
 األستاذ الدكتور رئيس الجامعة المحترم

 عناوين التقرير االعالمي 

 9/8/0202االثنين 

 مكان النشر أخبار الجامعة

لحين ” : الوطن”قرار بإخالء المدينة الجامعية بدمشق بعد انتهاء االمتحانات.. والعجي لـ
 القادمبدء العام الدراسي 

 جامعة دمشق تؤجل امتحانات يومي األحد واالثنين المقبمين

التقدم لممفاضمة … ال تعديل عمى آلية القبول في منح الجامعات الخاصة لمعام الحالي 
 بموجب شهادة جديدة حصرًا وال تقبل الثانوية المهنية وغير السورية

)مشفى جراحة القمب الجامعي بشكل كمي إلى  البدء بإجراء «: الوطن»ـخضر ل… القمب( 
العمميات بدءًا من األسبوع القادم تعقيم الغرف واألقسام وصيانة األجهزة والبدء بإجراء 
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 اإلعالم دائرة 

 التصنيف:
 الوطن اون الين    المصدر  
                        5/8/0202 التاريخ 

لحين بدء العام  ” :الوطن”قرار بإخالء المدينة الجامعية بدمشق بعد انتهاء االمتحانات.. والعجي لـ 
 الدراسي القادم

طمبت إدارة المدينة الجامعية بدمشق من الطالب والطالبات في ) المرحمة الجامعية األولى( إخالء الغرف وتسميم العيدة 
 .ومغادرة السكن خالل مدة يومين من تاريخ انتياء امتحاناتيم تبعًا لكل كمية

العجي أن ىذا اإلجراء يطبق لممرة األولى ، عمى أن ُيخمى السكن لفترة  بّين مدير المدينة مضر” لموطن“وفي تصريح خاص 
 .معينة يعود بعدىا الطالب حين بدء الفصل الدراسي األول بموجب التقويم الجامعي

ولفت العجي إلى أن ىذا اإلجراء تم إقراره ضمن نظام السكن الجامعي ولم يطبق الفترة السابقة بسبب واقع كورونا وظروف 
 . مةاألز 

 .ونوه بأن اإلخالء لفترة محددة يتم خالليا إجراء أعمال تأىيل وصيانة لعدد من الغرف وتجييزىا لمفصل الدراسي القادم

ىذا وأكد استثناء طمبة الدراسات العميا والطمبة العرب واألجانب من القرار، مع دراسة واقع طمبة المناطق الشرقية واتخاذ 
 .إجراءات مرنة تراعي وضعيم

 الوطن –ادي بك الشريف ف

 

  



 
   

 
 

 
 اإلعالم دائرة 

 التصنيف:
 سانا    المصدر  
                        4/8/0202 التاريخ 

  

دمشق تؤجل امتحانات يومي األحد واالثنين المقبمينجامعة   

سانا-دمشق  

-8-8المقررة يومي األحد  0202-0202أعمنت جامعة دمشق اليوم تأجيل امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 
أس اليجريةفي كل كمياتيا بدمشق وفروعيا في السويداء ودرعا والقنيطرة لتزامنيا مع عطمة ر  0202-8-9واالثنين  0202 . 

وأشارت الجامعة في بيان تمقت سانا نسخة منو إلى أنو سيتم تحديد موعد الحق المتحانات يومي األحد واالثنين في نياية 
 .االمتحانات في الكميات وفق برنامج كل كمية

الموافق لـ وكانت رئاسة مجمس الوزراء أصدرت في وقت سابق اليوم بالغًا يقضي بتعطيل الجيات العامة يوم األحد  8-8-
بمناسبة عيد رأس السنة اليجرية 8-9بداًل من يوم االثنين الموافق لـ  2021 . 

 

 

 

  



   

 
 

 
 اإلعالم دائرة  

 التصنيف:
    الوطن   المصدر  

                            8/8/0202التاريخ      

التقدم لممفاضمة بموجب شهادة … ال تعديل عمى آلية القبول في منح الجامعات الخاصة لمعام الحالي  
 جديدة حصرًا وال تقبل الثانوية المهنية وغير السورية

أي تعديل « الوطن»رئيس مكتب التعميم الخاص فايز اسطفان لـ -لطمبة سوريةنفى عضو المكتب التنفيذي لالتحاد الوطني 
عمى آلية القبول لمنح الجامعات الخاصة ليذا العام، مؤكدًا أن اإلعالن الخاص بالتخصصات الطبية يصدر بإعالن 

ام الدراسي، عمى أن المفاضمة العامة نفسو، في حين يصدر اإلعالن الخاص بباقي التخصصات في وقت الحق بعد بدء الع
 .يتم تحديد مدة أسبوع أو أسبوعين لمتقدم لممفاضمة

وأكد اسطفان أنو ال يحق لمطالب المقبول في المنحة العودة إلى الجامعات الحكومية في أي حال من األحوال، مضيفًا: إن 
ل طالب يقبل في المنحة عميو أن يرقن عمى الطالب أن يتقدم بتعيد بأنو اطمع عمى الشروط المتعمقة بيذه المنح، مؤكدًا أن ك

 .قيده في الجامعة الحكومية إذا كان مسجاًل فييا، وال يحق لو التسجيل في الجامعة الحكومية إذا كان ُقبل فييا ولم يسجل بعد
لغة بعد اختيار  0202وتتم المفاضمة عمى أساس مجموع درجات الشيادة الثانوية الحاصل عمييا الطالب بإحدى دورتي عام 

درجة لمفرع  0022درجة لمفرع العممي و 0422أجنبية واحدة وطي درجة مادة التربية الدينية، وبناًء عميو يحسب المجموع من 
األدبي، ويمتحق الطالب بجامعاتيم مع بداية الفصل األول لمتخصصات الطبية، ومع بداية الفصل الثاني لمتخصصات 

 .األخرى
حة تغيير االختصاص المقبول فيو بالجامعة التي قبل فييا عمى أساس المنحة أو االنتقال وقال اسطفان: ال يحق لطالب المن

إلى جامعة أخرى خالل مدة دراستو بموجب ىذه المنحة، مضيفًا: ال يحق لمطالب الذين لم يتجاوزوا امتحان مسابقة ىندسة 
عمى رغبة ىندسة العمارة أو رغبة الفنون في مفاضمة العمارة أو الفنون التي أجريت في الجامعات الحكومية التقدم لممفاضمة 

 .منح الجامعات الخاصة، وتعتبر ىذه الرغبة ممغاة حكماً 
المنح المجانية السنوية التي تخصصيا كل جامعة خاصة مرخصة بموجب  0202لعام  7ىذا وحدد المرسوم التشريعي رقم 

بالمئة من عدد الطالب المسجمين في  5م العالي بنسبة ال تقل عن لوزارة التعمي 0222لعام  66أحكام المرسوم التشريعي رقم 
 .كل كمية أو معيد

المنح المجانية السنوية التي تخصصيا كل الجامعات والمؤسسات التعميمية  0202لعام  22كما حدد المرسوم التشريعي رقم 
لمسمحة وقوى األمن الداخمي الذين استشيدوا الخاصة لذوي الشيداء والجرحى والمفقودين من العسكريين في الجيش والقوات ا

 0أو جرحوا أو فقدوا بسبب الحرب أو العمميات الحربية أو عمى أيدي عصابات إرىابية أو عناصر معادية بنسبة ال تقل عن 
 .بالمئة من عدد الطالب المسجمين في كل كمية أو معيد

لممفاضمة، مشيرًا إلى أن التقدم إلييا يتم بموجب شيادة ثانوية  وأكد اسطفان أنو يحق لمطالب السوريين ومن في حكميم التقدم
( حصرًا دون أحقية الشيادات القديمة من التقدم، مع عدم قبول الشيادات الثانوية المينية، بحيث 0202عام )عامة جديدة 



 .لشيادات الثانوية غير السوريةتقبل ا الشرعية(، كما ال -األدبي -يتم فقط قبول الشيادة الثانوية العامة بفروعيا )العممي
وقال اسطفان: تعادل مدة الدراسة بموجب المنحة الحد األدنى الالزم لمحصول عمى الدرجة العممية في الكمية المقبول فييا 

الطالب مضافًا إلييا عام دراسي واحد، وال يطالب الطالب خالل مدة الحد األدنى الالزمة لمحصول عمى الدرجة العممية بأي 
 .م أو قسط دراسي حتى لو رسب بالمقرراترس

وحسب عضو المكتب التنفيذي، تتضمن المنحة إعفاء من الرسوم واألقساط الدراسية وأجور النقل والسكن الجامعي أو بداًل 
منو، كما يكون طالب المنحة طالبًا نظاميًا في الجامعة الخاصة التي قبمت رغبتو لمتسجيل فييا ويتمتع بجميع الحقوق 

خضع لجميع االلتزامات والواجبات الجامعية المنصوص عمييا في القوانين واألنظمة النافذة من حيث نظام الدراسة والتأجيل وي
 .واالنقطاع وغيره

  



   

 
 

 
 اإلعالم دائرة  

 التصنيف:
    الوطن   المصدر  

                            5/8/0202التاريخ      

مشفى جراحة القمب الجامعي بشكل كمي إلى   ( البدء بإجراء العمميات بدءًا «: الوطن»خضر لـ… القمب( 
وصيانة األجهزة والبدء بإجراء القساطرمن األسبوع القادم تعقيم الغرف واألقسام   

بدد مدير عام مشفى جراحة القمب الجامعي بدمشق مخاوف عدم عودة المشفى لعممو الطبيعي بعد تحويمو الستقبال حاالت 
)كورونا( بالكشف عن الحصول عمى الموافقة من الجيات المعنية والتعميم العالي والبحث العممي بعودة المشفى بشكل كمي 

جراء عمميات القسطرةالست  .قبال المراجعين والحاالت المرضية واإلصابات القمبية وا 
كشف مدير عام المشفى حسام خضر عن إنجاز أعمال التعقيم الكاممة لمغرف واألقسام مع « الوطن»وفي حديث خاص لـ

بدء بإجراء العمميات الجراحية إجراء الصيانة لألجيزة، ناىيك عن إجراء تعقيم وترميم لمعمميات بشكل كامل ليصار إلى ال
جراء تعقيم لمعناية وكافة األجيزة  .اعتبارًا من األسبوع القادم وذلك بعد إنجاز كافة التجييزات المتعمقة بيا وا 

وبّين خضر أن المشفى بدأ بإجراء القساطر لممرضى لعدد من المرضى، مع استقبال العديد من الحاالت والمراجعين اعتبارًا 
 .القادم تزامنًا مع إعالن عودة المشفى لعممو ووضعو الطبيعي كما كان سابقاً  من األسبوع

وقال: تم بدء العمل بالعيادات والمخبر واإليكو والقسطرة واألشعة، مؤكدًا إحداث نقمة نوعية في عمل المشفى مع إحداث 
تعكس الجانب المتطور لعمل المشفى تغيير كامل لمعمميات عمى صعيد األرضية والتكييف واألوكسجين، ضمن آلية جديدة 

والشكل الحضاري بما يخفف الضغط عن بقية المشافي وخاصة بعد حدوث انخفاض عدد اإلصابات بفيروس كورونا عن 
الفترة السابقة، وخاصة أن حاالت مرضى القمب كانت يحول معظميا إلى مشفى الباسل وجزء إلى األسد الجامعي. عممًا أن 

ًا مع الوزارة لمتابعة جميع التحضيرات، منوىًا بوجود كادر متخصص إضافة إلى االعتماد عمى طالب ىناك تنسيقًا مستمر 
الدراسات العميا، والسيما مع عودة الجمسات والمحاضرات العممية والطبية في المشفى، مع إجراء دورة عن العناية المشددة، مع 

 .استمرار التقيد باإلجراءات االحترازية
اىتمام بتقديم الخدمات بتكاليف رمزية مقارنة مع الخارج، عممًا أن لدى المشفى جيازي قسطرة قمبية، مؤكدًا وأضاف: ىناك 

أن ىناك مساعي لمحصول عمى أنبوب لجياز القسطرة القمبية خالل الفترة القادمة بالتنسيق مع وزارة التعميم العالي، عممًا أن 
 .د الجامعيىذه الحال تنطبق عمى مشفيي المواساة واألس

وبّين مدير عام مشفى جراحة القمب وجود استقرار في واقع تأمين الدواء، مشيرًا إلى أن جزءًا من األدوية تؤمن عن طريق 
وزارة الصحة، ومنيا ما يؤمن عن طريق المنظمات، أو بوساطة الشراء المباشر حسب اآللية الرسمية المعتمدة، مشيرًا إلى 

 .الت اإلسعافية مقارنة مع الباردة، مؤكدًا جيوزية األشعة وجياز الطبقي المحوريوجود أولوية بالنسبة لمحا
كما لفت إلى أن المشفى كان يجري ألفي عممية جراحية خالل عام، مع السعي لتأمين الخدمة الجيدة لممرضى والمراجعين، 

 عممو اليوميليعود المشفى كما كان عميو ويقوم بدوره الميم وتولي الحمل األكبر ضمن إطار 
وكان قرر الفريق الحكومي سابقًا تحويل مشفى جراحة القمب في دمشق الستقبال الحاالت المصابة بفيروس كورونا عمى أن 

 .يتم استقبال مرضى القمب في كل من مشفيي األسد الجامعي والباسل لجراحة القمب


