي أو تضمن براءة اختراع أو غيرىا
وبخصوص كيفية جعل مشاريع التخرج ذات جدوى عممية أو اقتصادية، دعا الدكتور حزوري إليجاد ربط وتكامل بين وزارة 
التعميم العالي من جية والجيات التي تعاني من مشاكل، لجية تحديد المشاكل البحثية التي يجب عمى الجامعات أن تسعى 

طالبة، وأن ال تكون المواضيع البحثية ومشاكميا، افتراضية، من تخيل األقسام إليجاد حمول ليا خدمة لممجتمع أو لمجيات ال
والكميات، بل يجب أن يكون ىناك في كل قسم، عدد محدد من المشاكل البحثية، ومحدد من ىي الجية الطالبة، وما ىو 

شة النيائية ممثل عن الجية طالبة اليدف من معالجتيا ، وما ىي تكاليفيا المالية، وما ىي طرق التمويل، وأن يحضر المناق
البحث، وبالتالي ال يسجل أي بحث سواء كان رسالة ماجستير أو دكتوراه بدون وجوده ضمن المواضيع المطموب إيجاب حل 
ليا، وبالنسبة لمشاريع التخرج في المرحمة الجامعية األولى يمكن أن ينطبق عمييا نفس الشيء، ولكن بشكل مرن أكثر، لجية 

مكانية تطبيقو ولو بالحدود  السماح لمطالب إظيار مياراتو العممية وبصماتو اإلبداعية، بما ينسجم مع مدة إعداد المشروع وا 
 .الدنيا

 !دون جدوى ومنفعة
عّبر عن أسفو لوجود الكثير من األبحاث عمى مستوى المرحمة  –قسم المكتبات بجامعة دمشق  –الدكتور قصي عجيب 
راسات العميا يقوم أصحابيا بالنقل من المصادر دون توظيف المعمومات المنقولة جيدًا، وىذا برأيو يؤثر الجامعية األولى أو الد

 . سمبا عمى سوية البحث العممي وجعمو دون جدوى أو منفعة
وأشار الدكتور عجيب إلى أن األبحاث األصيمة تتكون من جانبين، نظري وتطبيقي، موضحًا أن األبحاث التي تتضمن جانب 

تطبيقي تكون بمأمن عن التكرار ألنيا جيد خالص لمباحث وىذا الجانب ىو الذي يرتبط بحاجات المجتمع والعمل عمى 
تذليميا من خالل البحث العممي، ويكون ذلك أيضا بتطبيق شعار ربط الجامعة بالمجتمع و تحقيق التنمية المستدامة من 

و االجتماعية والتقنية و العممية ومعالجتيا ووضع الحمول ليا من خالل خالل تحديد مشاكل واحتياجات المجتمع االقتصادية 
 .البحث العممي الرصين

وحتى تكون مشاريع التخرج أو رسائل الماجستير والدكتوراه ذات قيمة أو جدوى اقتصادية شدد الدكتور عجيب عمى تطبيق 
تو( لنصل بالنتيجة إلى بحث عممي حقيقي ال لمجرد منيج العممية وىو ما يتعمق )بمدخالت البحث ومعالجتو وتوظيف مخرجا

 .!الحصول عمى ترقية عممية



ويضيف الدكتور عجيب : يجب أن يتم التركيز عمى المدخالت التي تكمن في المعرفة التي حصل عمييا الطالب خالل 
يد واألكثر من ذلك ىو المعرفة سنوات دراستو والتطبيقات العممية التي قام بيا لصقل ىذه المعرفة إضافة إلى وجود إشراف ج

الحقيقة بخطوات البحث العممي وأوليا تحديد مشكمة البحث ألنو بدون مشكمة حقيقية ال يوجد بحث فالمشكمة ىي مالحظة 
 .تكرر حدوثيا حتى أصبحت ظاىرة استوجبت الدراسة لموقوف عمى األسباب واقتراح الحمول المناسبة

 !متى نصحو؟
رج في المرحمة الجامعية األولى ومرحمة الدراسات العميا بحاجة إلى إعادة نظر لجية اختيار بالمختصر، مشاريع التخ

شكاليات، واألىم ىو الشفافية والعدالة في التحكيم، فالمعدالت العالية  المواضيع التي تحاكي واقعنا بكل ما فيو من مشكالت وا 
رة استفيام حول استمرار االستسيال في انجاز األبحاث الذي % باتت تثير العجب، وترسم أكثر من إشا522التي قد تصل لـ 

وصل إلى درجة االستيتار، وىذا بال شك يتناقض تمامًا مع أىداف البحث العممي ودوره في التنمية المستدامة، فمتى 
 !!نصحو؟

  

 
  



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 صحيفة الوطن    المصدر  
                            51/9/0205التاريخ    

في التعميم العالي.. ألول مرة تشميل االختصاصات الطبية بالمنح الروسية المقدمة لمطمبة السوريين « سورية روسية»مباحثات 
إبراىيم: االستفادة من الخبرات العممية ودعم قسم المغة الروسية في جامعة دمشق .. بيتوخوف: مستعدون لمزيد من … 

 التعاون بين الجامعات السورية والروسية

|  

وزير التعميم العالي أىمية االرتقاء بمستوى العالقات العممية والبحثية بين الجامعات السورية والروسية ودعم المشافي أكد 
الجامعية بالتجييزات والمخابر ومضاعفة الجيود لموصول إلى أفضل النتائج في المشاريع العممية المشتركة وتبادل األساتذة 

 وزيادة المنح الدراسية
و أمس مع يوري بيتوخوف نائب محافظ نوفوسيبرسك والسفير الروسي بدمشق ألكسندر يفيموف، أشار الوزير وخالل لقائ

إبراىيم إلى أىمية االستفادة القصوى من الخبرات العممية والتفنية التي تمتمكيا مراكز األبحاث الروسية في محافظة 
امعات السورية في االختصاصات العممية الدقيقة، ودعم قسم المغة نوفاسيبرسك والعمل عمى نقل التكنولوجيا والتقانات إلى الج

 .الروسية في جامعة دمشق بالمزيد من الخبرات التدريسية والمناىج التعميمية

ىذا وبحث الوزير مع الوفد الروسي عالقات التعاون العممي والبحثي وآفاق تطويرىا بين الجانبين، مؤكدًا أىميتيا بين سورية 
ي تمتد جذورىا عبر التاريخ، والتي أثمرت عمى إقامة تعاون إستراتيجي بين البمدين عمى المستوى السياسي وروسيا الت

واالقتصادي والثقافي والتعميمي مشيرًا إلى أن الجامعات الروسية خرجت العديد من الكوادر العممية المتميزة التي ساىمت في 
 .نيضة وتقدم البالد

لروسيا قيادة وشعبًا وحكومة لوقوفيا إلى جانب سورية في ظل حربيا ضد اإلرىاب والحصار وقدم الوزير شكره وتقديره 
 .االقتصادي الجائر عمييا

نشاء مراكز وأبحاث عممية  بدوره عرض بيتوخوف تاريخ المحافظة والتقدم الذي شيدتو عمى المستوى الحضاري والعممي وا 
من التعاون العممي بين الجامعات السورية والروسية وخاصة جامعات  متطورة فييا، معربًا عن استعداد بالده إلى مزيد

 .نوفاسيبرسك
ودعا نائب محافظ نوفاسيبرسك وفدًا من وزارة التعميم العالي والبحث العممي والجامعات في سورية لزيارة الجامعات والمراكز 

 .العممية فييا لتأسيس شراكة عممية تخدم البمدين
كشفت معاون وزير العالي لشؤون البحث العممي والدراسات العميا سحر الفاىوم أن الجانب « نالوط»وفي تصريح خاص لـ

الروسي سمح ألول مرة أن تشمل المنح التي تم اإلعالن عنيا )االختصاصات الطبية(، وذلك من ضمن عدد المنح اإلجمالي 
 معات الروسيةمنحة لمطمبة السوريين لمدراسة في الجا 112بموجب نص اإلعالن والبالغ 

وأشارت الفاىوم إلى التطرق خالل االجتماع إلى ضرورة تعزيز واقع المنح من كل التفاصيل، واالىتمام بتطوير التعاون بشكل 
أكبر بين الجانبين بما يشمل مختمف الجوانب التعميمية والبحثية وىو ما ينعكس إيجابًا عمى الطمبة واألساتذة في البمدين، كما 

زير التعميم العالي إلى التطرق لتطوير المنح المقدمة من الجانب الروسي سنويًا، عمى أن يكون ىناك مشرف أكدت معاون و 



 .داخل سورية ومشرف في روسيا وبموجب ذلك يتم اإلشراف عمى إنجاز جزء من البحث العممي في روسيا
ية لطمبة مرحمة اإلجازة ومرحمة الدراسات العميا، منحة دراس 122وأكدت الفاىوم أن عدد المنح الروسية المقدمة سنويا يتجاوز 

 .عمما أن العدد المقدم كاف جدًا وىناك اختبارات تجرى الختيار الطمبة من إجمالي عدد المتقدمين
منحة دراسية مقدمة من جميورية روسيا االتحادية لممرحمتين الجامعية  112ىذا وأعمنت التعميم العالي والبحث العممي، عن 

والدراسات العميا )ماجستير ودكتوراه(، بمختمف االختصاصات المتوافرة في جامعاتيا، بما فييا الطبية، لمعام الدراسي األولى 
 .0/55/0205، عمى أن يستمر تقديم الطمبات إلى مديرية العالقات الثقافية لغاية يوم الثالثاء 2022-2023

ناء الشيداء، وفي حال لم يتقدم أحد من أبناء الشيداء تضاف المنح بالمئة من المنح الدراسية ألب 52وخصصت الوزارة نسبة 
الشاغرة إلى باقي المنح، ويمكن لحاممي شيادات التعميم الصادرة عن الجامعة االفتراضية السورية والجامعات الخاصة 

والتكنولوجيا والمعاىد العميا التابعة السورية والتعميم المفتوح والمعيد العالي إلدارة األعمال والمعيد العالي لمعموم التطبيقية 
 .لوزارة الثقافة، التقدم لممنحة

روبل لممرحمة الجامعية األولى وألفي  2000حتى  5122وتتضمن المنح إعفاء من الرسوم الدراسية وراتبًا شيريًا يتراوح بين 
المغة الروسية في الكميات التحضيرية  روبل لمماجستير وثالثة آالف روبل لمدكتوراه، إضافة إلى سنة دراسية كاممة لتعمم

يابًا ونفقات بوليصة  لمجامعات ال تدخل ضمن مدة الدراسة، في حين يمتزم الطالب في حال قبولو بنفقات السفر ذىابًا وا 
 .التأمين الصحي بعد الوصول إلى روسيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
  الوطن أون الين    المصدر  
                            51/9/0205التاريخ   

 

 التعميم العالي توضح بخصوص المنح المصرية؟

العممي أنو تم تفويض سفارة الجميورية العربية السورية في القاىرة باإلعالن عن المنحة بينت وزارة التعميم العالي والبحث 
المصرية المخصصة لسورية ليذا العام بموجب اتفاق التعاون الثقافي بين البمدين عمى موقع السفارة الرسمي، عمى أن يتم 

 .المحددة في اإلعالن تقديم األوراق المطموبة إلى السفارة السورية في القاىرة خالل المدد
وبموجب بيان صادر عن الوزارة، جاء ذلك نظرا لمصعوبات التي واجييا الطالب خالل التسجيل االلكتروني عمى الموقع 

 .المصري
جنيو مصري يتم تسديدىا  /2000/وقالت الوزارة إن الجانب المصري أضاف ىذا العام شرطًا جديدا يتضمن دفع مبمغ 

لكن نظرًا لعدم توفر خدمة الدفع “م الستكمال إجراءات التسجيل، إضافة لرسوم أخرى، مضيفة: الكترونيا من كل متقد
االلكتروني الدولي في سورية نتيجة العقوبات الجائرة عمييا، فكان من المستحيل عمى الطمبة استكمال التسجيل االلكتروني من 

 .”سورية
دكتوراه( والمرحمة الجامعية األولى في مختمف  – دراسات العميا )ماجستيروكان تم اإلعالن عن منح التبادل الثقافي لمرحمة ال

 .االختصاصات المتوفرة في الجامعات المصرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا    المصدر  
                            51/9/0205التاريخ    

 

 السماح لطالب التعميم المفتوح المنقطعين عن الدراسة بإعادة ارتباطيم

الذين انقطعوا عن ” من طالب السنتين الثالثة والرابعة“سمح مجمس التعميم العالي لمطالب المسجمين في نظام التعميم المفتوح 
ولم يستفيدوا من الفرص التي منحت ليم بإعادة ارتباطيم في  0255-0252الدراسة لمدة تزيد عمى ثالث سنوات منذ عام 

 .2021-12-31الجامعة خالل مدة أقصاىا 

سنوات لكل عام دراسي بدءًا من تاريخ صدور  0نسخة منو اليوم مدة ” سانا“ومنح الطالب وفق قرار المجمس الذي تمقت 
القرار وحدد رسم الخدمات الجامعية لمطالب المشمولين بأحكامو بمثمي رسم الخدمات المحدد لمطالب النظاميين مع األخذ 

 .أحكام ىذا القرار طالب البرامج التي تم إيقافيا يستفيد منبالحسبان عدد مرات تقديم المقرر فيما ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا    المصدر  
                            51/9/0205التاريخ    

 ألف متقدم إلى مراكز المفاضمة العامة في جامعة دمشق 51أكثر من 

 .ألفا لجميع أنواع المفاضالت والتسجيل المباشر 51تجاوز عدد المتقدمين إلى مراكز المفاضمة العامة بجامعة دمشق الـ 

 15320ووفق بيانات مديرية النظم والمعمومات بجامعة دمشق التي تمقتيا سانا اليوم بمغ عدد المتقدمين إلى مراكز المفاضمة 
ومفاضالت طالب ” عام ومواز“طالبا وطالبة بكل أنواع المفاضالت لمفرع العممي والسنة التحضيرية لمكميات الطبية 

والمفقودين وأبناء أعضاء الييئة التدريسية والمعوقين جسميًا والطالب العرب  المحافظات الشرقية وذوي الشيداء والجرحى
واألجانب والسوريين غير المقيمين والمغتربين والثانويات المينية إضافة إلى التسجيل المباشر لمناجحين في الثانوية العامة 

 .”عام ومواز“الفرع األدبي 

متقدما إلى مراكز التسجيل  8870لمفرع الميني و 0752الفرع العممي و متقدما إلى مراكز 5911وتوزع المتقدمين بين 
 .المباشر في الفرع األدبي

لى مسابقة المغة االنكميزية  0087ووفق البيانات بمغ عدد المسجمين لمتقدم إلى مسابقة القبول في كمية اليندسة المعمارية  وا 
حين بمغ عدد الناجحين في المرحمة األولى من مسابقة كمية الفنون طالبا حتى تاريخو في  102طالبا والمغة الفرنسية  0812

 .طالبا 5112من أصل نحو  725الجميمة بجامعة دمشق 

وكانت مراكز التسجيل المعتمدة بالجامعات الحكومية وفروعيا بدأت في الثاني عشر من أيمول الجاري قبول طمبات المفاضمة 
 .0205-9-02مر لغاية يوم الخميس وتست 0200-0205الجامعية لمعام الدراسي 

 


