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 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
 سانا        المصدر  

                            0/0302/ 03التاريخ       

 
 الطالبية الخدمية المشاريع مف العديد إطالؽ السوري.. العربي الطالب يوـ بمناسبة

بمناسبة الذكرى الحادية والسبعيف ليـو الطالب العربي السوري أقاـ المكتب التنفيذي لالتحاد الوطني لطمبة سورية مساء اليوـ 
 .الطب البشري بجامعة دمشؽ أطمؽ خاللو العمؿ بالعديد مف المشاريع الخدمية الطالبية احتفااًل مركزيًا عمى مدرج كمية

يمكف مف خالليا إنجاز كؿ معامالت ” مركز خدمة مواطف إلكترونياً “وتضمنت المشاريع الخدمية لمطالب بوابة إلكترونية 
الحياة الجامعية وكشؼ العالمات والتأجيؿ لمخدمة “الطمبة إلكترونيًا ومنيا تسديد الرسوـ الجامعية والحصوؿ عمى وثائؽ 

لتسييؿ التواصؿ والتفاعؿ بيف الطمبة واالتحاد بما يسيـ بحؿ ” زنقة“إضافة إلى تطبيؽ إلكتروني عمى الموبايؿ ” العسكرية
ممية المشكالت التي تعترضيـ خالؿ مسيرتيـ الدراسية وكذلؾ إحداث مركز في جامعة دمشؽ لدعـ مسارات الطالب الع

 .والمينية واستقطاب الريادييف مف أصحاب األفكار والمشاريع
ولفت الدكتور بساـ إبراىيـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي في كممة لو إلى دور منظمة االتحاد الوطني لطمبة سورية 

وطنية والوقوؼ إلى جانب الجيش البارز والميـ عمى كؿ المستويات المحمية واإلقميمية والدولية لتوضيح النيج والمواقؼ ال
 .العربي السوري في مواجية جميع أشكاؿ اإلرىاب

مف جانبو أكد الدكتور عمار ساعاتي عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي االشتراكي رئيس مكتب الشباب أف االتحاد 
في سورية ورؤاىـ منوىًا بالتضحيات التي  الوطني لطمبة سورية كاف عمى مدى عقود وال يزاؿ البوتقة الحاضنة آلماؿ الشباب

قدميا الطالب الذيف حمموا الكتاب بيد والسالح باليد اآلخرى ونالوا الشيادة خالؿ سنوات الحرب اإلرىابية التي تعرضت ليا 
 .سورية دفاعًا عف الوطف ومكتسباتو

العالية وروح التجدد التي يتميز بيا االتحاد بدورىا اعتبرت داريف سميماف رئيس االتحاد الوطني لطمبة سورية أف الحيوية 
الوطني لطمبة سورية في أصعب الظروؼ ليست إال دلياًل عمى أف المبادئ ال تتكمس وال تموت ماداـ يحمميا دـ متجدد ونسغ 

 .حي يسري في عروؽ مف أخمصوا االنتماء لموطف

ة حوؿ المناسبة وزير التربية الدكتور داـر طباع حضر االحتفاؿ الذي تضمف عرض أفالـ وثائقية وفقرات مسرحية وغنائي
والدكتور محسف بالؿ عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي االشتراكي رئيس مكتب التعميـ العالي وعدد مف أعضاء 

 .مجمس الشعب وأعضاء الييئة التدريسية في كمية الطب وفعاليات حزبية ونقابية وثقافية وعممية
جامعة البعث لالتحاد الوطني لطمبة سورية حفاًل في ساحة الجامعة بمناسبة الذكرى الحادية والسبعيف  وفي حمص أقاـ فرع

 .ليـو الطالب العربي السوري

وأكد الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث في تصريح لمراسمة سانا أف الطمبة ىـ عماد الوطف ومستقبمو ويعوؿ 
رديؼ الحقيقي ألبطاؿ الجيش العربي السوري في ىذه الحرب اإلرىابية اليمجية بتصميميـ عمى عمييـ بناء الوطف فكانوا ال

 .مواصمة مسيرة عمميـ



أف الطمبة يحتفموف بعيد الطالب العربي السوري بكؿ فخر ” عمي حمادي“بدوره بيف رئيس فرع اتحاد الطمبة في جامعة البعث 
لمعرفة مؤكدًا أف االتحاد الوطني لطمبة سورية يعمؿ عمى تطوير كؿ ما يتعمؽ واعتزاز ويتطمعوف إلى بناء وطنيـ بالعمـ وا

بالطالب مف مختمؼ النواحي الخدمية واالجتماعية والثقافية والفنية والتعميمية إيمانًا منو بأىمية بناء الطالب السوري الذي كاف 
 .مده عالياً وال يزاؿ متميزًا ورائدًا في جميع المجاالت العممية ورافعًا راية ب

وأعرب كؿ مف الطالبيف ليمياف ديوب وعبد الغفور العميوي عف سعادتيما وشعورىما باالعتزاز بيذه المناسبة التي تؤكد أف 
الطمبة ىـ الجيؿ الذي سيبني سورية واعتبرا أف اطالؽ العديد مف التطبيقات اإللكترونية سيسيـ بدعـ مسيرتيـ العممية 

 .والمعرفية
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 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
 بانوراما سورية-الثورة      المصدر  

                            03/0/0302التاريخ      

 
 تداعيات الحرب عمى المجتمع واألسرة في األسبوع الثقافي لكمية اآلداب بدمشؽ

األسبوع الثقافي حوؿ تداعيات الحرب انطمؽ اليـو في قسـ عمـ االجتماع بكمية اآلداب والعموـ اإلنسانية في جامعة دمشؽ 
عمى المجتمع واألسرة السورية ضمف عناويف وأبحاث ودراسات مكثفة حممت قراءة في واقع المرأة السورية المعيمة وواقع 

الطفولة ودور الحرب في إعاقة جيود التنمية وفي انحالؿ القيـ االجتماعية وفي عمالة األطفاؿ واالختالالت األسرية وما تـ 
 .التوصؿ إليو مف استراتيجيات ومقترحات لمواجية ىذه التحديات وصوال إلى المرحمة الراىنة

وأكد الدكتور أسامة قدور عميد كمية اآلداب خالؿ االفتتاح أف الجامعة استمرت في نشر رسالة العمـ وبث المعارؼ لدى 
خالؿ األبحاث والدراسات التي تناولت اآلثار التي  الطمبة كما استمرت في مواكبة جميع القضايا والمشكالت االجتماعية مف

 .تسببت فييا الحرب عمى سورية وخاصة في قسـ عمـ االجتماع المعني بيذه الجوانب
وقدـ الدكتور أكـر القش رئيس الييئة السورية لشؤوف األسرة والسكاف قراءة واقعية حوؿ المرأة السورية المعيمة وسبؿ وآليات 

اسة ميدانية شممت محافظتي دمشؽ وريفيا، مشيرًا إلى عوامؿ عدة أدت ألف تكوف المرأة معيمة بشكؿ تمكينيا مف خالؿ در 
مباشر وبنسب كبيرة عما كانت قبؿ الحرب ومنيا الفارؽ العمري بيف الزوجيف وقوانيف الطالؽ التعسفي والعنؼ األسري 

% في الوقت الراىف بعد 03في سورية ولكنيا وصمت إلى نسبة وفقداف الزوج، الفتًا إلى أف ظاىرة المرأة المعيمة ليست جديدة 
 .% قبؿ الحرب اإلرىابية7أف كانت أقؿ مف 

ولفت القش إلى أىداؼ الدراسة في التعريؼ بحاؿ النساء المعيالت وواقعيف المعيشي وماذا حؿ في موضوع اتخاذ القرارات 
قدرات المرأة المعيمة وتمكينيا مف الميارات االجتماعية والمينية  والعمؿ المشترؾ بيف الييئة والمؤسسات الحكومية عمى تنمية

ضمف برنامج متكامؿ يراعي جميع المتغيرات التي أظيرتيا الدراسة، وخاصة المعوقات التي تقؼ أماـ المرأة المعيمة مف أجور 
يف الواجبات المنزلية متدنية وساعات عمؿ طويمة ومشكالت السكف والمواصالت وصعوبة الوصوؿ إلى توازف مناسب ب

 .والعمؿ

مف جانبيا تحدثت الدكتورة أمؿ دكاؾ أستاذة في قسـ عمـ االجتماع حوؿ األضرار التي لحقت بإعالـ الطفولة خالؿ سنوات 
الحرب وكيؼ توقفت برامج األطفاؿ في اإلذاعة والتمفزيوف وحرماف الطفؿ مف أىـ حقوقو في الحياة اآلمنة والسعيدة 

ساسية، وفي الوقت نفسو أشارت كيؼ استطاع اإلعالـ السوري رغـ األزمة والحصار أف يقدـ حكايا وبرامج والحاجيات األ
تصور الواقع الذي نعيشو بشكؿ مفيد، حمؿ معو رسالة أطفاؿ سورية إلى العالـ في األماف والمحبة والسالـ والعمـ ونشر 

 .السالـ

الوطنية التي عممت عمييا الييئة السورية لشؤوف األسرة حوؿ الطفولة المبكرة وأشارت الدكتورة ىديؿ األسمر إلى االستراتيجية 
مبينة ضرورة االنتقاؿ مف التعميـ الجماعي إلى التعميـ الذي يركز عمى شخصية كؿ طفؿ، واالىتماـ بمرحمة  0332منذ عاـ 

كؿ وعف ظاىرة الدروس الخصوصية الطفوؿ المبكرة ألف ذلؾ يساعد عمى التعافي السريع لممجتمع واالبتعاد عف المشا
 .والتسرب المدرسي



ولفتت األسمر إلى وجود خط ساخف مف قبؿ الييئة وذلؾ لمتبميغ عف أي حادث يتعمؽ بالطفولة المبكرة وكذلؾ لتقديـ المشورة 
ولويات عمؿ والنصائح لمواقؼ معينة تواجو األىؿ، وكيؼ بقيت الطفولة المبكرة رغـ ظروؼ أزمة الحرب وأزمة كورونا مف أ

 .الييئة لموصوؿ إلى مجتمع سميـ
تناولت الدكتورة رنا خميفاوي مديرة القضايا االسرية في الييئة السورية لشؤوف األسرة والسكاف تداعيات الحرب عمى عمؿ 

بعد  في منطقتي حسيا وعدرة العمالية ودراسة حالية حديثة لـ تنشر 0327األطفاؿ مف خالؿ دراسات عدة قامت بيا في عاـ 
في محافظة دير الزور ركزت عمى دور األزمة في ارتفاع نسبة عمالة األطفاؿ وكيؼ أف عدـ كفاية دخؿ األسرة ىو السبب 

 .األساسي في ىذه الظاىرة، الفتة إلى اآلثار السمبية لعمالة األطفاؿ عمى الطفؿ نفسو وعمى المجتمع ككؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
 الوطف أوف اليف    المصدر  

                            02/0/0302التاريخ      

 

 وتجميؿ جسر السيد الرئيسمشروع لتٔاىيؿ 

قدـ عدد مف طالب كمية اليندسة المعمارية بجامعة دمشؽ عرضًا لمشروع تٔاىيؿ وتجميؿ منطقة جسر السيد الرئيس 
 .ومحيطو، وذلؾ بحضور محافظ دمشؽ، عادؿ العمبي، ورئيس جامعة دمشؽ محمد يسار عابديف

بالمحافظة وكمية اليندسة المعمارية بالجامعة، وذلؾ بناًء عمى مذكرة التفاىـ المشروع تـ بالتعاوف بيف مديرية الدراسات الفنية 
الموقعة بيف محافظة دمشؽ وجامعة دمشؽ، وتضمف عرضًا لموقع الجسر ؤاىميتو واإلشكاليات الخدمية والبيئية واالجتماعية 

مروري وتٔاىيؿ ٔارصفة وممرات المشاة وساحات والجمالية والمتطمبات االستراتيجية والسيما موضوع تنظيـ الحركة والتدفؽ ال
 .لالنتظار

كما شمؿ عرض المشروع تحسيف ىيكؿ الجسر بٕاضافات وظيفية وخدمية مف ٕادارة لخدمات الموقع ؤاماكف لبيع الكتب 
ف، ٕاضافًة لتعزيز واستراحة المنشية ودراسة فراغ مدخؿ المديرية العامة لآلثار والمتاحؼ وعناصر االرتباط الشاقولي والدرابزو 

الموقع بالفرش العمراني المناسب والذكي مف مواقؼ لمباصات والجمسات واألكشاؾ واإلعالنات واإلنارة ومواقؼ الدراجات 
 .وسالت القمامة

مف األعماؿ التي يشمميا المشروع وفقًا لما تـ عرضو تفعيؿ الموقع بٔانشطة ثقافية واجتماعية مف خالؿ تخصيص ساحة 
ية ذات استخدامات متعددة وتحديد ٔاماكف لتواجد عربات ؤاكشاؾ لمبيع الموسمي عمى األرصفة واستثمار فراغ استراحة تفاعم

المنشية بوضع مدرجات لمجموس والعرض مع ٕاضافة ٔاكشاؾ وٕاعادة تفعيؿ المسطحات المائية عند نير بانياس وبردى وزيادة 
 .المساحات الخضراء

ة المشروع الذي قدمو الطمبة والذي يعبر عف مدى فيميـ العميؽ الختصاصيـ وقدرتيـ عمى العطاء محافظ دمشؽ ٔاكد ٔاىمي
 .ليكونوا بناة حقيقييف ويساىموا في مرحمة ٕاعادة اإلعمار مثنيًا عمى جيود الطمبة ؤاساتذتيـ التي بذلوىا في مشروعيـ

دمشؽ المشاركيف في المشروع مف طمبة واألساتذة وبعد االنتياء مف عرض المشروع كـر محافظ دمشؽ ورئيس جامعة 
المشرفيف عمييـ ومدراء في المحافظة ثـ جاال عمى القاعات التدريسية في الكمية واستمعا مف الطالب عف األعماؿ التي 

 .ينفذونيا
 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
 الوطف أوف اليف    المصدر  

                            02/0/0302التاريخ      

 

 يجري عممية نادرة تحصؿ لممرة األولى في سورية” المواساة“مشفى 

مشفى المواساة الجامعي بدمشؽ برئاسة الدكتور، عمار الراعي، بإجراء عممية لممرة األولى في سورية، نجح فريؽ طبي في 
سنة، لتجرى العممية لمدة ساعتيف ونصؼ الساعة  44زرع غيري لغدد جارات الدرؽ مف متبرعة حية لمريضة تبمغ مف العمر 

 .مف الوقت وتكممت بالنجاح
األميف، أف المريضة كانت تعاني مف قصور جارات درؽ  ، أكد مدير عاـ المشفى الدكتور، عصاـ”الوطف”وفي تصريح لػ

تالي الستئصاؿ الغدة الدرقية، وبموجب العممية الناجحة يتـ االستعاضة بشكؿ نيائي عف األدوية التي كانت تتمقاىا منذ عاـ 
2994. 

تبر انجاز يحسب لممشفى ولفت األميف إلى التخطيط إلقامة العديد مف العمميات خالؿ الفترة القادمة، منوىا بأف ىذا يع
 .والكوادر الوطنية السورية، مضيفا أف زراعة جارات الدرؽ تمت في منطقة الساعد األيسر

ووصولو إلى  PTH ولفت إلى أف تأخر اإلعالف عف العممية التي أجريت منذ أياـ، تـ بعد التأكد مف ارتفاع ىرموف الجارات
 .القيـ الطبيعية وبالتالي نجاح العممية

إلى أنو بموجب نجاح العممية، تنتيي الحاجة لممعالجة بالكالسيوـ الفموي والوريدي واألىـ مف ذلؾ توقؼ نوب التكزز،  ويشار
 .كما أنو مف الممكف أف يتـ إيقاؼ مثبطات المناعة التي تتناوليا المريضة، وذلؾ تدريجيا بعد فترة ستة أشير

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


