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 أطباء األسنان والجمدية يتبادلون خبراتهم لتدبير أمراض مشتركة

 من آذار الجاري 9قبول طلبات االعتراض على نتائج مقررات السنة التحضيرية بدءاً من الـ 

«: الوطن»الطاس لـ… طالبًا وطالبة إلى لجنة االنضباط  32غش جماعي في حقوق دمشق.. إحالة 
 أيام 22مادة امتحانية تصدر خالل  11تيجة ون«.. بموتوث دون جهاز»تفنن في الغش باستخدام 
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                            3/3/0202التاريخ        

 

 أطباء األسنان والجمدية يتبادلون خبراتهم لتدبير أمراض مشتركة

يشكو البعض من ظيور الثآليل والتقرحات والفقاع في فميم األمر الذي قد يعيق قدرتيم عمى األكل والشرب ويحتاج تشخيص 
إلى استشارات في اختصاصات طب األسنان والجمدية واليضميةوعالج ىذه اآلفات في بعض األحيان  . 

رئيسة قسم طب الفم في كمية طب األسنان في جامعة دمشق الدكتورة عبير الجوجو أوضحت أن بعض األمراض الجمدية 
عمى صمة وثيقة باألمراض الفموية كونيا تسبب ظيور أعراض تحتاج خبرات األطباء والعالجات الدوائية في كال 

الختصاصينا . 

وبينت الجوجو في تصريح لمندوبة سانا أن ىذه األمراض يمكن أن تؤثر في حياة المريض وقدرتو عمى تناول الطعام والشراب 
الفتة إلى أن قسم طب الفم في الكمية شيد في اآلونة األخيرة مراجعة حاالت أمراض جمدية مخاطية كثيرة مثل الفقاع الشائع 

صيب الجمد والفم في آن معاً والحزاز المسطح والتي ت . 

وعمى ىامش ندوة عممية نظمتيا كمية طب األسنان بالتعاون مع كمية الطب البشري حول األمراض الجمدية المخاطية وطب 
الفم ذكرت الجوجو أن ىذا الواقع استدعى تبادل الخبرات بين أطباء الفم والجمدية لتدبير ىذا النوع من اآلفات وعالجيا ضمن 

ل معينبروتوكو  . 

ولفت عميد كمية الطب البشري الدكتور رائد أبو حرب إلى وجود تظاىرات فموية في األمراض الباطنية وبالدرجة األولى 
 .اليضمية عمى صمة بمشاكل األسنان والمثة

ية من المشاكل بدوره أوضح رئيس قسم األمراض الجمدية والزىرية في كمية الطب البشري الدكتور أييم بدران أن الثآليل التناسم
الصحية الشائعة ويمكن أن تتطور في بعض حاالتيا إلى أورام سرطانية ويتداخل عالجيا مع طب الفم ألن أعراضيا تظير 

 .في الفم أو في الجياز التناسمي

أستاذة األمراض الجمدية في كمية الطب الدكتورة منال صالح الدين محمد حذرت من استخدام غسوالت فموية تحوي مواد 
 .عطرة تؤدي إلى ظيور تقرحات أو ندب في الفم
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 من آذار الجاري 9قبول طلبات االعتراض على نتائج مقررات السنة التحضيرية بدءاً من الـ 
 

أعهُد وصاسج انرعهٍى انعانً وانثحث انعهًً فرح تاب االعرشاض عهى َرائج يقشساخ انفصم انذساسً األول نهسُح انرحضٍشٌح نهعاو انذساسً 

 .يُه 17اعرثاساً يٍ انراسع يٍ شهش آراس انجاسي ونغاٌح انـ  0202-0202

 .ٌى انطهثاخ فً دائشج شؤوٌ طالب انسُح انرحضٍشٌح تجايعاذهىودعد انىصاسج فً تٍاٌ نها انٍىو ذهقد ساَا َسخح يُه انطالب إنى ذقذ

 .وٌثهغ عذد انًسجهٍٍ تانسُح انرحضٍشٌح فً انكهٍاخ انطثٍح تانجايعاخ انسىسٌح َحى عششج آالف طانة وطانثح

ثاٌ نهقثىل انجايعً ٌضاف  كًعٍاس 0222-0222واعرًذخ انسُح انرحضٍشٌح نكهٍاخ )انطة انثششي وانصٍذنح وطة األسُاٌ( يُز انعاو انذساسً 

 .إنى يعذل شهادج انثاَىٌح انعايح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 الوطن      المصدر  

                            3/3/0202التاريخ        

 

تفنن في الغش «: الوطن»الطاس لـ… طالبًا وطالبة إلى لجنة االنضباط  32غش جماعي في حقوق دمشق.. إحالة 
 أيام 22مادة امتحانية تصدر خالل  11ونتيجة «.. بموتوث دون جهاز»باستخدام 

طالبًا وطالبة إلى لجنة االنضباط  32أن إدارة الكمية أحالت « الوطن»كشف عميد كمية الحقوق بجامعة دمشق ىيثم الطاس لـ 
 .(بموتوث)وذلك إما الشتباه أستاذ المقرر بحاالت غش وتطابق في اإلجابات ضمن أوراقيم االمتحانية أواالشتباه باستخدام 

يم سيصدر عن رئاسة جامعة دمشق بعد تدقيق المادة ليصار إلى اتخاذ العقوبة الالزمة وأكد الطاس أن القرار النيائي بحق
سنة  –بحقيم أو القرار المستوجب، وخاصة أنو حاليًا تم حجب عالمات جميع الطالب في المادة االمتحانية )أصول التنفيذ 

 .(رابعة
 03إلى لجان االنضباط، وخاصة أنو تمت العام الماضي إحالة وأشار عميد الكمية إلى أنو لممرة الثانية يتم فييا إحالة طالب 

 .طالبًا لالشتباه بحاالت غش
منيا حاالت شغب، إضافة إلى ضبط حاالت غش  21حالة غش وتالعب في امتحانات الكمية،  20وبين أنو تم تسجيل 

حالة غش باستخدام  02باستخدام القصاصات الورقية، إضافة إلى ضبط حاالت انتحال شخصية، وضبط أكثر من 
 .البموتوث

البموتوث( )كما أكد الطاس أن ىناك حاالت يتم التفنن فييا في عممية الغش، بحيث تم ضبط حالة تالعب وغش باستخدام 
حالتو عمى  من دون جياز محمول )بطاقة سمارت(، حيث تم وضعو في كف اليد وليس في األذن، لكن تم ضبط الحالة وا 

 .حقو عقوبة الفصل النيائي من الجامعةلجنة االنضباط لتصدر ب
وأشار الطاس إلى وجود عدد جيد من طالب الدراسات العميا لإلشراف عمى امتحانات التعميم النظامي، إضافة إلى اإلشراف 

 .موظفا ومثميم طالب دراسات عميا 22عمى امتحانات التعميم المفتوح، مبينًا أن عدد الموظفين يصل إلى نحو الـ 
مادة بين  15مادة امتحانية من أصل  30ع المقررات االمتحانية، بين عميد الكمية أنو صدرت لغاية تاريخو نتائج وحول واق

أيام، عممًا أن ىناك تدقيقًا في النتائج الموضوعة بما فيو  22مادة متبقية ستصدر خالل  00تقميدية ومؤتمتة، مؤكدًا أن نتائج 
 .تسجيميا ليصار إلى إعالنيا بشكل كامل

(، وأحكام لطالب السنة الدراسية الثالثة، كما من المقرر 0وبين أنو من المقرر أن تصدر اليوم نتيجة مقرري اإلداري )سنة 
أن يصدر غدا اإلثنين نتيجة مقرري عقوبات لطالب السنة الثانية وأصول الفقو لطالب السنة الرابعة، الفتا إلى أن موضوع 

 .ن كمية إلى أخرى حسب عدد المقررات ونوعيا، وعدد الطالب والموظفينإصدار نتائج االمتحانات يختمف م
وأشار إلى أن إدارة الكمية تحضر حاليًا المتحانات التعميم المفتوح المقرر انطالقيا األحد القادم، مشيرًا إلى أن عدد الطالب 

البة، منوىا بوجود تنسيق بين الكميات آالف طالب وط 22ضمن برامج )الدراسات القانونية( في المفتوح يصل إلى نحو الـ 
عمى صعيد التحضير إلى االمتحانات التي تضم برامج تعميم مفتوح بدمشق، مع تأمين جميع المستمزمات واتخاذ اإلجراءات 
مة الالزمة لسير العممية االمتحانية دون أي عقبات، منوىًا ببدء دوام طالب الدراسات العميا، مع وجود مرونة في مدى المواء

 .بين المراقبات واالمتحانات في المفتوح، ودوام الطالب



 


