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 مكاف النشر أخبار الجامعة

 مذكرة تفاهم بين جامعة دمشق والهيئة العامة لالستشعار عن بعد 

 غرف السكن موصدة أمام طالب الدراسات.. وفترة االنقطاع تقف عائقاً 

انخفاض إصابات « بنك الجمد»والبدء بإنشاء « عيادة األلم»أخبار سارة من المواساة.. إحداث 
 بالمئة 02كورونا بحوالي 

 في المقابالت السريرية” الراسبين“تسوية أوضاع طالب كميات الطب البشري 

بالت المتقدمين لممنح الدراسية الهنغارية اعتبارًا من العاشر من جامعة دمشق: مقا
 الشهر الجاري

 من شباط الجاري 22امتحان الصيدلة الموحد في الـ 
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 تفاهم بين جامعة دمشق والهيئة العامة لالستشعار عن بعدمذكرة 

وقعت جامعة دمشؽ والييئة العامة لالستشعار عف بعد اليوـ مذكرة تفاىـ لتعزيز العالقات األكاديمية والعممية   سانا-دمشؽ
الجامعة واالستفادة مف والتقنية والبحثية المشتركة مف خالؿ توظيؼ تقانات االستشعار عف بعد وتفاعميا مع أعماؿ وأنشطة 

 .الخبرات والكفاءات البشرية والبحثية المشتركة

وبموجب المذكرة يتعاوف الجانباف في مجاؿ تطوير واستخداـ تقنيات االستشعار عف بعد ومنتجاتو ونظـ المعمومات الجغرافية 
 .الرافدة مف أجؿ األغراض العممية ودعـ التنمية الشاممة

اف بدراسات وبحوث عممية مشتركة حوؿ تطبيؽ تقانات االستشعار عف بعد والنظـ الرافدة وتنظيـ ووفؽ المذكرة يقوـ الجانب
دورات تدريبية مشتركة وتبادؿ الخبراء والمختصيف ومشاركة باحثي الييئة في تدريس بعض المقررات ذات العالقة باختصاص 

 .أطروحات الدكتوراه وتحكيميا وتقييـ األوراؽ العمميةالجانبيف واإلشراؼ العممي عمى مشاريع التخرج ورسائؿ الماجستير و 

كما تتيح المذكرة تسييؿ استخداـ التجييزات والتقانات ومحتويات المخابر والحصوؿ عمى البيانات مف صور فضائية والخرائط 
ات ورصد الميزانيات األرضية وكؿ الوسائؿ والوثائؽ العممية المتوافرة لدى الجانبيف وكذلؾ التشاركية فيما يخص االعتماد

البحثية وميزانيات تجييز المخابر وأمف المعمومات وتبادليا إضافة إلى التعاوف المشترؾ في مشاريع إعادة اإلعمار والدراسات 
اليندسية لمبنى التحتية ووضع مخططات وخرائط غرضية وفي الدراسات التخطيطية والتصميمية ضمف إطار مكتب ممارسة 

 .ندسة المدنيةالمينة في كمية الي

وفي تصريح لإلعالمييف عقب توقيع المذكرة أوضح رئيس جامعة دمشؽ الدكتور محمد يسار عابديف أف المذكرة تجديد لمذكرة 
سابقة موقعة بيف الجانبيف وتوسيع لنطاقيا لتشمؿ كميات أخرى منوىا بإمكانات الييئة المادية والبشرية إلنجاز مشاريع مشتركة 

 .دريسية في عدد مف كميات جامعة دمشؽودعـ العممية الت

مدير ىيئة االستشعار عف بعد الدكتور عبد المجيد الكفري أكد أىمية التعاوف مع جامعة دمشؽ لتحقيؽ التكامؿ في الخبرات 
الموجودة لدى الجانبيف الفتا إلى أف ىذه المذكرة تتناوؿ تنفيذ دراسات وأبحاث عممية ذات منعكس تطبيقي عمى المؤسسات 

قامة دورات تدريبية مشتركة  .الخدمية وا 

 ىيالنو اليندي

  

 سانا        المصدر            اإلعالـ دائرة
 8/2/2222     التاريخ     



   

 غرف السكن موصدة أمام طالب الدراسات.. وفترة االنقطاع تقف عائقاً 

 محمد ديب بظت –دمشق 

الدراسات العميا مف غير اختصاص الطب، ويغمؽ الموظفوف نوافذ توصُد أبواب غرؼ السكف الجامعي في وجو طالب 
العشرات مف ىؤالء الطالب، ليصعب عمييـ بذلؾ تأميف مبيت مناسب داخؿ الوحدات السكنية، ويمكف القوؿ  التسجيؿ أماـ

في مرحمتيـ الدراسية عمميًا، باتوا باحثيف عف غرؼ تحضنيـ ” الباحثيف“أماـ الحاؿ ىذه إف الطالب الذيف أطمقت عمييـ صفة 
 .العميا

وتعتبر ىذه المشكمة ىي اليـّ األوحد الذي يؤّرؽ الطالب منذ مطمع العاـ الدراسي، باعتبار أف سكف أغمب طالب الدراسات 
ذا أراد ”البرامكة والمزة“بمساكف برزة البعيدة نسبيًا عف تجمع الكميات في  العميا يكوف في المدينة الجامعية أحد  أي كمياتيـ، وا 

منيـ التسجيؿ في السكف الجامعي بالمزة فعميو البحث عف شواغر في الغرؼ الممتمئة، إذ أف موعد تسجيؿ طالب الدراسات 
 .العميا يأتي بعد االنتياء مف تسجيؿ الطالب القاطنيف والمستجديف عمى حّد سواء

جيؿ طالب الدراسات العميا وفرزىـ ضمف آلية تس تواصمت مع مدير المدينة الجامعية مضر العجي لموقوؼ عمى” البعث“
% مف طالب الدراسات موجودة في مساكف 95الوحدات السكنية الخاصة بالذكور، حيث أكد العجي أف الغرؼ المخّصصة لػ

برزة بسبب توافر غالبية الشواغر ىناؾ، موضحًا أف الطاقة االستيعابية لوحدات تجمع المزة ىي مف تحكـ عممية فرز طالب 
 .ت العميا، فضاًل عف أولوية تسجيؿ الطالب الجامعي وخاصة المستجد في تجمع المزةالدراسا

وخالؿ سؤالنا عما إذا ُظمـ طالب الدراسات بفعؿ عامؿ البعد عف كميتو، اعتبر العجي أف طالب الدراسات أقدر عمى الحركة 
الدراسية، فكاف ىذا مف أحد األسباب التي  بفعؿ خبرتو ونضوجو وتجاوز العديد مف السنوات ”سنة أولى“مف نظيره الطالب 

 .نظرت إلييا إدارة المدينة بشأف سكف طالب الدراسات العميا

العجي أضاؼ أف عدـ وجود فترة كافية بيف االنتياء مف االمتحاف وموعد التسجيؿ لمسكف، حّدت مف وضع خطة منظمة 
بعض الغرؼ وتخصيصيا ليـ عمى أقؿ تقدير أسوة  فراغتتضمف تأميف سكف لطالب الدراسات العميا في الوحدة األولى، وا  

بالغرؼ الخاصة لالتحاد الوطني، مشيرًا إلى عدـ قدرتو بسبب قصر فترة االنقطاع عمى إعادة ىيكمة وتوزيع الغرؼ وفؽ 
 .الرؤى التي يرغبيا

عميا في وحدات السكف الجامعي وختـ العجي حديثو بالتأكيد أنو في العاـ القادـ سيكوف ىناؾ جناح خاص لطالب الدراسات ال
 .بالمزة، والسيما أف عدد طالب الدراسات قميؿ نسبيًا وال يشكؿ أية مشكمة لإلدارة

 

 البعث        المصدر            اإلعالـ دائرة
 8/2/2222     التاريخ     



 بالمئة 02انخفاض إصابات كورونا بحوالي « بنك الجمد»والبدء بإنشاء « عيادة األلم»أخبار سارة من المواساة.. إحداث  

أف المشفى بدأ عممو « الوطف»كشؼ مدير الييئة العامة لمشفى المواساة الجامعي بدمشؽ عصاـ األميف في حديث خاص لػ
وذلؾ بعد الحصوؿ عمى كؿ الموافقات الالزمة ليكوف البنؾ األوؿ مف نوعو في سورية، تـ إحداثو « بنؾ الجمد»بشكؿ رسمي بػ

 .ف قسـ الحروؽ تمييدًا الستخداـ )الجمد اآليؿ لمتمؼ( ضمادًا حيويًا في حاالت الحروؽ الشديدةضم

وبيف األميف أف تطبيؽ ىذا األمر ال يتـ إال بعد موافقة المريض ليصار بعدىا إلى االحتفاظ بالجمد الزائد أو المترىؿ ليستخدـ 
ليؿ واالختبارات الالزمة لمتأكد مف سالمة الجمد وخموه مف الفيروسات، الحقا، مضيفًا إنو بعد الحصوؿ عمى الجمد تجرى التحا

 .ليتـ بعدىا تجميد الجمد في البنؾ
وحوؿ آلية عمؿ البنؾ، قاؿ األميف: يتـ الحصوؿ عمى الجمد عند إجراء العمميات الجراحية بعد أف يتـ استئصالو، مشيرًا إلى 

والتي تتطمب الحاجة إلى زارعة جمد « الحروؽ»ت مف الدرجة الثالثة كػأىمية ىذا البنؾ وخاصة لعدد مف المرضى والحاال
جديد، وخاصة أنو غالبًا ما تتـ تغطية الضياع المادي الكبير في الجمد بطعوـ بيولوجية وصناعية، وىذه الطعـو مكمفة ماديًا، 

 .لذا سيتـ الحصوؿ عمييا بشكؿ مجاني مف ىذا البنؾ
تركيف »فتتاح عيادة تعتبر مف العيادات النوعية عمى مستوى المشافي السورية وتخص كما كشؼ األميف عف التحضير ال

 .وذلؾ بعد انتياء األعماؿ الموجستية الالزمة« األلـ
وأكد األميف أىمية ىذا النوع مف العيادات عمى صعيد اآلالـ التي استفدت فييا كؿ طرؽ العالج الجراحي كحاالت األوراـ 

وانضغاط لألعصاب إضافة إلى إصابات العمود الفقري التي يعاني منيا المريض معاناة شديدة وال  التي تعاني مف امتداد
كما أشار مدير عاـ المشفى إلى أف عيادة تركيف األلـ تضـ أطباء أخصائييف في التخدير  .يمكف معيا إجراء العمؿ الجراحي

ضمف العمود الفقري أو حتى تخضيب المنطقة ببعض المواد ولدييـ خبرة في ىذا النوع مف اإلجراءات لحقف مواد قد تكوف 
 .المسكنة لتخميص المرضى مف اآلالـ المزمنة، منوىا بالبدء بعمؿ العيادة خالؿ األسبوعيف القادميف

ولفت إلى تأميف كؿ التجييزات الالزمة مجيزة بغرفة عمميات الزمة لمحقف، إضافة إلى سرير فحص المرضى وجميع 
 .موجستية االعتياديةالمستمزمات ال

وبيف أف الخدمة تقدـ بشكؿ مجاني، وجاء التفكير بيذا التوجو وخاصة أف عيادة مكافحة األلـ في معظـ دوؿ العالـ، كما أف 
في المشافي الكبيرة ىذا النوع مف العيادات لتعالج الحاالت الخاصة التي ال تنفع معيا المسكنات وحتى العمؿ الجراحي، ما 

 .ات محددة وتقنيات خاصة لتخفيؼ األلـ عف ىؤالء المرضىيتطمب إجراء
صابات كورونا التي تراجع المشفى أو  وحوؿ آخر المستجدات الخاصة بفايروس كورونا كشؼ األميف عف انخفاض حاالت وا 

ألسّرة بالمئة عف األشير القميمة الماضية، األمر الذي دفع المشفى إلى تقميص عدد ا 52المشتبو بإصابتيا ألكثر مف 
المخصصة لفيروس كورونا ليتـ استخداميا لمحاالت المرضية األخرى في مختمؼ الشعب بالمشفى، مضيفًا: ىذا ال يعني أف 

حالة فقط خالؿ شباط مقارنة مع  25وبيف األميف أنو خالؿ الثالثة أياـ الماضية تـ تأكيد  .نتياوف في أي إجراءات متخذة
وؿ مف العاـ الجاري، مشيرًا إلى انخفاض واضح بعدد المراجعيف والمقبوليف في المشفى حالة خالؿ الشير األ 222أكثر مف 

 .(فيما يخص )كورونا

 الوطن       المصدر            دائرة اإلعالم
 8/2/2222     التاريخ     



 في المقابالت السريرية” الراسبين“تسوية أوضاع طالب كميات الطب البشري  

التعميـ العالي قرارًا بالموافقة عمى تسوية أوضاع طالب كميات الطب في الجامعات الراسبيف في المقابالت السريرية في العاـ  أصدر مجمس
واعتماد نتائجيـ فيو وذلؾ بعد نجاحيـ في  2222والذيف تقدموا إلى االمتحاف الطبي الموحد بدورة تشريف الثاني  2020 -2229الدراسي 

 .ة ومنحيـ وثائؽ التخرجالمقابالت السريري
وعدـ السماح لمطالب بالتقدـ إلى  2222لعاـ  383وطمب المجمس مف إدارة مركز القياس والتقويـ التقيد بأحكاـ قرار مجمس التعميـ رقـ 

حدد رسـ السكف ، ”حصمت )الوطف( عمى نسخة منو“وفي قرار آخر لمجمس التعميـ،   االمتحانات الوطنية إال بناء عمى الترشيح مف جامعاتيـ
 22مف الالئحة التنفيذية لقانوف تنظيـ الجامعات وتعديالتيا بنسبة  226مف المادة  2الجامعي لمطالب المقبوليف وفؽ احكاـ الفقرة أ مف البند 

 الوطف أوف اليف _ فادي بؾ الشريؼ .بالمئة مف الرسـ المقرر

******************************************* 

 دمشق: مقابالت المتقدمين لممنح الدراسية الهنغارية اعتبارًا من العاشر من الشهر الجاريجامعة 

دعت جامعة دمشؽ المتقدميف لممنح الدراسية المقدمة مف الحكومة الينغارية والمدرجة أسماؤىـ في لوائح المقبوليف إلى حضور   سانا-دمشؽ
  .الساعة العاشرة صباحًا مصطحبيف أوراقيـ الثبوتية اعتبارًا مف العاشر مف الشير الجاري المقابالت الخاصة بالمنح في كمية اليندسة المدنية

مف الشير الجاري مؤكدة أنو يجب حضور  28و27و26و 25و24و22و22وحددت الجامعة مواعيد المقابالت لممتقدميف ليذه المنح خالؿ أياـ 
المقابالت وفؽ المعايير المحددة مف قبؿ المجنة المختصة وفؽ االختصاص والمعدؿ  صاحب العالقة حصرًا وسيتـ االختيار النيائي بعد انتياء

ولفتت الجامعة إلى أنو يحؽ لجميع المتقدميف  .(العمر والمغة)والنسبة المحددة لكؿ جامعة وكمية وقسـ لممتقدميف المستوفيف الشروط األساسية فقط 
-2-25وحتى  2222-2-9سماؤىـ بالموائح الحالية المعمنة تقديـ طمبات االعتراض اعتبارًا مف المستوفيف الشروط المعمف عنيا سابقًا ولـ تدرج أ

وأشارت الجامعة إلى أنو يمكف االطالع عمى لوائح أسماء  .في مكتب األميف المساعد لرئيس جامعة دمشؽ لشؤوف البحث العممي 2222
 222كانت جامعة دمشؽ أعمنت في الثاني مف كانوف األوؿ الماضي عف أكثر مف و .المتقدميف ومواعيد المقابالت مف خالؿ موقعيا اإللكتروني

وزارة الطاقات البشرية( لمطمبة السورييف لممرحمتيف الجامعية األولى والدراسات العميا )ماجستير )منحة دراسية مقدمة مف الحكومة الينغارية 
 ************************** ىيالنو اليندي   .2022-2021ودكتوراه( في مختمؼ االختصاصات لمعاـ الدراسي 

 من شباط الجاري 22امتحان الصيدلة الموحد في الـ 

حدد مركز القياس والتقويـ في وزارة التعميـ العالي والبحث العممي موعد امتحاف الصيدلة الموحد لطالب السنة الخامسة في كميات   سانا-دمشؽ
 .2222-2-27يـو السبت  2222دورة شباط -والجامعات غير السورية  (والخاصة الصيدلة مف الجامعات السورية )الحكومية

ؽ ووفؽ إعالف المركز الذي تمقت سانا نسخة منو فإف االمتحاف سيكوف عند الساعة الحادية عشرة صباحًا ولمدة ساعتيف في مراكز جامعات )دمش
يات الصيدلة في الجامعات الحكومية والخاصة الذيف لـ يتسف ليـ وحمب وتشريف والبعث وحماة وطرطوس( ويخضع لالمتحاف جميع طالب كم

مقررات دراسية لمعاـ  4ساعة معتمدة أو  22التقدـ لمدورة االمتحانية السابقة أو الطالب الراسبيف فييا أو الطالب الذيف لـ يتبؽ لدييـ سوى 
 .اداتيـ وممارسة المينةوكذلؾ طالب الجامعات غير السورية مف أجؿ معادلة شي 2222-2222الدراسي 

 / سانا الوطن       المصدر            دائرة اإلعالم
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وأشار المركز إلى أنو يمكف لطالب كميات الصيدلة في الجامعات السورية )الحكومية والخاصة( الموجوديف خارج البالد التقدـ الى امتحاف 
 (الصيدلة الموحد عبر نقاط نفاذ الجامعة االفتراضية السورية في )ألمانيا واالمارات ومصر وبيروت واألردف

التي تقيس الحد االدنى مف  (سؤااًل عمى أف تكوف متماشية مع المعايير المرجعية االكاديمية الوطنية )النارس 222كز عدد األسئمة بػ وحدد المر 
 .المعرفة والميارات العممية وىي مف نموذج االسئمة متعددة الخيارات

ب مف المساعدات االمتحانية بمقدار عالمتيف فقط بينما يعد نجاح بالمئة شرطا لمتخرج ويستفيد الطال 52ويعد نجاح الطالب وحصولو عمى عالمة 
 .بالمئة شرطا لمتقدـ لمفاضمة الدراسات العميا 62الطالب وحصولو عمى عالمة 

 .ةويحتفظ الطالب المتقدموف مف خريجي الجامعات غير السورية بنتيجة االمتحاف الوطني الكتابي في حاؿ الرسوب في امتحاف المقابمة السريري

صرؼ وأشار المركز إلى أف التسجيؿ لالمتحاف يبدأ اعتبارا مف اليـو ولغاية الرابع عشر مف الشير الجاري ويتـ دفع الرسـو الخاصة بو في الم
 .التجاري السوري عمى الحساب الخاص بالمركز وفي مراكز نفاذ الجامعة االفتراضية خارج سورية عمى الحساب الخاص بالجامعة

 يىيالنة اليند

 

 

 

 


