
 األستاذ الدكتور رئيس الجامعة المحترم

 ** عناوين التقرير اإلعالمي

 02/5/0202الخميس 

 مكان النشر أخبار الجامعة
 

 لميندسينأبرز توصيات ندوة نقابة ا… تبني التحول الرقمي في صناعة البناء والتشييد 

 المعيد العالي لمغات بجامعة دمشق يحدد موعد امتحان المغة األجنبية لمقيد بدرجة الماجستير

  تنبض بآمال االستحقاق الرئاسي” المواساة الجامعي“الكوادر الطبية في 
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 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا    المصدر  

                            5/0201/ 19التاريخ      

 

 أبرز توصيات ندوة نقابة الميندسين… صناعة البناء والتشييدتبني التحول الرقمي في 

ركزت توصيات المشاركين في الندوة الحوارية التي نظمتيا نقابة الميندسين السوريين مع جامعة دمشق تحت عنوان التحول 
ين التنظيمية التي تعيق بين الواقع والطموح عمى ضرورة تعديل القوان” البيم“الرقمي في صناعة البناء والتشييد تكنولوجيا 

 .االنتقال إلى مستويات متقدمة من إدخال البيم في صناعة اإلنشاء

” البيم“ودعا المشاركون في الندوة التي عقدت في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق إلى تأىيل شركات القطاع العام لتبني تقنية 
 .مع الوزارات المعنية لوضع خطة استراتيجية لتطبيقياوتشكيل فريق من الخبراء المختصين من الييئة الرقمية بالتعاون 

صدار ” البيم“ومن الناحية العممية أوصى المشاركون بإدخال  في المناىج الدراسية لكميات اليندسة وتشجيع البحث العممي وا 
” البيم“ونشر ثقافة دليل استرشادي من قبل نقابة الميندسين في ىذا المجال ليكون نواة لمكود الحقًا والمساىمة في تدريب 

 .ضمن الكوادر اليندسية

في سورية وىي تجربة نقابة الميندسين في برج خزانة التقاعد ” البيم“وتخمل الندوة عرض لمتجارب المنفذة باستخدام تقنية 
 .بحماة وتجربة محافظة دمشق في مشروع ماروتا سيتي

في كممة لو أن عممية التحول الرقمي ضرورية جدًا حاليًا  وزير األشغال العامة واإلسكان الميندس سييل عبد المطيف أكد
في المرحمة المقبمة بالتعاون بين الجيات المعنية من وزارة التعميم العالي والبحث ” البيم“وسيتم االنتقال إلى تطبيق تقنية 

مي اليندسي إلى الترجمة الواقعية العممي ونقابة الميندسين مشددًا عمى ضرورة االنتقال من مرحمة الترويج لعممية التحول الرق
 .لكل الدراسات المختصة التي تعد في ىذا المجال

بدوره بين أمين سر نقابة الميندسين الميندس خضر الصالح أن التحول الرقمي اليندسي بات واقعًا في العالم ويشيد تطورات 
سية مؤكدًا أن الميندسين الركيزة األساسية في متواصمة ما يستدعي مواكبة ىذه المستجدات وتوظيفيا في االختصاصات اليند

 .إعادة البناء واإلعمار

وأضاف الصالح أن التحول في قطاع البناء إلى صناعة رقمية صديقة أمر ميم لكل المستثمرين والمقاولين والمستفيدين من 
 .م في التأثير البيئيالمباني ويتيح ضمانة أفضل وشفافية أكبر في االستثمار واستخداما أوسع لمقدرات والتحك

وفي تصريح لـ سانا أكدت سونيا أحمد رئيس المجنة المركزية لالبتكار وتطبيق التقانات في نقابة الميندسين التحضير حاليًا 
في مرحمة إعادة اإلعمار من خالل تأىيل الكوادر المناسبة ونشر ثقافتو في القطاع العام والخاص الفتة ” البيم“لتطبيق تقنية 

شكيل فريق عمل بحثي بالتعاون بين المجنة والخبراء المختصين في مجال البناء لوضع خطوات فعالة لتدريب طالب إلى ت
 .اليندسة والدراسات العميا عمى ىذه التقنية



ميمة جدًا ضمن التحول ” البيم“بدوره بين عميد كمية اليندسة المدنية في جامعة دمشق الدكتور محمد ىاجم الوادي أن تقنية 
 .الرقمي الذي يعيشو العالم اآلن وىي تحد من ىدر الموارد في العديد من المخططات اليندسية والبرمجية

تيدف إلى تحويل األبنية من التقميدية والكالسيكية ” البيم“الميندس وىبي معاد استشاري في شركة ىندسية أوضح أن تقنية 
وخاصة في مرحمة إعادة اإلعمار التي تعيشيا سورية والتي تتطمب إلى أبنية حديثة وذكية الفتا إلى أىمية ىذه التجربة 

االتجاه إلى منظومة ذكية تحقق نظام االستدامة والربحية ما يعني ضرورة تأىيل العاممين في الشركات والميندسين لخمق بيئة 
 .متكاممة قادرة عمى العمل ضمن ىذه التقنية

ميات اليندسة في الجامعات الحكومية وممثمون عن شركات ىندسية حضر الندوة رئيس جامعة دمشق وعدد من عمداء ك
 .ودراسات استشارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 شام تايمز  المصدر  

                            19/5/0201التاريخ      

 

 المعيد العالي لمغات بجامعة دمشق يحدد موعد امتحان المغة األجنبية لمقيد بدرجة الماجستير

المتحان المغة الساعة الثانية عشرة ظيرًا موعدًا  0201-6-10حدد المعيد العالي لمغات في جامعة دمشق يوم السبت 
 .األجنبية لمقيد بدرجة الماجستير

-5-24وأشار المعيد في إعالنو الذي تمقت سانا نسخة منو اليوم إلى أن التسجيل لالمتحان يبدأ اعتبارًا من يوم االثنين 
 .من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظيراً  0201-6-7ولغاية يوم االثنين  2021

المتحان مرة كل ثالثة أشير ويعد النجاح فيو شرطًا لمقبول في برامج الماجستير والدكتوراه في الجامعات ويجري المعيد ا
 .السورية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 صحيفة البعث  المصدر  
                            19/5/0201التاريخ     

 

 تنبض بآمال االستحقاق الرئاسي ” المواساة الجامعي“الكوادر الطبية في 

باالستحقاق الرئاسي، لتشكل لم يكن توّجو الكوادر الطبية والتمريضية واإلدارية بعيدًا عن النبض العام الوطني المرتبط 
 .المشاركة باالنتخابات تدفقًا حيويًا نحو مستقبل البمد وتحقيق االنتصار واألمان العسكري واالقتصادي والصحي

الكوادر التي تستكمل مع كافة المؤّسسات والجيات والفعاليات عوامل ” البعث“ففي رحاب مشفى المواساة الجامعي التقت 
ه المرحمة وىو االنتخابات الرئاسية، حيث بّين الدكتور عصام األمين مدير مشفى المواساة الجامعي أن اإلنجاز األىم في ىذ

موعد االستحقاق الرئاسي ىو تاريخ ميّم في حياة السوريين وفي تاريخ سورية الحديث، بحيث عمينا جميعًا أن نمتزم بيذا 
أسيا سيد الوطن الدكتور بشار األسد بالقانون والدستور واحترام لمعمل االستحقاق ألنو تعبير عن التزام الدولة السورية وعمى ر 

والمواقيت الدستورية، ونأمل أن يكون االستحقاق الحالي بداية إلعادة اإلعمار، متسمحين باألمل والعمل لبناء سورية الحديثة، 
 .سورية الحضارة، سورية النور، وأن تكون سورية أجمل وأحمى كما عيدناىا دائماً 

االستحقاق الرئاسي واجب وطني وحق مشروع لمشعب السوري،  من جيتيا عبير بالي /مكتب مدير عام المشفى/ أكدت أن
وسورية الحضارة التي ال يميق بيا إال أن تكون لؤلؤة الشرق، ومن حقنا وواجبنا كشعب عريق وبعد سنوات حرب عجاف أن 

سوريتنا “ا الوحيد ىو الرفيق بشار األسد حامي األرض والعرض، مضيفة: نختار من يمثمنا ويسير بنا إلى بر األمان، خيارن
 .”إلنا كمنا، بحبنا بتكبر، وباألمل والعمل بنبني سورية الحديثة، بنحبك وبنختارك بالدم ألن انتصرنا بدماء شيدائنا

سة الحق االنتخابي، والسيما أن لينا حبيب محمود رئيسة قسم التمريض العام بالمشفى أشارت إلى أنو من حقنا وواجبنا ممار 
بمدنا تعّرض ليجوم شرس، والشعب الصامد من حقو أن يستمر وينيض لممرحمة القادمة التي تتمثل بالبناء والعمل ومرحمة 
االزدىار، لذلك خيارنا يتجّسد بالرفيق الدكتور بشار األسد الذي تصدى لإلرىاب، وأممنا بو كبير، عممًا أن المرحمة القادمة 

اسة وميمة وستكون سورية مزدىرة ومنتصرة بمرحمة ما بعد االستحقاق الرئاسي، والكادر التمريضي سيكون السباق حس
والداعم لمعممية االنتخابية واالستحقاق الرئاسي، وسيتّم التواجد عمى صناديق االقتراع وأصواتنا ألممنا لممرحمة القادمة الرفيق 

 .بشار األسد

طبيب اختصاصي بالمشفى فقد بّين أن سورية تمّر بمرحمة استحقاق رئاسي، وقريبًا ستكون قبمتنا  أما الدكتور أسامة حروق
صناديق االقتراع لممارسة الحق الديمقراطي باالنتخابات، والسيما أن المرحمة الحالية استثنائية وخصوصًا في سورية ما بعد 

قاق الرئاسي قفزة نوعية لممارسة الحق، والسيما أن خيارنا الوحيد الحرب القاسية التي مرت بيا، فاالنتخابات وممارسة االستح
مزدىرة وذات ” ما بعد االنتخابات“يتجسد بالرفيق بشار األسد راعي العمم والعمماء، ونأمل أن تكون المرحمة القادمة مرحمة 

 .ىابدأت تتوجو نحو سورية لتحسين العالقات وتطوير   وجو مشرق بوجود العديد من الدول التي

 


