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 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
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 والسفارة الفنزويمية تحييان ذكرى رحيل تشافيزجامعة دمشق 

أحيت جامعة دمشق وسفارة جميورية فنزويال البوليفارية بدمشق اليوم الذكرى السنوية الثامنة لرحيل الزعيم الفنزويمي اوغو 
 .تشافير حيث تم تدشين النصب التذكاري الجديد الخاص بو في حرم الجامعة ووضع إكميل من الزىور عميو

ذلك افتتح الجانبان معرض رسم تستضيفو كمية الفنون الجميمة ضمن المسابقة الوطنية األولى لمرسم تحت عنوان وعقب 
 .مشاركين 7لوحة فنية وتم تكريم  02تضمن نحو ” اوغو تشافيز“

فيز وما قدمو وفي كممة لو بين السفير الفنزويمي خوسيو بيومورجي أن اليدف من الفعالية ىو اإلقرار بمساىمات الراحل تشا
لمشعوب الحرة من خالل دعمو لمقضايا العادلة وال سيما قضية سورية التي أعطت العالم درسًا في المقاومة والنضال وىي 

دكتوراه  0222تقود حربًا ضد اإلرىاب باسم العالم أجمع مشيرًا إلى أن الراحل كان عاشقًا لمرسم والفنون وتمقى في العام 
 .لتي تستضيف معرضًا فنيًا باسمو اليومفخرية من جامعة دمشق ا

وفي تصريح لمصحفيين نوه وزير التعميم العالي والبحث العممي الدكتور بسام إبراىيم بمواقف تشافيز وال سيما تجاه سورية الفتًا 
 .إلى عمق عالقات الصداقة بين البمدين

تور محسن بالل إلى أن الراحل تشافيز كان من أبرز بدوره أشار عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي االشتراكي الدك
قادة حركات التقدم والتحرر الوطنية في العالم وأن شعب بالده يسير قدمًا عمى نيجو الفتًا إلى مواقف فنزويال الداعمة لسورية 

 .قيادة وشعباً 

مرسم تأتي تخميدًا لذكرى القائد الراحل من جيتو أوضح عميد كمية الفنون الجميمة إحسان العر أن المسابقة الوطنية األولى ل
تشافيز وتمت بالتنسيق بين جامعة دمشق والسفارة الفنزويمية الفتًا إلى أىمية ىذه الفعالية ومنعكسيا اإليجابي عمى الطالب 

 .من خالل سعييا لدمجيم في مختمف األنشطة المجتمعية

ص من خالل لوحتو عمى إظيار الروح النضالية لمراحل تشافيز وعن مشاركتو في المسابقة قال الفنان معتز العمري: إنو حر 
واىتمامو بالقضايا اإلنسانية والعالمية كالقضية الفمسطينية وغيرىا من قضايا التحرر فيما اعتبرت الفنانة روان الواع المسابقة 

 .تجربة مميزة لتشجيع الفن

مين فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي االشتراكي حضر الفعالية رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد يسار عابدين وأ
الدكتور خالد حمبوني ومعاون وزير الثقافة توفيق اإلمام وعبير الجرف مديرة إدارة أمريكا في وزارة الخارجية والمغتربين وعدد 

 .من رؤساء وممثمي البعثات الدبموماسية المعتمدين بدمشق



تقديرًا  0222ى حديقة ضمن حرميا الجامعي في السابع عشر من شير نيسان يذكر أن جامعة دمشق أطمقت اسم تشافيز عم
 .لتاريخو النضالي

  



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
  الوطن أون الين   المصدر  

                            8/3/0202التاريخ       

 قرار ينصف معيدي كليات السياحة ؟”.. الوطن“بعد متابعة 
 

على وافق مجلس الخعلٍم العبلً على اسخمشاس الجبمعبث السىسٌت ببإلٌفبد الذاخلً لمعٍذي كلٍبث السٍبحت الزٌه صذسث قشاساث إٌفبدهم للحصىل 

ششفٍه المبجسخٍش والذكخىساي على أن ٌخم حسمٍت المششف الشئٍسً مه أعضبء الهئٍت الخذسٌسٍت، فً الكلٍت وفق األسس المعخمذة، مع االسخعبوت بم

 . مشبسكٍه مه روي االخخصبص داخلٍب أو خبسجٍب  

 .هم، عبش إٌصبل مطبلبهم لىصٌش الخعلٍم العبلًحببعج خالل األشهش المبضٍت واقع المعٍذٌه فً الكلٍت، والمطبلبت ببوصبف” الىطه“وكبوج 

وأكذ عمٍذ كلٍت السٍبحت فً جبمعت دمشق سسالن خضىس أن هزا األمش جبء الوصبف الطلبت وبىبء على مطبلب المعٍذٌه، علمب أن الكلٍت سفعج 

 .وأعذث مششوعب بهزا الخصىص، وجبء القشاس إٌجببٍب ومىصفب لهم لشفذ الكلٍت بكىادس حذسٌسٍت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 أون الين الوطن      المصدر  

                            8/3/0202التاريخ        

 تحقيقات حول امتحان الصيدلة الموحد.. وقرارات ستعمن بداية األسبوع القادم

، بأنو يجري استقصاء  0/0202/ 07كشفت ادارة مركز القياس والتقويم بخصوص امتحان الصيدلة الموحد الجاري في 
 .0202/ 3/3ي والبحث العممي ووزارة الداخمية منذ ومتابعة جميع المالبسات بالتنسيق مع وزارتي التعميم العال

 72معمنة ألكثر من ” توقع“ىذا ويأتي توضيح المركز بعد ما تم تداولو عمى صفحات وسائل التواصل االجتماعي بعممية 
تم تداوليا بين  202ساعة من االمتحان المعياري الوطني لطالب الصيدلة وذلك من أصل  02سؤااًل مع أجوبتيا قبل 

لدى أحد المعيدين وجاء جزءا من األسئمة واألجوبة في االمتحان ” كورس“الطالب وذلك بعد القيام بدورة   مجموعة من
 .(مطابقة تمامًا لألسئمة المسربة )حسب ما يتم الحديث عنو

ق المركز لموصول نثمن جيود الطالب الذين اجتيدوا في ىذا االمتحان ونقدر حرصيم وتعاونيم مع فري  وقالت ادارة المركز:
 .لإلجراء المناسب الذي يصب في مصمحتيم

وكشفت بأنو سيجري اإلعالن بكل شفافية عن نتائج التحقيقات فور صدورىا، وسيتم إعالميم بالقرارات التي تتخذ بيذا 
لعمارة ستجري في الخصوص مع بداية األسبوع القادم، مع اإلشارة إلى أن االمتحانات الوطنية لميندسة المعموماتية وىندسة ا

 .مواعيدىا المحددة

 


