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الطبية »التركيز عمى االختصاصات : إبراهيم… لزيادة عدد المنح الدراسية لمطمبة السوريين « سوري روسي»تعاون  
  برنامج لتطوير قسم المغة الروسية في الجامعات السورية: سوخوف.. « والهندسات
وتأثيراتيا الكبيرة في توقؼ إيفاد الطالب السورييف إلى عدد مف دوؿ الخارج بموجب قبوليـ في المنح « كورونا»رغـ عقبة 

الدراسية، إال أف وزارة التعميـ العالي تؤكد متابعة إمكانية تنفيذ عدد مف المنح الجديدة العاـ القادـ مع استمرار عقد 
 .االجتماعات الخاصة والسيما مع الجامعات الروسية

وبيف وزير التعميـ العالي الدكتور بساـ إبراىيـ رغبة الوزارة في زيادة المنح الدراسية لتشمؿ جميع االختصاصات ذات األولوية 
 .(…الميزر –العمـو الحيوية الطبية – الميكاترونيكس – االتصاالت – اليندسات بما فييا المعموماتية – الطبية بأنواعيا )

الوزير إبراىيـ أشار خالؿ اجتماعو مع مدير المركز الثقافي الروسي في دمشؽ نيكوالي سوخوؼ، إلى أىمية المقاءات مع 
قامة الندوات والمؤتمرات العممية والتوصؿ إلى عقد المزيد مف اتفاقيات التعاوف المشتركة،  الجانب الروسي لتبادؿ اآلراء وا 
 .مؤكدًا استمرار التعاوف بيف الجامعات السورية والروسية بما يفتح آفاقًا جديدة مف مجاالت التعاوف تشمؿ المجاالت كافة

وتـ خالؿ االجتماع مناقشة العديد مف المواضيع التي تخص التبادؿ الطالبي واألساتذة، والمنح الروسية المقدمة لسورية، 
 .ودعـ أقساـ المغة الروسية في الجامعات

مف جانبو أكد سوخوؼ أف روسيا مستعدة لزيادة المنح والتركيز عمى االختصاصات التي تحتاجيا وزارة التعميـ العالي، الفتًا 
إلى أف التعاوف مع الجامعات السورية مستمر بيدؼ إقامة سمسمة مف الندوات لتعميـ المغة الروسية، ووضع برنامج عممي 

 .لتطوير قسـ المغة الروسية في الجامعات
بيف مدير العالقات الثقافية في وزارة التعميـ العالي عقيؿ محفوض أف الجانب الروسي أبدى « الوطف»وفي تصريح خاص لػ

تعاونًا كبيرًا في مجاؿ البحث العممي وزيادة عدد المنح الدراسية في الجامعات السورية، مؤكدًا أف العقبة القائمة حاليًا تكمف 
بفيروس كورونا الذي أوقؼ تنفيذ العديد مف المنح لمطمبة السورييف وذلؾ بعد قبوليـ في الجامعات الروسية وغيرىا مف 

 .جامعات دوؿ أخرى مازالت تقبؿ دراسة السورييف فييا
وأشار إلى أف االجتماع بحث إمكانية إجراء دورات تدريب قصيرة أو مؤتمرات عممية، لعدد مف أعضاء الييئة التدريسية، 

 .ناىيؾ عف االىتماـ بالجوانب البحثية، مع استمرار تدخؿ الوزارة في تقديـ كؿ التسييالت الممكنة لمطمبة
وأكد محفوض أف عددًا مف الطالب يتابعوف دراستيـ الكترونيًا، مع متابعة تدخؿ الوزارة لفتح مراكز نفاذ لمطالب في 

 .الجامعات المقبوليف في المنح الدراسية
 طالب مف سورية حجزوا ىذا العاـ مقاعد في المنحة الروسية ولـ يسافروا بعد بسبب 500وكشؼ مدير العالقات الثقافية أف 

 (تطبيقات الكترونية)تداعيات كورونا، مبينًا أنو لـ تمنح الفيزا ألي طالب، عمما أف الطالب يتابعوف دروسيـ في المغة عبر 
بالنسبة لمجامعات الروسية التي قبموا فييا، بحيث تنظـ ىذه الدروس عف طريؽ الجامعة التي قبؿ الطالب فييا، وذلؾ ريثما 

 .تنتيي عقبة كورونا وتنفذ المنح الدراسية
وتوقع محفوض اإلعالف عف منح جديدة خالؿ الربع األوؿ مف العاـ القادـ لمدراسة في الجامعات الروسية، معمنًا أف السفر 

 .مرتبط بالوضع العاـ لجائحة كورونا
كما توقع أف يتـ العاـ القادـ اإلعالف عف منح جديدة لميند وكوبا ومصر إضافة إلى وجود منح خاصة بجامعة دمشؽ لمدراسة 

 .«معيديف أو متميزيف»في ىنغاريا، ناىيؾ عف وجود منح لمطالب الموفديف مف الوزارة 
 طالب وطالبة، 100ممف عادوا إلى البالد بسبب كورونا يقدر بنحو « معيد أو متميز»إف عدد الموفديف الحكومييف  :وقاؿ

 .إف التعامؿ مع معاودة سفر الطالب إلى جامعاتيـ في الخارج مرتبط بوضع الدوؿ: مضيفاً 
  

 
 

 دائرة اإلعالـ
        الوطف      المصدر           

 24/12/2020    التاريخ     



 

 رئيس الحكومة يمنح تعويض تفرغ إضافي شهري ألعضاء الهيئة التعميمية في الجامعات
 أصدر رئيس مجمس الوزراء، حسيف عرنوس، قرارا حدد بموجبو منح تعويض تفرغ إضافي شيري ألعضاء الييئة التعميمية 

المفرغيف في الجامعات الحكومية والجامعة االفتراضية السورية والمعيد العالي إلدارة األعماؿ والمعيد العالي لمبحوث 
 .والدراسات السكانية مف الموارد الذاتية

 بالمئة، ٥٠ بالمئة، ولعضو الييئة الفنية ١٠٠وبحسب القرار قدر تعويض التفرغ لعضو الييئة التدريسية أو البحثية بنسبة 
  . بالمئة٢٥ولممعيد 

 
 

 دائرة اإلعالـ
        الوطف      المصدر           

 24/12/2020    التاريخ     



 

 جامعة دمشق تعمن شروط مفاضمة دبموم التأهيل التربوي لخريجي برامج التعميم المفتوح

جراءات التقدـ إلى مفاضمة دبموـ التأىيؿ التربوي في كمية التربية   سانا-مشؽ ” مواز“أعمنت جامعة دمشؽ اليوـ شروط وا 
 .2021 -2020لمطالب الخريجيف مف برامج التعميـ المفتوح لمعاـ الدراسي 

وأشارت الجامعة في إعالف تمقت سانا نسخة منو إلى ضرورة أف يكوف الطالب حاصال مف إحدى الجامعات السورية عمى 
درجة اإلجازة في أحد االختصاصات المطموبة أو عمى درجة معادلة مف كمية أو معيد عاؿ معترؼ بيما مف مجمس جامعة 

 . طالب وطالبة مف المتقدميف في مختمؼ االختصاصات400دمشؽ مبينة أنو سيتـ قبوؿ 

 بالتقدـ ليذه 2020 -2019وسمحت الجامعة لمطالب المتخرجيف بنتيجة امتحانات الدورة التكميمية مف العاـ الدراسي 
المفاضمة مبينة أف الطالب الذيف يحمموف شيادات جامعية غير سورية ال يعدوف مقبوليف ما لـ تتـ معادلة شياداتيـ حسب 

 .القوانيف واألنظمة النافذة

 ألؼ ليرة سورية فقط سمفة مف الرسـو 25ووفؽ اإلعالف عمى الطالب الراغبيف بالتقدـ إلى المفاضمة تسديد مبمغ قدره 
 .الجامعية وترد ىذه السمفة في حاؿ عدـ القبوؿ وال تعاد لمف قبؿ في المفاضمة واستنكؼ

 .وأشارت الجامعة إلى أف تقديـ الطمبات يبدأ مف اليـو وغدا ويستأنؼ بعد عطمة عيدي الميالد ورأس السنة

  

 
 

 دائرة اإلعالـ
        سانا      المصدر           

 24/12/2020    التاريخ     



 

 تمديد قبول طمبات دبموم التأهيل بعد العطمة: نعيسة

أنو مف المؤكد سيصدر قرار تمديد « تشريف»شفت نائب رئيس جامعة دمشؽ لشؤوف التعميـ المفتوح الدكتورة رغداء نعيسة لػ
 .لقبوؿ الطمبات إلى دبمـو التأىيؿ التربوي لمدة أسبوع بعد األسبوع الذي يمي فترة عطمة األعياد

وردًا عمى سؤالنا حوؿ الطالب الذيف تقدموا إلى مفاضمة التعميـ المفتوح ودفعوا المستحقات إلى المصرؼ العقاري ولكف لـ 
ُيقبموا في المفاضمة، بينت نعيسة أف نقودىـ ُستَرد إلييـ جميعيـ مف خالؿ الوصؿ الذي بحوزتيـ ألنو يوجد تعميـ لممصارؼ 

 .بيذا الخصوص ليسترد الطالب نقودىـ

  

 
 

 دائرة اإلعالـ
        تشريف      المصدر           

 24/12/2020    التاريخ     



 حممة تشجير في كمية الزراعة بجامعة دمشق…في عيد الشجرة 

 :اديل خميل- انوراما سوريةب

أقاـ فرع الحزب في جامعة دمشؽ حممة تشجير .. في البيئة وبالحياة االقتصاديةوأىميتيااحتفاال بعيد الشجرة وتكريسا لقيمتيا 
بحضور رئيس الجامعة الدكتور يسار عابديف ومعاوف وزير الزراعة وذلؾ في موقع كمية الزراعة في منطقة برزة شارؾ فييا 

بدءا مف ..الىا جولة عمى منشآت الكمية لالطالع عمى واقع العمؿ والصعوبات التي تعاني منيا ت.   طالب الكمية وأساتذتيا
 … اآلبار ومعمؿ األلباف والمضخاتإلىحقوؿ التشجير و البيوت البالستيكية والمباقر وصوال 

 الدكتور خالد الحمبوني عمى أىمية ىذا اليـو كونو يوما عمميا بامتياز حيث تـ األستاذ فرع الحزب في الجامعة أميف وأكد
 التي استثمرتيا كمية الزراعة وتـ االطالع والوقوؼ عمى الصعوبات التي تعاني منيا منشآت الكمية إليجاد األراضيزراعة 

  .حموؿ مناسبة ضمف اإلمكانيات المتاحة

 في الكمية والتي تعتبر اداة اإلنتاجية الدكتور عبد النبي بشير تحدث عف أىمية المنشاة األستاذبدوره عميد كمية الزراعة 
 مف جديد بدعـ مف رئاسة إنشاءىا الجيود المبذولة في سبيؿ إلىلمبحث العممي وتخدـ طمبة الماجستير والدكتوراه مشيرا 

  .  طف مف القمح٤الجامعة ووزارة الزراعة التي قدمت آليات وأشجار ومنظمة اكساد والتي بدورىا أيضا قدمت 
إضافة .. سيتـ زراعتيا الحقاأخرى غرسة ٣٠٠ المثمرة واألشجار غرسة مف ١٠٠وذكر الدكتور بشير أنو تـ زراعة حوالي 

 .. وردة في حدائؽ الكمية ٣٠٠٠ أكثر مف إلى دنـ في مزرعة خرابو باإلضافة ٣٠٠ دنـ قمح في الكمية و٣٠لزراعة 
 ربط إلى اف ىذه المنشاة أحدثت بمرسـو جميوري وتيدؼ أوضحت التعميمية اإلنتاجيةالدكتورة حناف شرابي مديرة المنشاة 

  .الطالب وما يتعمموه بالنواحي العممية وتطبيقيا عمى أرض الواقع

 دور كمية إلى تأىيؿ المنشأة ومعامميا ومزارعيا لتخدـ العممية التعميمة ، الفتة إعادة شرابي أف الكمية تعمؿ عمى وأضافت
 المثمرة في موقع الكمية وسيتـ زراعة العديد منيا في األشجارالزراعة في الحممة الوطنية لمتشجير حيث تـ زراعة المئات مف 

 تأىيؿ حدائؽ إعادة زراعة القمح في ذات الموقعيف منوىة بأف ىذا العاـ ىو عاـ القمح ،كما تـ إلىمزرعة خرابو إضافة 
 العطؿ حيث بدأ العمؿ في ىذه أياـالكمية وزراعتيا بنباتات موجودة في كتب الطالب مؤكدة عمى االستمرار في العمؿ حتى 

وبالنسبة لمحقوؿ الخارجية تـ زراعتيا بخضار شتوية ..  وتـ تجييز بيوت بالستيكية وزراعتيا بالخضارأشيرالحممة مف عدة 
 .إنتاجيتتالئـ مع ظروؼ ىذه المرحمة وبذلؾ نقدـ لمطمبة نموذج تعميمي وبنفس الوقت شيء 

 

 

 
 

 دائرة اإلعالـ
              انوراما سورية بالمصدر    
 24/12/2020    التاريخ     


