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 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا     المصدر  
                            01/7/0100التاريخ    

 تكريم متدربين من دورة اإلعالمي الشامل

والتي أقامتيا بالتعاون مع ” اإلعالمي الشامل“عددًا من الطالب الذين اتبعوا دورة كرمت كمية اإلعالم بجامعة دمشق اليوم 
 .االتحاد الوطني لطمبة سورية ومركز االتحاد لمتدريب اإلعالمي في بيروت

رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد يسار عابدين أكد في كممة لو أىمية الجانب التدريبي لمطالب وتوفير مستمزمات وأدواتو 
وحرص الجامعة واىتماميا بيذا الجانب مشيرًا إلى دور اإلعالم في المجتمع بمختمف الجوانب االجتماعية واالقتصادية 

 .والسياسية

وفي تصريح لمصحفيين بين عميد كمية اإلعالم الدكتور محمد العمر أن الدورات جاءت انطالقًا من أىمية التدريب العممي 
 .”نخبة من اإلعالميين السوريين“الصحافة واإلذاعة والتمفزيون واإلعالم الرقمي بإشراف والتطبيقي لمطالب وشممت محاور 

المذيعة في القناة السورية أليسار معال أوضحت في تصريح لـ سانا أنيا ساعدت المتدربين عمى تحويل أفكارىم إلى برامج أو 
محوار مبنية أن لدى الطالب أفكارًا خالقة وأماميم فرصة حوارات تمفزيونية عبر شرح اآلليات المناسبة والمبادئ األساسية ل
 .لمتميز في حال أتيح ليم المجال لمعمل في المؤسسات اإلعالمية

نزار الرفيع معد نشرة أخبار في قناة سما الفضائية أشار بدوره إلى أن الدورة إضافة إلى الجانب التدريبي وفرت لممتدربين بنى 
 .لخبر وكذلك الخطاب اإلعالمي ليكون تأثيره طويل األمدمعرفية وفمسفية حول صناعة ا

المتدرب صييب أوضح أن الدورات تضمنت ورشات عمل أسبوعية أكسبتيم فائدة افتقدوىا في المنياج الدراسي وتعتمد عمى 
وراما العالف أن  المعمومات النظرية حيث أتاحت ليم إمكانية التطبيق والممارسة العممية فيما لفتت المتدربتان خديجة سردار

 .المدربين ساعدوىم ليكونوا أكثر جرأة وثقة

حضر الحفل وكيل األمين العام التحاد اإلذاعات والتمفزيونات اإلسالمية ناصر األخضر ومدير مركز االتحاد لمتدريب 
 .اإلعالمي في بيروت إبراىيم نور الدين

 

 

 

 

 

 



 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سناك سوري    المصدر  
                            01/7/0100التاريخ    

 

 استديوهاتهم عائدة قريبًا من اإلخبارية… اإلعالم بشرى سارة لطالب 
 

 كمية اإلعالم جامعة دمشق _

 الدكتورة نيمة عيسى: سيتم افتتاح قناة خاصة بجامعة دمشق

 .الرسمية” اإلخبارية السورية“أن الكمية ستستعيد قريبًا المبنى المعار لقناة ” دمشق“بجامعة ” اإلعالم“قال طالب في كمية 

قالت خالل لقاٍء جمعيا بعدد من الطمبة بحضور رئيس جامعة ” نيمة عيسى“أن نائب عميد الكمية الدكتور  وأضاف الطالب
أن إعارة المبنى لمقناة التي تعّرض مبناىا ” محمد العمر“وعميد الكمية الدكتور  ”محمد يسار عابدين“الدكتور ” دمشق“

 .يد الكمية حقيا بالمبنىاألصمي لتفجير خالل سنوات الحرب، ستنتيي قريبًا وستستع

في المبنى المذكور، وستكون مخصصة ” دمشق“معمومات عن التحضير إلطالق قناة خاصة بجامعة ” عيسى“وكشفت 
 .”دمشق“لطالب الكمية من أجل التدرب بيا، إضافة لكونيا قناة ممثمة لجامعة 

بنى نظرًا ألىميتو وحاجتيم ليم حيث يضم يذكر أن طالب كمية اإلعالم دعوا في العديد من المناسبات الستعادة الم
 .0100اإلخبارية السورية عام “استديوىات كانت مخصصة لمتدريبات العممية لطالب اإلعالم قبل إعارتو لقناة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
  االبعث ميديالمصدر  
                            7/7/0100التاريخ    

 جامعة دمشق تتفق مع الشؤون االجتماعية لرفع كفاءة معاىدىا 

والتطبيقية في مؤسسات الرعاية اتفقت جامعة دمشق ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل عمى تعزيز البحوث العممية 
 .االجتماعية التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل

وتضمنت المذكرة التي وقعت اليوم عمى رفع كفاءة المعاىد والدور والمراكز التخصصية التابعة لموزارة، والتي تخضع إلشرافيا 
دماج وتقدم خدماتيا لمشرائح المستيدفة وبشكل خاص في مجاالت رعاية وت مكين وادماج األشخاص ذوي االعاقة، تأىيل وا 

دماج المتسولين والمتشردين ،  الجانحين والمتعافين من االدمان واآلفات االجتماعية ، دعم وتمكين المرأة، رعاية وتأىيل وا 
 ة وغيرىا من المجاالترعاية وتمكين الشباب، تنظيم االسرة والقضايا السكانية، رعاية المسنين واألطفال فاقدي الرعاية األسري

. 

كما تقوم جامعة دمشق بتأىيل وتدريب كوادر وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ومؤسسات الرعاية االجتماعية في مجال 
الخدمة االجتماعية ودراسة ورصد المتغيرات االجتماعية وآثارىا، والقيام بورشات عمل من قبل طالب عمم االجتماعية بكمية 

 .االنسانية في مؤسسات الرعاية االجتماعية التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية والعملاآلداب والعموم 

وبموجب المذكرة تمتزم وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بتقديم التسييالت الالزمة ألساتذة وطالب قسم عمم االجتماع بكمية 
ماعية التابعة لموزارة وإلقامة ورشات عمل لمطالب واألساتذة اآلداب لمقيام بزيارات ودراسات ميدانية الى مؤسسات الرعاية االجت

في المراكز التابعة لو وفق اإلمكانيات المتاحة ، في حين تمتزم جامعة دمشق بتنفيذ برامج وورشات عمل تدريبية لمعاممين في 
 .الوزارة

والتجييزات الموجستية المطموبة لمقيام  ومؤسسات الرعاية التابعة ليا بشكل دوري وتحمل نفقاتيا، ورفد التدريب باألساتذة
بالتدريب ،ونشر البحوث العممية والتطبيقية التي يقوم بإعدادىا في تمك المؤسسات لإلفادة من نتائجيا ، عمى أن تتحمل 

 .الجامعة تكاليف نشرىا وطباعتيا

والتدريب وورشات العمل، وتحديد  واتفق الجانبان عمى إعداد خطة سنوية لمتعاون المشترك تتضمن برامج البحوث السنوية
شروط ومعايير المشاركة في التدريبات والمؤىالت العممية والمينية المطموبة، فضال عن تعيين منسقين من كال الطرفين لتنفيذ 

 .ورشات العمل، ومنح شيادات وخبرة موقعة من كال الطرفين

محمد يسار عابدين ووزيرة الشؤون االجتماعية والعمل  يشار الى ان االتفاقية وقعت من قبل رئيس جامعة دمشق الدكتور
 الدكتورة سموى عبد اهلل

 



 

 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 الين الوطن أونالمصدر  
                            8/7/0100التاريخ    

 الوزير ابراىيم: العمل مستمر لتكثيف الخدمات الجامعية االلكترونية في المرحمة القادمة
2021/07/08 

عمى منح أكد وزير التعميم العالي والبحث العممي الدكتور بسام ابراىيم خالل اجتماعًا ترأسو اليوم، حرص الوزارة الكبير 
الطالب مصدقات التخرج بالسرعة الممكنة، مضيفًا أن الوزارة تعمل عمى زيادة الخدمات الجامعية االلكترونية، التي تم إطمقتيا 

 .مؤخرًا، بشكل تدريجي

نجاز إدخال البيانات المتعمقة بنظام أتمتة  وشدد الوزير ابراىيم عمى تكثيف الجيود ووضع آليات لتسريع المعامالت والوثائق وا 
 .الجامعات

وأشار الوزير ابراىيم بأنو سيتم متابعة اإلجراءات التي تقوم بيا الجامعات بشكل يومي، من تجييز مراكز قبول الطالب، 
وتأمين جميع المستمزمات األساسية من األجيزة، والكوادر البشرية، والطابعات واألحبار والورق، الستقبال الطالب لمتقدم 

ة العام الدراسي القادم بالتنسيق مع االتحاد الوطني لطمبة سورية من خالل لجان التوجيو واالرشاد لممفاضالت مع بداي
 .والمساعدة في اختيار الرغبات

 

 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا المصدر  
                            4/7/0100التاريخ    

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


