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 مكان النشر أخبار الجامعة

 تأخير امتحانات الفترة الصباحية بفرع جامعة دمشق بالسويداء غدًا 
 نصف ساعة

أكثر من 022 طالب يتقدمون المتحاني طب األسنان والتمريض 
 الموحدين

 تمديد فترة التقدم لممنح الدراسية الروسية

جامعة دمشق تحدد موعد جديد إلجراء المقابالت الخاصة بالمنح 
 الهنغارية

 مذكرة تفاهم بين جامعة دمشق وهيئة التخطيط اإلقميمي

 جامعة دمشق تمدد فترة التسجيل في نظام التعميم المفتوح

 مراجع يومياً  022عيادة تجميمية جديد مشفى الجمدية و
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 تأخير امتحانات الفترة الصباحية بفرع جامعة دمشق بالسويداء غدًا نصف ساعة

أعمن فرع جامعة دمشق بالسويداء تأخير امتحانات الفترة الصباحية بكمياتو غدًا لمدة 
 نصف ساعة عن موعدىا المقرر بسبب تشكل الجميد

وأوضحت رئيسة فرع االتحاد الوطني لطمبة سورية بالسويداء وفاء العفمق في تصريح 
لمراسل سانا أنو بناء عمى مطمب فرع االتحاد وافقت جامعة دمشق عمى تأخير 
السويداء  امتحانات الفترة الصباحية األولى يوم غد األحد نصف ساعة بفرع الجامعة في

عمى أن تبدأ االمتحانات الساعة التاسعة والنصف صباحًا بداًل من الساعة التاسعة نظرًا 
 .لتشكل الجميد ليتمكن الطمبة من الوصول إلى كمياتيم وضمان سالمتيم ومصمحتيم

وكانت جامعة دمشق أعمنت عن تأجيل االمتحانات الجامعية المقررة يومي األربعاء 
في كميات فرع الجامعة بالسويداء إلى موعد الحق نظرًا لألحوال والخميس الماضيين 

 .الجوية وتساقط الثموج

ويضم فرع جامعة دمشق في السويداء كميات الفنون الثانية واليندسة الزراعية الثانية 
واآلداب والعموم اإلنسانية الثانية والتربية الثانية والعموم الرابعة واالقتصاد الرابعة 

ميكانيكية والكيربائية الثانيةواليندسة ال . 
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طالب يتقدمون المتحاني طب األسنان والتمريض الموحدين 022أكثر من   

 0202طالب المتحاني طب األسنان والتمريض دورة شباط  622تقدم اليوم أكثر من 
يجريو مركز القياس والتقويم في وزارة التعميم العالي والبحث العممي لطالب الذي 

الجامعات الحكومية والخاصة وخريجي الجامعات غير السورية ويعد االمتحان شرطًا 
لطالب الجامعات الحكومية والخاصة وخريجي الجامعات غير السورية لمحصول عمى 

ة الدراسات العميا في كميات طب األسنان شيادة التخرج ولمراغبين بالتقدم إلى مفاضم
 والتمريض

ووفق مدير عام مركز القياس والتقويم الدكتورة ميسون دشاش في تصريح لمراسمة سانا 
مراكز امتحانية في  3طالب وطالبة توزعوا عمى  422فقد تقدم المتحان طب األسنان 

الطالب في مراكز جامعات دمشق وحمب وتشرين والبعث وحماة كما تقدم عدد من 
سؤااًل متماشيًا مع المعايير المرجعية  202النفاذ خارج سورية في ألمانيا ودبي وتضمن 

وتناول االمتحان محاور التخدير والقمع وجراحة الفم والفكين ” النارس“األكاديمية 
م والمداواة الترميمية والمبية والتعويضات الثابتة والمتحركة وطب أسنان األطفال والتقوي

 .الوقائي وأمراض المثة والنسج ما حول السنية وأمراض الفم واألشعة وطب الفم الوقائي

وتقدم الطالب لالمتحان في ستة مراكز بجامعات دمشق وحمب والبعث وتشرين وحماة 
في وقت واحد كما تقدم عدد من الطالب في مراكز النفاذ خارج سورية في ألمانيا ودبي 

ت نفسو امتحان التمريض الموحد لطالب الجامعات الحكومية كما أجرى المركز في الوق
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طالب توزعوا عمى ثالثة مراكز  025والخاصة وتقدم لو حسب ما بينت الدكتورة دشاش 
 .امتحانية في جامعات حمب وتشرين وحماة

درجة وفق المعايير المرجعية األكاديمية الوطنية  222وتضمن االمتحان المخصص لو 
قيس المعارف والميارات العممية بمحاور التمريض الباطني والجراحي أسئمة ت” النارس“

وتمريض الحاالت الحرجة والتمريض النسائي والوالدي وتمريض األطفال وتمريض 
دارة التمريض  .صحة المجتمع وا 

بالمئة  32شرطًا لمنجاح والحصول عمى عالمة  22ويعد حصول الطالب عمى عالمة 
لدراسات العمياشرطًا لمتقدم إلى مفاضمة ا . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تمديد فترة التقدم لممنح الدراسية الروسية

مددت وزارة التعميم العالي والبحث العممي فترة التقدم لممنح الدراسية المقدمة من 
السوريين حتى الخامس عشر من آذار القادم وفق جميورية روسيا االتحادية لمطالب 
 .إعالن لموزارة تمقت سانا نسخة منو

منحة دراسية  222وكانت الوزارة أعمنت في العشرين من كانون الثاني الماضي عن 
ماجستير “مقدمة من روسيا االتحادية لممرحمتين الجامعية األولى والدراسات العميا 

وحددت فترة تقديم  0200-0202معام الدراسي بمختمف االختصاصات ل” ودكتوراه
من شباط الجاري 00من الشير الماضي وحتى الـ  02الطمبات من الـ   
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 جامعة دمشق تحدد موعد جديد إلجراء المقابالت الخاصة بالمنح الهنغارية

دعت جامعة دمشق الطالب المتقدمين لممنح الدراسية الينغارية الذين لم يتمكنوا من 
بسبب األحوال الجوية  0202-0-25إجراء المقابالت الخاصة بيا اليوم الخميس 

 0202-0-02السائدة إلى الحضور لمكان المقابمة كمية اليندسة المدنية يوم األحد 
 .وفي التوقيت ذاتو

 22و 22دت مواعيد المقابالت لممتقدمين ليذه المنح خالل أيام وكانت الجامعة حد
من الشير الجاري، مؤكدة أنو يجب حضور صاحب  25و 24و 23و 22و 21و

العالقة حصرًا وسيتم االختيار النيائي بعد انتياء المقابالت وفق المعايير المحددة من 
لكل جامعة وكمية وقسم  قبل المجنة المختصة وفق االختصاص والمعدل والنسبة المحددة

 .لممتقدمين المستوفين الشروط األساسية فقط العمر والمغة

منحة دراسية  022وأعمنت الجامعة في الثاني من كانون األول الماضي عن أكثر من 
مقدمة من الحكومة الينغارية وزارة الطاقات البشرية لمطمبة السوريين لممرحمتين الجامعية 

ا ماجستير ودكتوراه في مختمف االختصاصات لمعام الدراسي األولى والدراسات العمي
0202-2222 . 
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 مذكرة تفاهم بين جامعة دمشق وهيئة التخطيط اإلقميمي

وتطوير وقعت جامعة دمشق وىيئة التخطيط اإلقميمي اليوم مذكرة تفاىم بيدف دعم 
التعاون في مجاالت التخطيط الوطني واإلقميمي والبحث العممي والتأىيل والتدريب ونشر 

 .المعرفة وخدمة المجتمع في مجاالت التنمية والتخطيط بأنواعو ومستوياتو

وتنص المذكرة عمى تنظيم الندوات وورشات العمل المشتركة وبرامج زيارات لألساتذة 
عمى المشاريع والدراسات التي يقوم بيا الفريقان والباحثين والطالب لالطالع  

ووفق االتفاقية فإن الجامعة تتيح المجال أمام العاممين في ىيئة التخطيط اإلقميمي لمتقدم 
إلى شيادات الدراسات العميا التأىيمية كما تسيم الجامعة في تقديم الخبرات واالستشارات 

الييئة من خالل العمل الميني في الجامعة  والدراسات لممشاريع المقترحة التي تقوم بيا
 .والخبرة الموجودة لدييا

وبموجب االتفاقية تتعاون الييئة لتمكين الباحثين وطالب الدراسات العميا في الجامعة 
من الحصول عمى الخبرة المطموبة في مجال التخطيط المكاني ويتم ترشيح المشاريع 

الجامعة وال سيما المعيد العالي لمتخطيط المقترحة في الييئة لتكون مشاريع لطالب 
 .اإلقميمي

يشار إلى أن الييئة تتبع لوزارة اإلشغال العامة واإلسكان ومن مياميا إعداد وتنفيذ 
التوجيات الوطنية لمتخطيط اإلقميمي ووضع األطر والدراسات اإلقميمية والييكمية 

نةواإلشراف عمى تطبيقيا لتحقيق التنمية اإلقميمية المتواز  . 
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 جامعة دمشق تمدد فترة التسجيل في نظام التعميم المفتوح

أعمنت جامعة دمشق تمديد فترة التسجيل عمى مقررات الفصل األول لمعام الدراسي 
من  02التعميم المفتوح حتى الـ لمطالب القدامى والمستجدين في نظام  0202-0202

 .شباط الجاري

وأشارت الدكتورة رغداء نعيسة نائب رئيس الجامعة لشؤون التعميم المفتوح في تصريح 
 .لمندوبة سانا إلى أن ىذا التمديد جاء مراعاة ألوضاع الطالب في ظل الظروف الراىنة

 .وكان من المقرر أن تنتيي فترة التمديد السابقة اليوم الخميس

دارة  ويضم نظام التعميم المفتوح في جامعة دمشق برامج الترجمة والمحاسبة وا 
المشروعات المتوسطة والصغيرة ورياض األطفال والدراسات القانونية والدراسات الدولية 

 والدبموماسية واإلعالم
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مراجع يوميًا  022عيادة تجميمية جديد مشفى الجمدية و  

افتتح مشفى األمراض الجمدية والزىرية الجامعي بدمشق عيادة تجميمية ضمن المشفى، 
لتشمل المعالجات المواد المالئة، ومعالجة الحروق، في وقت تسببت الحرب اإلرىابية 

جمدية جديدة، وأوضح مدير المشفى الدكتور التي تعّرضت ليا البالد في ظيور أمراض 
أن رئاسة الجامعة عممت عمى تحسين وتوسيع الخدمات، واتفقت ” البعث“يوشع غانم لـ 

مع بعض الشركات لتقديم المواد المالئة مجانًا من أجل تخديم المرضى عند الحاجة 
عرض الطبية، مع ربط العيادة التجميمية بالمدرجات عن طريق الشاشات إلتاحة 

كسابيم الخبرات، عممًا أنو تتم  العمميات بمختمف أنواعيا أمام الطالب بيدف التعميم وا 
إقامة ورشة عمل في مجال التجميل مرة أسبوعيًا لمدة عام، كما تم، بحسب غانم، 

إحداث قسم الجراحة الجديد إلجراء العمميات الصغرى بمختمف أنواعيا، منيا الترميمية، 
ة الندب، وغيرىا سيتم افتتاحو خالل األيام القميمة القادمة بيدف والتجميمية، ومعالج

تسييل تقديم الخدمات، واستيعاب أكبر عدد من المرضى في ظل الضغط الكبير عمى 
المشفى كونو المرجعي لكل سورية، مؤكدًا عمى اىتمام رئيس جامعة دمشق الجاد بتقديم 

لك تم التوسع في عمل العيادات الخدمات الطبية لممرضى، وتوفير كافة السبل، لذ
الوحيد في سورية، إضافة ” نمط األشعة فوق البنفسجية“بوجود جياز المعالجة الضوئية 

المحيطية“إلى جياز آخر، يقدمان العالجات لألطراف  والمركزية، وكافة التحاليل التي  ”
جيزة يحتاجيا المرضى متوفرة بوجود مخبر متكامل لمتشخيص، وحاليًا بصدد تفعيل أ
الميزر التي كانت معطمة بسبب الحصار الجائر عمى البالد، وعدم توفر قطع 

اإلصالح، عممًا أنو تم تزويد المشفى بسيارة إسعاف لتخديم المرضى في الحصول عمى 
مريض  122إلى  022االستشارات من المشافي األخرى، حيث يراجع المشفى من 

 .يوميًا، وجميع الخدمات تقدم لممرضى مجاناً 
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ولم يخف غانم ازدياد األمراض خالل فترة الحرب، منيا المشمانيا، وحاالت الجرب 
المعندة، ولوحظ زيادة أعداد المصابين بيا نتيجة االكتظاظ والفقر وقمة النظافة، إضافة 
إلى إصابات الدمامل والتياب اليمل، وانتقمت جميع ىذه الحاالت من القابمة لمعالج إلى 

 .الحاالت المعندة

وتحدث رئيس قسم األمراض الجمدية والزىرية الدكتور أييم بدران عن العالجات التي تتم 
في المشفى الذي يتضمن عدة أقسام، منيا قسم العيادات لفحص المرضى، حيث توجد 

واحد لمرجال، وآخر  :حاالت تتطمب القبول في المشفى والنوم فيو بوجود جناحين
لتمقي العالجات النوعية، السيما أن المشفى يمتمك  مريضاً  23لمنساء، بقدرة استيعابية 

العالج النوعي البيولوجي، وىو أحدث ما توصل إليو طب الجمد عمى مستوى العالم: 
، واستقبال الحاالت ”عالج الصدف والفقع، عالج األمراض المناعية الذاتية“

 المستعصية، إضافة إلى الحاالت اليومية

رضى المشمانيا إلى القسم الخاص والمتطور في عالج وبّين بدران أنو يتم توجيو م
المشمانيا وفق البروتوكول، وضمن الخطة الزمنية، في وقت تجرى األبحاث في مجال 
الومضان المناعي لكشف بعض األمراض المناعية الذاتية، وىذا إجراء نوعي ونادر، 

ن بتخفيف العالج إضافة إلى قسم العالج الضوئي الذي يوفر عمى الدولة مئات الماليي
الكيماوي المكمف، ولفت بدران إلى ازدياد أعداد المصابين بسرطانات الجمد، وأصبحت 

تظير في عمر الشباب، وىذا مقمق، وحاليًا بصدد رصدىا وىي في طور اإلحصاء 
 .والبحث من خالل متابعة التطور الحاصل عمى محورين: التشخيصي والعالجي

لمشفى الدكتور بشار القمم إلى أن العمميات النوعية التي وأشار رئيس قسم الجراحة في ا
تجرى في المشفى ىي لألورام الجمدية، وسرطانات الجمد، والخزعة، والجراحات التجميمية 

 الصغرى

 



 


