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 مكاف النشر أخبار الجامعة

 جامعة دمشؽ بطؿ المسابقة البرمجية الجامعية

 أطباء وفنييف إيطالييف.. انطالؽ فعاليات األياـ العممية في كمية طب األسناف بجامعة دمشؽ بمشاركة

 المجنة العميا لالستيعاب الجامعي تعقد اجتماعيا اإلثنيف

سورية لطب األسناف لغاية السابع لتعميـ العالي تمدد فترة قبوؿ طمبات تعادؿ الشيادات الجامعية غير الا
 مف شير أيموؿ الجاري
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 جامعة دمشؽ بطؿ المسابقة البرمجية الجامعية

 .0202في النيائي الوطني الحادي عشر لممسابقة البرمجية الجامعية لعاـ  (Zit Zit) فاز فريؽ مف جامعة دمشؽ

مف جامعة البعث فيما حصمت عمى  (bots Official)جامعة دمشؽ و مف (Zit Zit) وحصؿ عمى الميدالية الذىبية فريقا
مف المعيد العالي لمعمـو التطبيقية  (H$Flu Royal ) مف جامعة حمب و (duty of Code) الميدالية الفضية فرؽ

جامعة  مف (Sasageyo Homamzo) مف جامعة تشريف بينما ناؿ الميدالية البرونزية فريقا (HardCode )والتكنولوجيا و
 .مف جامعة دمشؽ (HABD)تشريف و

 

فريقًا أسماء الفرؽ االثني عشر األولى التي  47وأعمنت اليـو المجنة المنظمة لممسابقة التي تنافس فييا الخميس الماضي 
قامتيا في ستختار منيا الحقًا الفرؽ المتأىمة إلى المسابقة اإلقميمية البرمجية لمكميات الجامعية في الوطف العربي المقرر إ

 .مصر خالؿ شير تشريف الثاني القادـ

جامعة حكومية وخاصة ومعاىد عميا ومؤسسات تعميمية أخرى وتضمنت  16ومثمت الفرؽ التي شاركت في نيائي المسابقة 
 .مسألة برمجية 21الجولة النيائية التي استمرت خمس ساعات متواصمة 

 مركز 20نتائج الفرؽ الرسمية أوؿ 

 .مسائؿ 7مف جامعة دمشؽ قاـ بحؿ  Zit Zit فريؽ 0202ة السورية لعاـ بطؿ المسابق -1

 .مسائؿ 7مف جامعة البعث قاـ بحؿ  bots Official فريؽ -2

 .مسائؿ 6مف جامعة حمب قاـ بحؿ  duty of Code فريؽ -3

 .مسائؿ 6مف المعيد العالي لمعمـو التطبيقية و التكنولوجيا قاـ بحؿ  H$Flu Royal فريؽ -4

 .مسائؿ 6مف جامعة تشريف قاـ بحؿ  HardCode فريؽ -5

 .مسائؿ 6مف جامعة تشريف قاـ بحؿ  Sasageyo Homamzo فريؽ -6

 .مسائؿ 6مف جامعة دمشؽ قاـ بحؿ  HABD فريؽ -7



 .مسائؿ 5مف جامعة تشريف قاـ بحؿ  Alone WA Never ll’You فريؽ -8

 .مسائؿ 5التطبيقية و التكنولوجيا قاـ بحؿ مف المعيد العالي لمعمـو  BUGABOO فريؽ -9

 .مسائؿ 5مف جامعة حمب قاـ بحؿ  N-2فريؽ  -10

 .مسائؿ 5مف جامعة دمشؽ قاـ بحؿ //Win: TODO فريؽ -11

 5مف المعيد العالي لمعمـو التطبيقية و التكنولوجيا في حمب قاـ بحؿ  Accepteds Unexpected– : C فريؽ -12
 .مسائؿ
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 وفنييف إيطالييف.. انطالؽ فعاليات األياـ العممية في كمية طب األسناف بجامعة دمشؽبمشاركة أطباء 

 

انطمقت اليـو فعاليات األياـ العممية التي تقيميا كمية طب األسناف بجامعة دمشؽ بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسيا بمشاركة 
سات عميا ومرحمة جامعية أولى في السنوات طبيب اختصاصي وطالب درا 622أطباء وفنييف مف إيطاليا وحضور نحو 

 .األخيرة مف جامعة دمشؽ

وتستمر األياـ العممية في فندؽ الشيراتوف بدمشؽ بالتعاوف مع شركة ربى المعمار لمتجييزات الطبية عمى ثالثة أياـ وتتضمف 
طبية حديثة في ىذا المجاؿ بمشاركة تدريبًا عمميًا ومشاىدة بث مباشر لعمميات زراعة أسناف والتعرؼ عمى تقنيات وتجييزات 

 .طبيبيف إيطالييف مف جامعة ميالنو ومختص باليندسة الطبية مف إيطاليا

المنسؽ العممي لكمية طب األسناف في جامعة دمشؽ الدكتور مازف زيناتي بيف لػ سانا أف ىدؼ األياـ العممية االرتقاء بمستوى 
ود أطباء إيطالييف عمى مستوى عاؿ مف الخبرة محاولة ناجحة لتخطي الحصار أطباء األسناف وزيادة خبراتيـ معتبرًا أف وج

 .المفروض عمى سورية

ولفت زيناتي إلى أف التدريب سيكوف نظريًا وعمميًا ومخبريًا مشيرًا إلى أف الشركة الراعية قدمت أجيزة حديثة منيا )المطرقة 
 .وىي أداة مبتكرة تمامًا لجراحة وزراعة األسناف المغناطيسية( التي لـ يسبؽ لألطباء في سورية استخداميا

المدرب والمسؤوؿ عف الجانب التجميمي لألسناف الطبيعية واالصطناعية في جامعة ميالنو ديغو لوبز قاؿ إف المشاركة مع 
سيكوف في البداية  مشيرًا إلى أف التدريب” شيء عظيـ“األطباء السورييف وتبادؿ الخبرات والميارات واالستفادة المتبادلة معيـ 

 .عف طريؽ المحاضرات وبعدىا االنتقاؿ إلى الجانب التطبيقي

مف جيتيا مديرة الشركة الراعية ربى المعمار أكدت أف ىدؼ الممتقى طرح أحدث ما توصؿ إليو العمـ في مجاؿ طب األسناف 
ا الفتة إلى أىمية المؤتمر لكونو يعوض حاجة وتعريؼ أطباء األسناف باألجيزة الحديثة ذات التقنيات العالية وكيفية استخدامي

 .األطباء لمسفر وحضور المؤتمرات العالمية واالطالع عمى الجديد في مجاليـ والذي أصبح صعبًا في الظروؼ الحالية
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اإلعالف عف المفاضمة أواخر األسبوع القادـ  :«الوطف»طيفور لػ… المجنة العميا لالستيعاب الجامعي تعقد اجتماعيا اإلثنيف 
 التفصيمية في مراحميا األخيرةوالدراسة 

|  
 

أنو تقرر اإلثنيف القادـ عقد « الوطف»كشؼ معاوف وزير التعميـ العالي والبحث العممي رياض طيفور في حديث خاص لػ
اجتماع المجنة العميا لالستيعاب الجامعي والقبوؿ الجامعي لمناقشة آلية القبوؿ الجامعي ليصار إلى اإلعالف عف جميع أنواع 

 .مفاضالت القبوؿ الجامعي لمختمؼ االختصاصات بالجامعات والمعاىد
كما كشؼ طيفور أنو مف المقرر اإلعالف عف المفاضالت األسبوع القادـ )بعد يوـ اإلثنيف(، مبينًا أف الدراسة التفصيمية التي 

لوزراء خالؿ أياـ، مبينًا العمؿ عمى تعمؿ عمييا الوزارة في مراحميا األخيرة لتعرض في اجتماع المجنة برئاسة رئيس مجمس ا
إصدار اإلعالف لعرض الشرائح، مؤكدًا أف التعميـ العالي في استنفار بجميع كوادرىا لمعمؿ عمى إنجاز الدراسة واإلعالف عف 

 .المفاضمة بالشكؿ المطموب
تفاعًا بسيطًا بكتؿ الطالب في الشريحة ىذا وبيف معاوف وزير التعميـ أنو لوحظ مف خالؿ النتائج اإلجمالية لنتائج الثانوية، ار 

الوسطى بما فييا شريحة اليندسات مقارنة مع العاـ الماضي لكف ليس ارتفاعا كبيرًا، بحيث قد يحدث ارتفاع بسيط عمى 
 .«اليندسات»

بيرًا، طالب، عممًا أف ىذا األمر ال يشكؿ عبئًا ك 2322 – 2222ونوه بأف الزيادة بأعداد الطالب تراوحت وسطيًا مف 
 .مضيفًا: ىذه التغيرات ال يمكف التنبؤ بيا وسط غياب معرفة انزياح الطالب ألي تخصص مف االختصاصات

 .ونفى طيفور حدوث أي تغيير عمى آلية القبوؿ والفرز في السنة التحضيرية، بحيث يتـ التعامؿ حسب القواعد الموجودة
 .0200/  0202طالب لمقبوؿ الجامعي لمعاـ الدراسي في السياؽ، أصدرت وزارة التعميـ العالي أمس دليؿ ال

 –السنة التحضيرية )عاـ/ موازي(  –وتتضمف بطاقة مفاضمة الفرع العممي أنماط القبوؿ التالية لتشمؿ )المفاضمة العامة 
ء منح الجامعات الخاصة )لمكميات الطبية( لذوي الشيدا –الكميات الطبية( )منح جامعات خاصة  –محافظات شرقية 

 .ذوي الشيداء والجرحى والمفقوديف –الييئة التدريسية  –والجرحى والمفقوديف
ويحوي الدليؿ آلية التسجيؿ المباشر لمفرع األدبي، وتعريؼ بالسنة التحضيرية ونظاـ الدراسة فييا، إضافة إلى القبوؿ الجامعي 

عدا الكميات الطبية،  (تعميـ الموازي )الفرع العمميوالوثائؽ الميمة، لمتقدـ لممفاضمة العامة )الفرع العممي(، ومفاضمة ال
ومفاضمة المحافظات الشرقية )الفرع العممي( لمطالب السورييف ومف في حكميـ، والمفاضمة الخاصة بأبناء أعضاء الييئة 



واألجانب، التدريسية، ومفاضمة ذوي الشيداء والجرحى والمفقوديف، ومفاضمة السوري غير المقيـ، ومفاضمة الطالب العرب 
 .والمفاضمة الخاصة بالمعوقيف جسميًا، ومفاضمة المغتربيف، والمفاضمة الخاصة بالثانويات المينية

كما تضمف الدليؿ إجراءات التقدـ لممفاضالت والتسجيؿ المباشر، وشروط تسوية أوضاع الطالب المرفوضة رغباتيـ في 
واألجانب(، والمفاضالت الخاصة غير المركزية، مع عرض العرب  -السوري غير مقيـ -الموازي -المفاضالت )العامة

، والكميات التطبيقية والمعاىد الخاضعة 0200-0202الكميات واألقساـ المفتتحة بالجامعات الحكومية وفروعيا لمعاـ الدراسي 
والخاصة بالقبوؿ لممجمس األعمى لمتعميـ التقاني والتي سيتـ اإلعالف لمقبوؿ فييا، مع عرض مراكز التسجيؿ المعتمدة 

 .الجامعي في كؿ الجامعات وعمى نحو متصؿ
وشدد مجمس التعميـ العالي عمى تييئة جميع الخدمات األساسية في مراكز المفاضمة، وااللتزاـ بتطبيؽ اإلجراءات االحترازية 

أعداد الطالب بناء عمى  لموقاية مف جائحة كورونا، والسيما في فترة التسجيؿ في المفاضمة، كما ناقش المجمس آلية توزيع
 .0200 – 0202اقتراحات الجامعات والمعاىد في جميع االختصاصات وخطة االستيعاب لمعاـ الدراسي 

كما تـ عرض نتائج الثانوية العامة بجميع فروعيا، عممًا ىذه اإلعداد ستقر مف المجنة العميا لالستيعاب الجامعي التي تعقد 
 .برئاسة رئيس مجمس الوزراء

المجمس طمب مف رؤساء الجامعات إمكانية زيادة عدد المراكز، كما أكدت الوزارة تركيزىا عمى استيعاب أكبر عدد  وكاف
ممكف مف الطالب، وخاصة أف ىناؾ احتمالية الرتفاع المعدالت وخاصة مع ازدياد أعداد الناجحيف ىذا العاـ، ناىيؾ عف 

 .االىتماـ بعدـ بقاء أي مقعد فارغ في المفاضمة
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العالي تمدد فترة قبوؿ طمبات تعادؿ الشيادات الجامعية غير السورية لطب األسناف لغاية السابع مف شير أيموؿ لتعميـ ا
 الجاري

” الدورة االمتحانية الثانية“مددت وزارة التعميـ العالي والبحث العممي فترة قبوؿ طمبات تعادؿ الشيادات الجامعية غير السورية 
 .طب األسناف لغاية السابع مف شير أيموؿ الجاريلحممة اإلجازة في  0202لعاـ 

ودعت الوزارة في إعالنيا الذي تمقت سانا نسخة منو اليـو الطالب المتقدميف إلى مراجعة مركز القياس والتقويـ ألخذ البصمة 
قع االلكتروني االمتحانية والصورة الشخصية.. ولالطالع عمى المحاور االمتحانية ومكاف االمتحاف وتفاصيمو متابعة المو 

 .لممركز

 27وتجري وزارة التعميـ العالي امتحانًا تقويميًا وطنيًا لمعادلة الشيادات غير السورية بناء عمى التعميمات التنفيذية لمقانوف رقـ 
المتضمنة أسس معادلة الشيادات غير السورية وشروط االعتراؼ بالمؤسسات التعميمية غير السورية وكيفية  0222لعاـ 
 .ؿ لجنة التعادؿ والوثائؽ والشيادات المطموبة لمتعادؿتشكي

 


