
 األستاذ الدكتور رئيس الجامعة المحترم 

     عناوين التقرير اإلعالمي

 2/2222/ 52الخميس 

 مكان النشر أخبار الجامعة

  النساء يكتسحن جامعة دمشق أكثر من ربع مميون عدد طالبها.. خمسهم تقريبا من النساء

  جامعت دمشق تنعي واحداً من قاماتها العلميت المتميزة.. الدكتىر مىفق دعبىل

 

 
 صاحبة الجاللة

 
 الوطن أن الين

 

  

 

 
 

 اإلعالم دائرة
    



 

ربع مميون عدد طالبها.. خمسهم تقريبا من النساءالنساء يكتسحن جامعة دمشق أكثر من   

كشفت بيانات حديثة لجامعة دمشق )حصمت عمييا صاحبة الجاللة ( أن عدد اإلناث في جامعة دمشق يفوق عدد  
/ من اإلناث٢0١4١٢/ من الذكور و/٢54603/ منيم /١4٢١٦6/ حيث بمغ عدد الطالب الكمي / 66344الذكور بنحو /  

ديرية اإلحصاء في جامعة دمشق وفروعيا بمغ إجمالي عدد طالب الجامعة في التعميم النظامي خالل عام ووفقا لبيانات م
/ من اإلناث ٢50226( من الذكور و /424١٦/ في المرحمة الجامعية األولى منيم )٢٦04١٢/ نحو /١5١5 – ١5٢2/

ناث، ما يذل عمى ارتفاع اعداد اإلناث عمى ( إ٦604( ذكور و)2١١6/ طالب في مرحمة الدراسات العميا )٢4445وحوالي/ 
 .الذكور في المرحمة الجامعية األولى، بينما في الدراسات العميا فكان عدد الذكور أكثر بفارق بسيط

/  00366حوالي / ١5١5وبينت األرقام بأن عدد الطالب المسجمين في برامج التعميم المفتوح في الجامعة وصل لغاية عام 
١3422منيم / ألف طالب وطالبة / بين مستجدين وقدامى حيث بمغ عدد طالب برنامج الترجمة / 3٢460ذكور و/ /

/ إناث١43١/ ذكور و/ ٢0٢4/ بينيم /6364/ إناث وبرنامج اإلعالم /344٢/ ذكور و/٢٢٢4بينيم / /6222 . 

340٦/ ذكور و /34٢5/ منيم /٦44٦أما برنامج المحاسبة فبمغ عدد الطالب / إدارة المشروعات الصغيرة إناث وبرنامج  /
/ كان منيم4١١4الذي بمغ عدد طالبو / / إناث3534ذكور و/  /3188 / . 

/ ذكور و446/ منيم /٢54٦6وبمغ عدد الطالب في برنامج رياض األطفال / إناث وبرنامج الدراسات القانونية  /9990 /
4435/ ذكور و/ ٢١٢٦١/ منيم /٢445١/ ١354ة والدبموماسية فقد بمغ عدد طالبو /إناث أما برنامج الدراسات الدولي / / 

/ إناث وبذلك يكون عدد اإلناث يفوق عدد الذكور٢٢42/ ذكور و/ ٢٢32منيم / . 

٢36١2وبالنسبة لطالب المعاىد التقانية فقد بمغ اجمالي عدد الطالب / / إناث لتتفوق ٦٦١4/ ذكور و/0٦53منيم /  /
 .اإلناث أيضا في المعاىد التقانية عمى الذكور

 

 صاحبة الجاللة     المصدر            اإلعالم دائرة
 ١6/١/١5١٢     التاريخ     



  

  

  جامعة دمشق تنعي واحدًا من قاماتها العممية المتميزة.. الدكتور موفق دعبول

الرياضيات وأحد أساتذتيا نعت جامعة دمشق واحدًا من قاماتيا العممية المرموقة ـ االستاذ الدكتور موفق دعبول عالم 
بعد مسيرة زاخرة بالتميز والعطاء الفكري والعممي والثقافي ١6/١/١5١٢المتميزين الذي وافتو المنية اليوم االربعاء  . 

م. ثم  ٢203. حصل عمى شيادة الدراسة الثانوية من دمشق عام ٢234والراحل موفق دعبول من مواليد مدينة دمشق 
م. ثم نال درجة الدكتوراه في العموم الرياضية ٢20٦رياضية والفيزيائية من جامعة دمشق عام بكالوريوس في العموم ال

٢24٢ميكانيك السوائل( من جامعة فيينا التقنية بالنمسا عام  ) تخصص . 

 

 الوطن أون الين       المصدر            اإلعالم دائرة
 ١6/١/١5١٢     التاريخ     


