
 

تتضمن أبرز االحداث والنشاطات والفعالٌات التً حدثت  0202 بانوراما

 .0202خالل عام  فً جامعة دمشق 

 الشهر االول 

99/9 

 والعنق الرأس سرطانات حول دمشق بجامعة علمً ٌومـ 

 بعنوان علمٌا ٌوما دمشق بجامعة األسنان طب كلٌة فً الفم طب قسم أقام

 .الكلٌة فً المؤتمرات مدرج على وذلك" والعنق الرأس سرطانات"

 العلمً التعاون لتعزٌز اتفاقٌة توقعان" آمال"  ومنظمة دمشق جامعةـ 

 .الجانبٌن بٌن والثقافً

( آمال) اإلعاقة ذوي لألشخاص السورٌة والمنظمة دمشق جامعة وقعتـ  

 برنامج وإحداث المشترك والثقافً العلمً التعاون لتعزٌز اتفاقٌة الٌوم

 ٌؤمن بما الصحٌة العلوم بكلٌة الحركً النفسً العالج فً لإلجازة جدٌد

 الخدمات نوعٌة وٌعزز الحقل هذا فً للعاملٌن المناسبة العلمٌة الدرجة

 على إٌجابا وٌنعكس الحرب ولجرحى اإلعاقة ذوي لألشخاص المقدمة

 .حٌاتهم نوعٌة

 الشهر الثانً 

8/0 

  دمشق جامعة فً الطالب لتدرٌب افتراضٌة صٌدلٌة افتتاح

 إلى تهدف افتراضٌة صٌدلٌة الٌوم دمشق بجامعة الصٌدلة كلٌة افتتحت

 طرٌقة على أكادٌمً بشكل تدرٌبه خالل من المهنة لمزاولة الطالب تهٌئة

 بالممارسة التعلٌم مخرجات ربط على قادرٌن خرٌجٌن وإعداد العمل

 .العمل سوق فً لها ٌحتاجون مهارات الكتساب الفرصة وإتاحة العملٌة

 



99/2 

 فً السورٌة الجامعات دورالٌونسكو  عن  مع بالتعاون عمل ورشة

 " المستدامة التنمٌة أهداف تحقٌق

 فً السورٌة الجامعات دور" حول عمل ورشة ، دمشق جامعة استضافت

 والبحث العالً التعلٌم وزارة برعاٌة"  المستدامة التنمٌة أهداف تحقٌق

 عضو الورشة بحضور بٌروت فً( ٌونسكو) مكتب مع وبالتعاون العلمً

 الدكتور المركزي العالً التعلٌم مكتب رئٌس للحزب المركزٌة القٌادة

 .بالل محسن

02/0 

 قطاعات مع والبحثٌة التعلٌمٌة المؤسسات بٌن التشاركٌة لمبدأ تعزٌزا   ـ

 ..دمشق جامعة فً حوارٌة ندوة...  العمل وسوق الصناعة

 بٌن التشاركٌة لمبدأ وتعزٌزا  ، بالمجتمع الجامعات ربط إطار فً

 أقامت، العمل وسوق الصناعة قطاعات مع والبحثٌة التعلٌمٌة المؤسسات

 السادة فٌها شارك حوارٌة ندوة العلمً والبحث لعالً التعلٌم وزارة

 هٌئة ورئٌس(  والتقانة االتصاالت – الصناعة – الكهرباء) الوزراء

 رئٌس قباقٌبً ماهر.ود صابونً، عماد الدكتور الدولً والتعاون التخطٌط

 للحزب، دمشق جامعة فرع أمٌن الحلبونً خالد والدكتور دمشق جامعة

 والهٌئات السورٌة الجامعات فً واألكادٌمٌٌن والبحثٌة، العلمٌة واإلدارات

 رضا قاعة - دمشق جامعة رحاب فً وذلك، االختصاص ذوي من البحثٌة

 ... سعٌد

 الثالثالشهر 

9/3 

 أعمال دمشق بجامعة انطلقت" أفضل صحً بناء نحو" شعار تحت

 "األكادٌمً والنشر العلمً البحث منهجٌة"  حول األول البحثً المؤتمر

 الجامعات من وعدد واالبداع التمٌز هٌئة مع بالتعاون الجامعة تقٌمه الذي



 الطبٌة  الكلٌات فً علٌا دراسات وطالب وباحثٌن أساتذة بمشاركة الخاصة

 ..والخاصة الحكومٌة الجامعات مختلف من

2/3  

 الصٌدلة كلٌة رحاب فً العربً الصٌدالنً العلمً مؤتمر

 العلمً المؤتمر فعالٌات الٌوم دمشق بجامعة الصٌدلٌة كلٌة فً انطلقت

 والجمعٌة دمشق بجامعة الصٌدلة كلٌة تقٌمه الذي العربً الصٌدالنً

 الثانً المؤتمر مع بالتزامن العربً بالوطن الصٌدلة لكلٌات العلمٌة

 من ومحاضرٌن وباحثٌن أساتذة المؤتمر فً شارك ..للجمعٌة والعشرون

  والخاصة الحكومٌة الجامعات فً الصٌدلة وكلٌات العربٌة الدول من عدد

 محاور العلمٌة الجلسات من عدد خالل ومن ٌومٌن مدى على وٌبحثوا

 ،الصناعة سورٌة فً الدوائٌة الصناعات أفاق حول تتركز ومواضٌع

 العلمً للبحث الوطنٌة واالولوٌات ، والطموح الواقع بٌن الدوائٌة

 نظم وادخال االمراض، من عدد حول الصٌدالنٌة المنتجات ، الصٌدالنً

 البارز والدور ،  الحرٌجٌن عمل فرص على وأثرها  الدوائٌة الجودة ادارة

 الفرص بٌن العربٌة الصحٌة الرعاٌة ظوماتمن فً السرٌرٌة للصٌدلة

 ..والتحدٌات الضائعة

2/3 

 شهدائها أسر من اثنٌن تكرم دمشق جامعة

 فخرٌة شهادات ومنحتهم شهدائها أسر من أثنٌن الٌوم دمشق جامعة كرمت

 عزة سبٌل فً أبنائهم لتضحٌات تقدٌرا الكهربائٌة والهندسة الحقوق فً

 .الوطن وكرامة

5/3 

 بدمشقرئٌس الجامعة ٌستقبل السفٌر الفنزوٌلً 

 

 



 الشهر الرابع 

 توقٌع اتفاقٌة مع منظمة آمال للمعوقٌن 

 الخامس الشهر 

99/2 

 الجدٌد الدراسً للعام االستعدادات ٌناقش دمشق جامعة مجلس

 ماهر محمد الدكتور األستاذ برئاسة  الٌوم دمشق جامعة مجلس ناقش

 التعلٌم وزٌر معاون عباس جمال الدكتور وبحضور الجامعة رئٌس قباقٌبً

 وسٌر بالجامعة المتعلقة القضاٌا من مجموعة العلمً والبحث العالً

 .فٌها التعلٌمٌة العملٌة

 السادس الشهر 

29/6 / 

  محاضرة عن قانون قٌصر فً كلٌة الحقوق

 السابع الشهر 

0/7  

 التجاري التحكٌم فً تدرٌبٌة دورة.. للتحكٌم العدالة مركز مع بالتعاون

 .الحقوق بكلٌة الدولً

 والدراسات للتحكٌم العدالة ومركز دمشق بجامعة الحقوق كلٌة نظمت

 فً التحكٌم" شعار تحت التجاري التحكٌم فً تدرٌبٌة دورة الٌوم القانونٌة

 المتدربٌن من عدد بمشاركة" التجارٌة العقود عن الناشئة النزاعات

 إكسابهم بهدف العلٌا الدراسات وطالب والمستشارٌن والمحامٌن والقضاة

 . العملٌة حٌاتهم فً تفٌدهم التً التحكٌمٌة الخبرة

 المعمارٌة الهندسة كلٌة فً معرض افتتاح 8/7

09/7 



 ماندٌال نلسون بٌوم تحتفل بدمشق إفرٌقٌا جنوب سفارة

 بدمشق إفرٌقٌا جنوب جمهورٌة سفارة أقامت ”ماندٌال نلسون ٌوم“ بمناسبة

 ماندٌال الراحل للزعٌم النضالٌة القٌم عن محاضرة تضمنت احتفالٌة فعالٌة

 .دمشق بجامعة للمؤتمرات سعٌد رضا قاعة فً وذلك

06/7 

 القدٌمة المدٌنة تأهٌل إلعادة دمشق وجامعة المحافظة بٌن تعاون اتفاقٌة

 مدٌنة تأهٌل إلعادة تعاون اتفاقٌة دمشق وجامعة دمشق محافظة وقعت

 والتارٌخٌة والمعمارٌة األثرٌة معالمها على والحفاظ القدٌمة دمشق

 .العمرانً ونسٌجها والسٌاحٌة والثقافٌة

 الثامن الشهر 

99/8 

 دمشق بجامعة اإلعالم بكلٌة دكتوراه رسالة أول

 أن بعد الصحافة فً الدكتوراه شهادة بٌرةص فلك الباحثة الطالبة منحت

 العربٌة الصحافة فً االستقصائٌة التحقٌقات"  حول بحثها ناقشت

 األساتذة من الحكم لجنة وتألفت ، العمر محمد الدكتور األستاذ بإشراف"

 الرفاعً محمد والدكتور شٌخانً سمٌرة والدكتورة حالق بطرس الدكتور

 . االجتماع علم قسم اآلداب كلٌة فً األستاذ شاهٌن عزت والدكتور

02/8/ 

 مكتبه فً قباقٌبً ماهر محمد الدكتور االستاذ دمشق جامعة رئٌس ستقبلا

 مون)   دمشق فً  الشعبٌة الدٌمقراطٌة كورٌة جمهورٌة سفٌر سعادة

 بٌن واألكادٌمً العلمً التعاون تطوٌر سبل ناقشا حٌث(  نام جونغ

 .الجانبٌن

 

 التاسع الشهر 



8/9 

 الجدٌد الدراسً للعام االستعدادات ٌناقش دمشق جامعة مجلس

 ماهر محمد الدكتور األستاذ برئاسة  الٌوم دمشق جامعة مجلس ناقش

 التعلٌم وزٌر معاون عباس جمال الدكتور وبحضور الجامعة رئٌس قباقٌبً

 وسٌر بالجامعة المتعلقة القضاٌا من مجموعة العلمً والبحث العالً

 فٌها التعلٌمٌة العملٌة

02/9 

 فخرٌة شهادات ومنحتهم شهدائها أسر من أثنٌن الٌوم دمشق جامعة كرمت

 عزة سبٌل فً أبنائهم لتضحٌات تقدٌرا الكهربائٌة والهندسة الحقوق فً

 .الوطن وكرامة

 92الشهر 

7/91/ 

 الهندسة كلٌة طالب لمشارٌع معرض(… دمشق.. سورٌة ألجل) 

 دمشق بجامعة المعمارٌة

 كلٌة افتتحت الجمهورٌة رئٌس نائب العطار نجاح الدكتورة برعاٌة

( دمشق.. سورٌة ألجل) بعنوان معرضا   دمشق بجامعة المعمارٌة الهندسة

 اإلجازة مرحلتً من وطالبة طالب لمئتً ومشارٌع أعماال   تضمن

 .القدٌمة دمشق مدٌنة فً التارٌخٌة والمواقع المبانً حول العلٌا والدراسات

90/92 

 أبناء من األساسً والتعلٌم الثانوٌة الشهادتٌن فً متفوقا  ( 992)  تكرٌم

 .دمشق جامعة فً النقابة مدرج وافتتاح المعلمٌن نقابة أعضاء

 

 



02/92  

 دمشق لجامعة رئٌسا عابدٌن ٌسار محمد الدكتور بتعٌٌن مرسوم

 محمد الدكتور بتعٌن ٌقضً مرسوما   األسد بشار الجمهورٌة رئٌس أصدر

 محمد للدكتور خلفا   سنوات ثالث لمدة دمشق لجامعة رئٌسا   عابدٌن ٌسار

 .قباقٌبً ماهر

 منذ الهندسٌة للدراسات العامة للشركة العام المدٌر منصب عابدٌن وٌشغل

 المعمارٌة الهندسة كلٌة فً التدرٌسٌة الهٌئة فً عضو وهو ،2199 ماٌو

 .لها عمٌدا وكان دمشق، بجامعة

09/92 

  المفتوح التعلٌم متحاناتعلى ا تفقدٌة جولة

 رغداء الدكتورة األستاذة المفتوح التعلٌم لشؤون الجامعة رئٌس نائب قامت

 التعلٌم لطالب الثانً الدراسً الفصل المتحانات تفقدٌة بجولة نعٌسة

 العملٌة سٌر واقع على خاللها من اطلعت دمشق جامعة فً المفتوح

 .القاعات وتوزع للطالب المرٌحة األجواء توفر ومدى االمتحانٌة

00/92 

 خستانًاالكاز الوفد ٌلتقً دمشق جامعة رئٌس  

 السٌد مع عابدٌن ٌسار محمد الدكتور األستاذ دمشق جامعة رئٌس بحث

 القنصل  ٌرافقه لبنان فً كازخستان سفارة بأعمال القائم كانٌكنوف ٌرجان

 فً المشتركة العالقات تطوٌر  ارستان بخٌت السٌد الجدٌد الكازخستانً

 .والثقافٌة العلمٌة المجاالت

 

 

02/92 



 كلٌة فً المجهرٌة للمعالجات التدرٌبً المخبر افتتاح... نوعه من األول

 دمشق بجامعة األسنان طب

  ابراهٌم بسام الدكتور األستاذ العلمً والبحث العالً التعلٌم وزٌر افتتح  

 خالد الدكتور االستاذ  الجامعة فً الحزب فرع أمٌن وبحضور الٌوم

 المخبر عابدٌن ٌسار الدكتور األستاذ دمشق جامعة رئٌس و الحلبونً

 قبل ما المجهرٌة للمعالجات التدرٌبً المخبر المجهرٌة للمعالجات التدرٌبً

 العلٌا الدراسات لطالب والتدرٌبات العلمً الدعم تقدٌم بهدف السرٌرٌة

 .التكبٌر أدوات تحت الطبً العمل ٌخص لما المعرفٌة الفجوة لملء

02/92 

 المدٌنة فً أورفٌوس ألوركسترا موسٌقٌة أمسٌة.. كبٌر رسمً بحضور

 بدمشق الجامعٌة

 من أقوى وثقافتنا رصاصهم، من أقوى موسٌقانا ستبقى" شعار تحت

 ، الثقافة وزارة مع وبالتعاون سورٌة لطلبة الوطنً االتحاد أقام" إرهابهم

 العام انطالق وبمناسبة الطرفٌن بٌن الموقعة لالتفاقٌة تفعٌال موسٌقٌة أمسٌة

 الماٌسترو بقٌادة أورفٌوس أوركسترا أحٌتها 2129-2121 الدراسً

 وموسٌقى ومعزوفات وتراثٌة وطنٌة أغانً قدمت حٌث المعلولً أندرٌه

 بدمشق الجامعٌة المدٌنة ساحة فً عالمٌة

08/92 

 الجامعة فً المدٌرٌات مدراء ٌلتقً دمشق جامعة رئٌس

 التعلٌمٌة العملٌة تخدم جٌدة بصورة وانجازه العمل آلٌات تطوٌر بهدف    

 عابدٌن ٌسار محمد الدكتور  األستاذ دمشق جامعة رئٌس التقى واإلدارٌة

 .بالجامعة  المركزٌة اإلدارة فً الدوائر ورؤساء مدراء  الٌوم

 

 

 



 99الشهر 

9/99 

 تطوٌر سبل معه وٌبحث البرازٌلً السفٌر ٌلتقً دمشق جامعة رئٌس

 ..المشترك العلمً التعاون

 جمهورٌة سفٌر  مع عابدٌن ٌسار محمد الدكتور دمشق جامعة رئٌس بحث

 العلمً التعاون عالقات تعزٌز سبل  بٌتالوكا فاز فابٌو االتحادٌة البرازٌل

  فً البرازٌلٌة الحكومٌة والجامعات دمشق جامعة بٌن واألكادٌمً

 .والبحثٌة العلمٌة المجاالت

2/99/ 

 بجامعة للحوار البعث ملتقى خالل تطوٌره وآفاق الزراعً القطاع واقع

 دمشق

 دمشق جامعة فرع أقامه الذي للحوار البعث ملتقى فً المشاركون دعا

 وآفاق الزراعً القطاع واقع“ بعنوان االشتراكً العربً البعث لحزب

 الزراعً بالواقع للنهوض الجهود مضاعفة  ضرورة إلى”  تطوٌره

 المادي الدعم تقدٌم مقدمتها وفً تطوٌره تعٌق التً الصعوبات وتجاوز

 وتأمٌن  االنتاج بمستلزمات وتزوٌده للمزارع واللوجستً والمعنوي

 تراعً مناسبة بأسعار  واالسمدة والبٌطرٌة الزراعٌة والمبٌدات االدوٌة

 .المزارعٌن  أوضاع

2/99 

 كلٌة واقع تطوٌر ٌناقشان دمشق جامعة ورئٌس العالً التعلٌم وزٌر

 ..المدنٌة الهندسة

 التعلٌم وزٌر بحضور دمشق بجامعة المدنٌة الهندسة كلٌة مجلس ناقش

 الدكتور دمشق جامعة ورئٌس ابراهٌم بسام الدكتور العلمً والبحث العالً

 الهٌئة وأعضاء بالطالب المتعلقة القضاٌا من مجموعة عابدٌن ٌسار محمد

 .الكلٌة فً االمتحانٌة والعملٌة الدرسٌة والخطة التعلٌمٌة



98/99/ 

"..   اإلسالمٌة الحضارة تطور فً الفارابً نصر أبو مساهمة عنوان تحت

 عبر تطبٌقً علمً تنظمان  الكازاخستانٌة والفارابً دمشق جامعتً

 . االنترنت

 علمً مؤتمر الوطنٌة الكازاخستانٌة والفارابً دمشق جامعتً نظمت

 أبو مساهمة عنوان تحت  االنترنت عبر الفٌدٌو تقنٌة خالل من تطبٌقً

 االساتذة من عدد بحضور"..  اإلسالمٌة الحضارة تطور فً الفارابً نصر

 ..دمشق بجامعة اآلداب كلٌة من

06/99 

 االوائل أساتذتها تكرم  الصٌدلة كلٌة

 فً طوٌلة سنٌن مدى على واسهاماتهم  لعطاءتهم الجمٌل لرد مبادرة فً

 دمشق بجامعة الصٌدلة كلٌة كرمت بالعلم مسلحٌن صٌادلة وتخرٌج تعلٌم

 من  راحال أستاذا 99 بٌنهم المتقاعدٌن أساتذتها من أستاذا 37 الٌوم

 ....االول الرعٌل

02/99 

ٌزور جامعة  اٌران فً االكادٌمٌة" جهاد" منظمة من علمً  أكادٌمً وفد

 دمشق

 وفد مع الٌوم  دمشق جامعة رئٌس عابدٌن ٌسار محمد الدكتور  بحث

 الدكتور برئاسة  اٌران فً االكادٌمٌة" جهاد" منظمة من علمً  أكادٌمً

 سبل المؤسسة فً والتجارٌة االقتصادٌة الشؤون قسم رئٌس بادكو بهروز

 العلوم مجاالت فً الجانبٌن بٌن والبحثً العلمً التعاون عالقات تطوٌر

 ..والهندسٌة والتكنولوجٌة الطبٌة

 

 



32/99 

 بـ تقدر بموازنة تطبٌقٌا   بحثٌا   مشروعا   96 لـ مالً دعم عقود توقٌع

 .لٌرة ملٌون 982

 البعث لحزب المركزٌة القٌادة عضو  بالل محسن الدكتور بحضور

 الباحثٌن من عدد مع العلمً للبحث العلٌا الهٌئة وقعت  االشتراكً العربً

 من عدد فً تطبٌقٌا   بحثٌا   مشروعا   94 لـ المالً الدعم عقود الٌوم

 وذلك سورٌة لٌرة ملٌون 981 تقدر إجمالٌة  بقٌمة  التنموٌة القطاعات

 دمشق بجامعة للمؤتمرات سعٌد رضا قاعة

  90الشهر 

0/90 / 

 العامة الهٌئة فً الباحثٌن بٌن اجتماع.. الزراعً الواقع تطوٌر بهدف

 وزارة مع دمشق بجامعة الزراعة كلٌة وأساتذة الزراعٌة للبحوث

 أهمٌة على قطنا حسان محمد المهندس الزراعة وزٌر أكد حٌث  الزراعة

 المرحلة فً سورٌة فً الزراعً القطاع تطوٌر فً التطبٌقً العلمً البحث

 .والمستقبلٌة الحالٌة

6/90 

 فً كلٌة الطب الشباب عند المخدرات إدمان حول علمٌة ندوة 

 إدمان حول علمٌة ندوة دمشق بجامعة البشري الطب كلٌة أقامت

 ..  الشباب عند المخدرات

 فً البشري الطب كلٌة تنظمها التً الندوة بأن الجامعة  رئٌس واشار

 فً دورها لتعزٌز  الدائم وسعٌها الجامعة رسالة خدمة فً تصب الجامعة

 تنبع الندوة هذه أهمٌة الى الفتا قطاعاته مختلف مع والتشاركٌة المجتمع

 تجاه الوعً نشر الى تهدف والتً ستناقشها التً والمحاور المواضٌع من

 الطلبة وتوعٌة االدمان حاالت عن الناتجة واالقتصادٌة الصحٌة المخاطر

 .المجتمع فً المدمن الشباب أعداد خطٌر تزاٌد ظل فً



 

7/90 

 للغات العالً المعهد مجلس ٌترأس دمشق جامعة  رئٌس

 المعهد مجلس الٌوم دمشق جامعة رئٌس عابدٌن ٌسار محمد الدكتور ترأس

 .المجلس وأعضاء المعهد عمٌد بحضور  بالجامعة للغات العالً

 علً الدكتور المعهد عمٌد قبل من تعرٌفً بعرض الجلسة استهالل تم  

 رئٌس استمع ثم.  ٌقدمها التً والخدمات واألعمال المعهد أقسام عن اللحام

 المشكالت وأبرز المعهد واقع إلى المجلس أعضاء من الجامعة

 .المعهد داخل واإلدارٌة التعلٌمٌة العملٌة سٌر تعترض التً والصعوبات

7/90  

 .. االقلٌمً للتخطٌط العالً بالمعهد للتعرٌف مفتوح ٌوم

 به بالمعهد للتعرٌف مفتوحا ٌوما االقلٌمً للتخطٌط العالً المعهد نظم

 عمداء من وعدد المعهد فً المسجلٌن العلٌا الدراسات طالب  حضره

 . الكلٌات

92/90 

 كلٌتً بٌن علمً تعاون اتفاق توقعان  الخاصة الشام و دمشق جامعتً

 . والتدرٌب العلمً البحث مجاالت فً  الصٌدلٌة

 تطوٌر بهدف  علمً تعاون اتفاق  الخاصة والشام دمشق جامعتً وقعت

 العلمً البحث مجاالت فً  الجامعتٌن كال فً الصٌدلة كلٌتً بٌن التعاون

 .المعرفة ونشر  والتدرٌب

92/90 

 للسكن الوطنٌة والخارطة المكانٌة التخطٌطٌة الدراسات إعداد دلٌل

 .  عمل ورشة فً واإلسكان



 التفاعلٌة العمل ورشة للمؤتمرات سعٌد رضا بقاعة الٌوم صٌاح انطلقت

 التخطٌطٌة الدراسات إعداد دلٌل حول اإلقلٌمً التخطٌط هٌئة تقٌمها التً

 والبٌئة المحلٌة اإلدارة/  وزراء بحضور للسكن الوطنٌة والخارطة المكانٌة

 السوٌداء ومحافظً_  الدولً والتعاون التخطٌط هٌئة_  السٌاحة_ 

 .والمهتمٌن المتخصصٌن من عدد ومشاركة والقنٌطرة

96/90 

 االعالم كلٌة لطالب تدرٌبٌة عمل ورشة فً.. االنجابٌة الصحة

 األمم وصندوق اإلعالم وزارة فً التنموي اإلعالم مدٌرٌة الٌوم أقامت

 عمل ورشة دمشق بجامعة اإلعالم كلٌة مع بالتعاون للسكان المتحدة

 . بدمشق أمٌة فندق فً وذلك الكلٌة فً الرابعة السنة لطلبة  تدرٌبٌة

 اإلعالم مدٌرٌة بها تقوم التً الحملة إطار  فً الورشة هذه إقامة وتأتً

 ورفع اإلنجابٌة الصحة حول واإلعالمٌٌن الصحفٌٌن ثقٌف بهدف التنموي

 ومفردات بأسالٌب االلتزام على وحثهم والفتٌات النساء عند الصحً الوعً

ٌّة الصحة  .اإلنجاب

96/90 

 المعهد فً الزراعة لوزٌر محاضرة...  الزراعٌة االراضً استعماالت

 ..االقلٌمً للتخطٌط العالً

 على ضٌفا قطنا حسان المهندس الزراعً واالصالح الزراعة وزٌر حلّ 

 بجامعة االقلٌمً للتخطٌط العالً المعهد ٌنظمه الذي االسبوعً الملتقى

 فً  العلٌا الدراسات طالب أمام الفرصة اتاحة إلى ٌهدف والذي  دمشق

 مختلف من االقلٌمً التخطٌط فً والمختصٌن الخبراء مع للتحاور المعهد

 .جوانبه

 

97/90 

 .الجمٌلة الفنون كلٌة فً معارض مجموعة افتتاح



 االتحاد بٌن وبالتعاون 2121 السوري التشكٌلً الفن أٌام فعالٌات ضمن 

 افتتحت الثقافة وزارة فً الجمٌلة الفنون ومدٌرٌة سورٌة لطلبة الوطنً

 مجموعة دمشق بجامعة  الجمٌلة الفنون كلٌة فً ومراسم قاعات فً الٌوم

  بحضور وذلك الكلٌة فً الغرافٌكً التصمٌم قسم طالب نتاج من معارض

 الثقافة وزٌر ومعاون عابدٌن ٌسار محمد الدكتور دمشق جامعة رئٌس

 وحشد سورٌة لطلبة الوطنً االتحاد عن وممثلٌن الكلٌة وعمٌد اإلمام رفٌق

 ..والطالب والمهتمٌن األساتذة من

 97/90 

 الحٌوٌة للبحوث التقانٌة الحاضنة واقع ٌناقش العالً التعلٌم ـ وزٌر

 ..النطالقتها الجارٌة والتحضٌرات دمشق بجامعة والطبٌة

 فً اجتماعا إبراهٌم بسام الدكتور العلمً والبحث العالً التعلٌم وزٌر عقد

 للبحوث التقانٌة الحاضنة واقع لمناقشة دمشق بجامعة البشري الطب كلٌة

 وذلك ، العامٌن قرابة منذ بإحداثها قرار صدر التً والطبٌة الحٌوٌة

 الهٌئة ورئٌس عابدٌن ٌسار محمد الدكتور دمشق جامعة رئٌس بحضور

 للتقانة العلٌا الهٌئة ورئٌس  جمالً مجد الدكتور العلمً للبحث العلٌا

 اإلدارٌة للشؤون الجامعة رئٌس ونائب قاسم عصام الدكتور الحٌوٌة

 ..حرب رائد الدكتور البشري الطب كلٌة وعمٌد والطالب

00/90 

 ٌكرم  المهنً التوجٌه مركز..  التدرٌب فً  المبذولة  لجهودهم تقدٌرا

 .. متطوع وطالب متدرب 22

 مركز فً  المتطوعٌن والطالب المدربٌن من باقة دمشق جامعة كرمت

 خالل المركز فً المتدربٌن مع المبذولة لجهودهم تقدٌرا المهنً التوجٌه

 عابدٌن ٌسار محمد الدكتور الجامعة رئٌس بحضور وذلك  2121 عام

03/90 



 لتشجٌر حملة وتنفذ للتشجٌر الوطنٌة الحملة فً تشارك دمشق جامعة

 ..   الزراعة كلٌة وبساتٌن حقول

 جامعة نفذت للتشجٌر الوطنٌة الحملة إطار وضمن الشجرة لقٌمة تكرٌسا

 بالجامعة الزراعة كلٌة وحقول بساتٌن فً تشجٌر حملة الٌوم دمشق

 الجامعة ورئٌس الحلبونً خالد الدكتور بالجامعة الفرع أمٌن بحضور

 .عابدٌن ٌسار محمد الدكتور


