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 اتفاقية تعاون بين جامعتي دمشق وأهل البيت اإليرانية الدولية

وقعت جامعتا دمشق وأىل البيت اإليرانية الدولية اليوم اتفاقية لتطوير وتعزيز عالقات التعاون العممي    سانا-دمشق
 .المشترك وتشجيع التبادل الطالبي بين الطرفينواألكاديمي 

صدار  قامة دورات دراسية مشتركة وا  ووفق االتفاقية يتعاون الجانبان في مجال إحداث األقسام الدراسية المطموبة من الطرفين وا 
شاطات البحثية شيادات تخرج مشتركة بعد موافقة مجمسي التعميم العالي عمى اعتماد ىذه الشيادات والتعاون في إقامة الن

 .واإلشراف المشترك عمى أطروحات الماجستير والدكتوراه التي تيم الجامعتين

وبموجب االتفاقية يتعاون الجانبان في عقد مؤتمرات وندوات عممية مشتركة عمى الصعيدين المحمي والدولي وفي مجال 
لة من اإلمكانيات وخدمات التعميم والبحث العممي العضوية في الجمعيات والمؤسسات األكاديمية الدولية واالستفادة المتباد

 .واالستفادة من ميارات األساتذة كأساتذة مشرفين ومساعدين عمى الرسائل واألطروحات

كما يتبادل الجانبان طالب الدراسات العميا عمى أساس القدرات االستيعابية المتاحة واألساتذة عن طريق نظام االعارة الجزئية 
ادة من المختبرات والتجييزات واإلمكانات العممية لمطرفين وكذلك التخطيط إلقامة منصة لمتعميم االلكتروني مع تسييل االستف
واتفق الجانبان أيضا عمى تعيين لجنة مشتركة تأخذ عمى عاتقيا مسؤولية تنظيم واقتراح البرامج واألحكام  .والتعميم عن بعد

عمى تنفيذ االتفاقية بحيث تبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات ويمكن  التنفيذية والتنسيق ومتابعة األمور واإلشراف
وفي تصريح صحفي عقب توقيع االتفاقية أشار الدكتور محمد يسار عابدين رئيس جامعة دمشق إلى أن جامعة  .تجديدىا

سات العميا وفي مختمف أىل البيت قدمت وفق ىذه االتفاقية لمطالب السوريين أكثر من خمسين منحة دراسية لمرحمة الدرا
 .االختصاصات وأبدت كامل استعدادىا لمتعاون والتبادل العممي

رئيس جامعة أىل البيت اإليرانية الدولية الدكتور سعيد جازاري معموئي لفت إلى أن جامعة أىل البيت التي تأسست عام 
قط وتدرس مختمف اختصاصات الفمسفة ف” ماجستير ودكتوراه“ومقرىا العاصمة طيران متخصصة بالدراسات العميا  4002

 ىيالنو اليندي  .والعموم الرياضية والحقوق

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

 من الجاري 22والـ  22امتحان الهندسة المعمارية الموحد في الـ 

حدد مركز القياس والتقويم في وزارة التعميم العالي والبحث العممي موعد امتحان اليندسة المعمارية الموحد    سانا-دمشق
قيد التخرج ” الحكومية والخاصة“لطالب السنة الخامسة في كميات اليندسة المعمارية بالجامعات السورية ” 4042دورة آذار “

 سانا        المصدر            اإلعالم دائرة
 2/3/4042     التاريخ     



دمشق وحمب وتشرين “من آذار الجاري في مراكز جامعات  42والـ  40مي الـ والراغبين بالتقدم لمفاضمة الدراسات العميا يو 
 .”والبعث وحماة

 27سيكون عمميا وخصص لو  4042-3-40وبين المركز في إعالن تمقت سانا نسخة منو اليوم أن امتحان يوم السبت 
-42الثانية ظيرًا بينما سيكون امتحان يوم درجة في مجال التصميم المعماري ولمدة أربع ساعات من الساعة العاشرة حتى 

التي تحدد الحد ” النارس“درجة وفق المعايير المرجعية األكاديمية الوطنية  200كتابيًا لمدة ساعة وخصص لو  3-4042
 .األدنى من المعرفة والميارات العممية وىي من نموذج األسئمة متعددة الخيارات

سيشمل أيضًا امتحانًا عمميًا لمدة ساعتين ونصف الساعة خصص  2021-3-27ت وأشار المركز إلى أن امتحان يوم السب
درجة وستكون األسئمة ذات طابع معياري لتقييم مستوى المعرفة والفيم ومقدرة الطالب عمى تحميل القضايا وحميا في  47لو 

 .مجال اليندسة المعمارية

-3-10وحتى يوم األربعاء  4042-3-4عتبارًا من يوم الثالثاء ولفت المركز إلى أن التسجيل اإللكتروني لالمتحان يبدأ ا
عمى الموقع الرسمي لمركز القياس والتقويم عمى اإلنترنت ويتم دفع الرسوم الخاصة بو في المصرف التجاري السوري  2021

 .امعةعمى الحساب الخاص بالمركز وفي مراكز نفاذ الجامعة االفتراضية خارج سورية عمى الحساب الخاص بالج

 ىيالنو اليندي

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

 جامعة دمشق تعمن أسماء المرشحين لممنح الدراسية الهنغارية

 سانا-دمشق

 .أعمنت جامعة دمشق اليوم أسماء المرشحين لممنح الدراسية الينغارية وفق المعايير المعتمدة من قبل الجانب السوري

الجامعة في إعالنيا الذي تمقت سانا نسخة منو الطالب المرشحين لممنح والمدرجة أسماؤىم بالموائح الواردة عمى ودعت 
موقعيا اإللكتروني إلى مراجعة بريدىم اإللكتروني يوميًا حيث سيتم دعوتيم لممقابمة من قبل الجانب الينغاري عبر برنامج 

 .لجية المعنية ىناكمؤكدة أن القبول النيائي مرتبط با” سكايب“

وأشارت الجامعة إلى أنو يمكن التواصل ألي استفسارات أخرى عبر البريد اإللكتروني المخصص ليذا األمر أو مراجعة 
 .مكتب األمين المساعد لرئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العممي

ومة الينغارية لمطمبة السوريين منحة مقدمة من الحك 400وكانت الجامعة أعمنت في كانون األول الماضي عن أكثر من 
 .4042 -4040في مختمف االختصاصات لمعام الدراسي ” ماجستير ودكتوراه“لممرحمتين الجامعية األولى والدراسات العميا 

يورو  270يورو لمطالب المتقدمين إلى منح المرحمة الجامعية األولى والماجستير و 230وتتضمن المنح راتبًا شيريًا مقداره 
ب المتقدمين لمنح الدكتوراه إضافة إلى إعفاء من رسوم التسجيل وتوفير السكن أو بدل مالي عنو بينما يتكفل الطالب لمطال

 ىيالنو اليندي    .بنفقات السفر



   

 أول اتفاق قانوني بين قسم المكتبات بجامعة دمشق ومكتبة األسد 

 :ميساء الجردي –الثورة اون الين 

بيدف انتقال العمل المكتبي واألرشفة من الطرق التقميدية وتطويره بما يتالءم مع التقنيات الحديثة، تم االتفاق العممي األول 
األسد إلقامة عالقات تعاون موثقة تخدم الطرفين ضمن مجموعة برامج  بين قسم المكتبات والمعمومات بجامعة دمشق ومكتبة

  .تدعم ىذا الصرح الثقافي العريق كما تدعم البحث العممي والخبرات لدى الطمبة
الدكتورة لما قدورة رئيسة قسم المكتبات والمعمومات في جامعة دمشق تحدثت عن أىمية التعاون مع مكتبة عريقة كمكتبة 

الطالب بسوق العمل، وتمكنيم من ممارسة العمل المكتبي بشكل صحيح، في الوقت الذي يمكنيم رفد المكتبة األسد وربط 
 .بخبرات أكاديمية حديثة وتقنيات يتم تدريسيا لمطالب خالل سنوات دراستيم

دورات تدريبية لموظفي مشيرة إلى الفائدة المتبادلة التي تتم بين المكتبة وقسم المكتبات في جامعة دمشق من حيث القيام ب
المكتبات، واكتساب الطالب لمخبرة الميدانية في العمل المكتبي وتسييل الدراسات العممية، والعمل عمى ربط األبحاث العممية 

  .بسوق العمل، معتبرة ىذا االتفاق ىو االنطالقة األولى الموثقة نحو ذلك
خدمات المكتبة موجية بشكل أساسي إلى الطالب وخاصة في من جانبو بين األستاذ إياد مرشد مدير مكتبة األسد أن 

مرحمتي الماجستير والدكتوراه، كما أنيا موجية لخدمة البحث العممي والطالب السوريين عمى اختالف أنواع اختصاصات 
يأخذ الشكل  دراستيم وكمياتيم، الفتًا عمى أن ىذا االتفاق بين المكتبة وقسم المكتبات والمعمومات، ىو أول تعاون عممي

 .القانوني
وبين مرشد أن مكتبة األسد لكونيا المكتبة الوطنية الوحيدة التي تمتمك إمكانيات عممية وأوعية ثقافية فيي تمد اليد لكل 
جراء التدريب عمى عمميات الفيرسة  الجيات العممية لمتعاون معيا، وىي تستقبل الطالب من أجل مشاريع تخرجيم وا 

برات، وبالتالي التعاون مع كمية تختص بتخريج طالب المكتبات، ميم لتطوير ىذه الخبرات المبتكرة والتصنيف وتبادل الخ
  .والتشجيع عمى ىذا العمم الذي يحتاج إلى معارف في مجال المعمومات

كتبة وتحدث مدير مكتبة األسد عن جممة من المشاريع الكبيرة التي تعيد ترميم المكتبة وفي مقدمتيا إعداد مشروع الم
عداد معارض الكتب التي تتم إقامتيا ىذا العام إضافة إلى النشاطات النوعية التي  اإللكترونية عمى صعيد العمل التقني وا 

تتعمق بعمل المكتبة، والعمل عمى إصدارات في مجال التوثيق سيتم إنجازىا قريبًا من أىميا مشروع توثيقي تاريخي لممكتبات 
المحافظات السورية الكبرى، وكانت البداية بمكتبة الصوميصاتية، مشيرًا إلى عمميم المستمر في التي كان ليا أثر وقيمة في 

نتاج فيارس األطروحات، وتطوير الخدمات وتأىيل البنية التحتية والتجييزات  .عممية توثيق اإلنتاج الثقافي السوري وا 
ة بل بالتطور بما يتالءم مع التقنيات الحديثة وأن وأوضح مرشد حرصيم عمى استمرار العمل ليس فقط بالطريقة التقميدي

تتحول من مكتبة تحفظ الوثائق التاريخية وترمم وتضع بين أيدي القراء كل ما أنتجو الفكر العربي السوري من أطروحات 
 .بكل سيولة ورسائل ومؤلفات في مختمف أنواع اآلداب والعموم وأيضًا إلى مكتبة رقمية تتيح لمقارئ إمكانية الوصول إلييا

 الثورة        المصدر            اإلعالم دائرة
 2/3/4042     التاريخ     



   

 الشعبة الرابعة في فرع جامعة دمشق تعقد مؤتمرها: تشجيع البحث العممي 

 :فداء شاهين –دمشق 

شعبان عزوز رئيس مكتب العمال عقدت الشعبة الرابعة في فرع جامعة دمشق لمحزب مؤتمرىا السنوي، بحضور الرفيق محمد 
 .والفالحين المركزي

وطالبت مداخالت بإعادة النظر في قرار وزارة التعميم العالي والبحث العممي حول الحصول عمى موافقة جية داعمة لرسائل 
لخبز في فرن األبحاث الماجستير والدكتوراه، ومعالجة ارتفاع األسعار الكبير ضمن المدينة الجامعية، وضبط مواعيد بيع ا

المدينة الجامعية وتخصيص الوقت األكبر لمطالب، وتشجيع البحث العممي وضرورة وضع رؤية لمعالجة الواقع االقتصادي، 
واستثمار حقول الغاز ورفع تمديد سنوات الخدمة لمموظفين ومعالجة المخالفات االمتحانية التي تحصل في فرع درعا، وضبط 

ات وتخصيص فرن المدينة الجامعة لمطمبة وموظفي الجامعة والتعميم العالي والمشافي سماعات البموتوث في االمتحان
الجامعية، والتوزيع العادل لممحروقات لمقرى الريفية الباردة، واالىتمام بمخرجات التعميم العالي وتفعيل جانب الرقابة الحزبية 

 .عمى األسواق وتأمين أبنية جديدة لفروع جامعة دمشق في درعا

رفيق عزوز بين خطورة الحرب االقتصادية التي تتعرض ليا سورية التي تيدف إلى تجويع الشعب وكسر عزيمة الشعب ال
السوري وصموده، وأضاف: المجموعات اإلرىابية استيدفت كل ما بناه أبناء الشعب عبر العقود الماضية، وطالت جرائميا 

 200  مواطن السوري التأقمم مع الحرب التي شنت من قبل أكثر منالمشافي والجامعات، بطالبيا وأساتذتيا، واستطاع ال
دولة، وبعد فشميم في الحرب العسكرية صّعدوا من الحرب االقتصادية، لكن سورية بقيادة الرئيس بشار األسد وبسالة الجيش 

نزال قادرين عمى  العربي السوري، الذي يؤمن بوطنو وعروبتو، وصمود ىذا الشعب، ستفشل الحرب الجديدة، فكنا وال
 .الصمود

وحتى  7وأوضح أمين فرع جامعة دمشق لمحزب الرفيق الدكتور خالد الحمبوني أنو تم االتفاق عمى تخصيص مدة من الساعة 
 .ليال لبيع الخبز لمطالب، عممًا أنو سيتم العمل عمى إعادة دار الضيافة التابع لمجامعة من أجل استقبال األساتذة فيو 24

جامعة دمشق الدكتور محمد يسار عابدين عمى تمسك الجامعة في موضوع الجية الداعمة لألبحاث الماجستير وشدد رئيس 
والدكتوراه فال يسمح بإجراء أي بحث إن لم تستفيد منو جية معينة ومنع تكرارىا، ولم يخف الواقع الصعب لفروع الجامعة في 

م مبنى لمدرسة شرعية لخدمة الطالب وسيتم فرض أشد العقوبات في درعا لجية نقص الموظفين والمباني عممًا أنو تم استال
موضوع الغش االمتحاني، أما بالنسبة لفرن المدينة الجامعية فطاقتو االنتاجية أكبر من حاجة المدينة والجامعة وال يمكن 

 . تخصيصو لمطالب والموظفين فقط وحاليًا بصدد افتتاح منافذ بيع ضمن الجامعة

 .عضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي الرفيقة أميمة سعيد و أعضاء الفرع وعمداء الكمياتحضر المؤتمر 

 البعث        المصدر            اإلعالم دائرة
 2/3/4042     التاريخ     



  



 


