الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
مركز القياس والتقويم

« إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالن »
موعد امتحان هندسة العمارة الموحد لطالب الجامعات السورية الحكومية والخاصة والجامعات غير
السورية (دورة تشرين )2021 -
يعلن مركز القياس والتقوي عن موعد امتحان هندسة العمارة املوحد دورة تشرين 2021-يوم السبت املوافق لـ ـ
 2021/10/23-16الساعة العاشرة صباحا لطالب السنة اخلامسة يف كليات اهلندسة املعمارية يف اجلامعات
السورية احلكومية واخلاصة قيد التخرج والراغبني ابلتقدم ملفاضلة الدراسات العليا يف مراكز جامعة دمشق وحلب
وتشرين والبعث ومحاه ،وفق اآليت:
أول :جيري امتحان يوم :2021/10/16
 -1كتايب خيصص له  100درجة وملدة ساعة ( 11-10صباحا) وفق املعايري املرجعية األكادميية الوطنية
(النارس) اليت حتدد احلد األدىن من املعرفة واملهارات العملية وهي من منوذج األسئلة متعددة اخليارات ،توزع

وفق اآليت :
•
•
•
•

حمور اتريخ ونظرايت العمارة .%25

حمور ختطيط %25

حمور التنفيذ .%25

حمور التصميم املعماري %25

 -2عملي خيصص له  25درجة يف جمال التخطيط( )%25وملدة ساعتني ونصف ( 2-11.30ظهرا) وتكون

األسئلة ذات طابع معياري لتقييم مستوى املعرفة والفهم ومقدرة الطالب على حتليل القضااي وحلها يف جمال

اهلندسة املعمارية.

ثانيا :جيري امتحان يوم :2021/10/23
عملي خيصص له ( )%75يف جمال التصميم املعماري وملدة أربع ساعات ( 2-10ظهرا) .
ثالثا :خيضع لالمتحان مجيـع طالب كليـات اهلندسة املعمارية يف اجلامعات احلكومية واخلاصة الذين مل يتسىن هلم التقدم
للدورة االمتحانية السابقة أو الطالب الراسبني فيها أو الطالب الذين مل يتبق لديهم سوى  12ساعة معتمدة

أو  4مقررات دراسية للعام الدراسي 2021 -2020الذين يرغبون ابلتخرج لعام  ،2021وكذلك طالب
اجلامعات غري السورية من أجل معادلة شهاداهتم وممارسة املهنة.

رابعا :يعد النجاح وحصول الطالب من اجلامعات السورية( احلكومية واخلاصة) على عالمة  % 50شرطا للتخرج
ويستفيد الطالب من املساعدات االمتحانية مبقدار عالمتني فقط.

خامسا :يعد النجاح وحصول الطالب من اجلامعات احلكومية واخلاصة على عالمة % 60شرطا للتقدم ملفاضلة
الدراسات العليا.
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سادسا :تعطى نسبة  %70ملعدل اإلجازة و %30المتحان العمارة املوحد من أجل التقدم ملفاضلة الدراسات
العليا يف كليات اهلندسة املعمارية خلرجيي اجلامعات السورية احلكومية.

سابعا :يتقدم طالب السنة اخلامسة يف كليات اهلندسة املعمارية بطلباهتم عرب التسجيل االلكرتوين وذلك اعتبارا
من الثالاثء  2021/9/28ولغاية يوم الثالاثء  2021/10/5على املوقع الرمسي ملركز القياس والتقوي
عرب الرابط اآليت:
http://www.newcme-edu.com/register/architecture2021b/

ثامنا الحيق للطالب الذين مل يتقدموا الكرتونيا التقدم لالمتحان بعد انتهاء فرتة التسجيل.
تاسعا :يتم اإلعالن الحقا عن أماكن املراكز االمتحانية يف اجلامعات احلكومية ،وأمساء املقبولني يف االمتحان
ومواعيد استالم البطاقات االمتحانية على املوقع االلكرتوين ملركز القياس
والتقوي. )http://www.newcme-edu.com(:
عاشرا:

يتم دفع الرسوم اخلاصة ابالمتحان ( 8000لرية سورية لطالب اجلامعات اخلاصة( 7500رسوم
امتحان  500+لرية رسم بطاقة امتحانية)و  5000لرية سورية لطالب اجلامعات احلكومية(4500
رسوم امتحان  500+لرية رسم بطاقة امتحانية)) يف املصرف التجاري السوري على حساب مركز
القياس والتقوي رقم (.)0111-169880 -002

الحادي عشر :الواثئق املطلوبة من أجل التسجيل االلكرتوين:
 -1صورة شخصية خبلفية بيضاء.
 -2إشعار بدفع الرسوم اخلاصة ابالمتحان.
 -3بيان وضع الطالب.

وزير التعليم العايل والبحث العلمي

مدير عام مركز القياس والتقوي

الدكت ـ ـور بسام ابراهيم

الدكتور عصام اخلوري

2

