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 مكان النشر أخبار الجامعة

 باحث وطالب في ورشة عمل نحو تشاركية بحثية تطبيقية 0311أكثر من 

 تحديد االلتزامات الواجبة عمى الطالب المسجمين في مرحمة الدراسات العميا

 كميات عمى تقريب امتحاناتها.. والسبب ؟ 3جامعة دمشق توافق لـ 

 حان الطبي الموحدطالب وطالبة يتقدمون لمجمسة األولى من االمت 611نحو 
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 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا    المصدر  
                            01/4/0100التاريخ    

 

 باحث وطالب في ورشة عمل نحو تشاركية بحثية تطبيقية 0311أكثر من 

باحث وطالب في مرحمة الدراسات العميا انطمقت اليوم فعاليات ورشة جامعة دمشق لمبحث العممي  0311بمشاركة أكثر من 
 .يرافقيا معرض لألبحاث العممية المنجزة” نحو تشاركية بحثية تطبيقية“وذلك تحت عنوان  2021لعام 

ويتناول المشاركون عمى مدى خمسة أيام محاور تشمل العموم الطبية واألساسية واليندسية واالقتصادية واإلدارية والقانونية 
 . واإلنسانية والمجتمعية بيدف ربط مخرجات البحث العممي بمتطمبات المجتمع

األول في محور العموم الطبية واألساسية عددا من القضايا والموضوعات التي  واستعرض المشاركون خالل جمسات اليوم
عداد قواعد بيانات طب األورام واعتماد الطب  تتعمق بجودة التعميم الطبي وطب النانو والدراسة الوبائية لألمراض الشائعة وا 

وجودة الدواء وكذلك البحوث الوراثية والجينية المسند بالبينة والمعالجة بالخاليا الجذعية إضافة إلى الصناعات الدوائية 
وتطبيقاتيا وتحميل ومراقبة األغذية واستعراض دراسات سريرية لتقييم التقنيات الحديثة المستعممة في طب األسنان وكيفية 

عادة تدوير النفايات  . معالجة المياه المموثة وا 

خالل االفتتاح أن جدية البحث العممي باتت مطمبًا ممحًا في  وأكد الدكتور محمد يسار عابدين رئيس جامعة دمشق في كممتو
ظل الحاجات المتزايدة لمتنمية ولذلك تعمل جامعة دمشق بكل إمكانياتيا لتمكين طالب الدراسات العميا والباحثين فييا وتقديم 

يالء أىمية مميزة لمبحوث التشاركية التكاممية مع القطاعات التخصصية األخرى في المجتمع بغية تحفيز  الدعم الكامل ليم وا 
 .االبتكار واإلبداع في البحث العممي

وفي تصريحات لـ سانا اعتبر الدكتور فراس حناوي رئيس المجنة العممية المنظمة لمورشة أن لمجامعات دورًا أساسيًا في التوجيو 
 .تميزين وطالب مجدين وعاممين متمرسيننحو األبحاث العممية وىي تمتمك المقومات الالزمة لمعممية البحثية من أساتذة م

ولفت الدكتور مجد الجمالي مدير عام الييئة العميا لمبحث العممي إلى أن التشاركية بين جامعة دمشق والوزارات والجيات 
 .العامة تسيم بالوصول إلى أبحاث عممية تطبيقية يمكن استخداميا واستثمارىا بشكل سريع في القطاعات اإلنتاجية

ر مروان الحمبي منسق المحور الطبي في الورشة أكد أنو سيتم عرض الثغرات البحثية والمشكالت ومصفوفة التحديات الدكتو 
 .التي تواجو العاممين في القطاع الطبي وتأطيرىا ضمن مشروعات بحثية بما يسيم في إيجاد الحمول الالزمة ليا

زارة التربية إلى دراسة المشاريع البحثية المقدمة لموزارة من طالب وأشارت الدكتورة ىتون الطواشي مديرة الصحة المدرسية بو 
 .الدراسات من أجل تنفيذىا عمى الفئات المستيدفة من تالميذ وطالب مدارس بما يضمن حسن سير العممية التربوية



معني بوضع الدراسات  ولفتت الدكتورة رشا محمد مديرة مركز الدراسات االستراتيجية الصحية بوزارة الصحة إلى أن المركز
واالستشارات الصحية والبحثية المتعمقة بالمواضيع الصحية والطبية والتي تسيم بتحسين واقع الخدمات الصحية وحل 

 .المشكالت المتعمقة بيذا القطاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا  المصدر  

                            01/4/0100التاريخ      

 

 تحديد االلتزامات الواجبة عمى الطالب المسجمين في مرحمة الدراسات العميا

مجمس التعميم العالي قرارًا حدد بموجبو االلتزامات الواجبة عمى جميع الطالب المسجمين في مرحمة الدراسات العميا أصدر 
 .وفي درجة دبموم أو ماجستير التأىيل والتخصص ودبموم التأىيل التربوي

من  156ووفق القرار الذي تمقت سانا نسخة منو اليوم يمتزم الطالب بتحقيق نسبة الدوام ومتابعة الدراسة وفقا ألحكام المادة 
وأنظمة الدراسات العميا والتأىيل والتخصص ودبموم التأىيل  0114لعام  4الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 

المشرف العممي عمى مشروع التخرج أو رسالة الماجستير أو الدكتوراه والتقيد بتعميماتو  التربوي مع التواصل المستمر مع
 .ومالحظاتو

ساعات عممية أو تطبيقية في األسبوع وفق ما يقرره مجمس الكمية أو المعيد مع  2كما يمتزم الطالب بتدريس ما يعادل 
جراء )سيمينار( الم طموبة خالل فترة إنجاز مشروع التخرج أو رسالة الماجستير أو االلتزام بجدول المراقبات االمتحانية وا 

 .الدكتوراه إضافة إلى حضور النشاطات والمقاءات العممية والمناقشات والسيمينارات المقررة

ويطبق القرار المذكور أعاله عمى جميع الطالب المسجمين )بدءًا من تاريخ صدور ىذا القرار أو بعده( عمى رسائل 
و الدكتوراه وعمى الذين لم يمض عمى تسجيل أبحاثيم المدة القانونية المقررة في الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الماجستير أ

 .(الجامعات )أقل من عام بالنسبة لطالب الماجستير وأقل من عامين لطالب الدكتوراه

تاريخ  170رار مجمس التعميم العالي ويمنح الطالب القدامى المسجمون عمى رسائل الماجستير أو الدكتوراه قبل صدور ق
مدة ستة أشير كحد أقصى بدءًا من تاريخ صدور ىذا القرار من أجل تسوية أوضاعيم وفق القوانين  26-7-2017
 .واألنظمة النافذة

لقرار وحسب القرار يمنح طالب الماجستير في مرحمة الدراسات العميا الناجح في سنة المقررات قبل أو بعد تاريخ صدور ىذا ا
ال فقد حقو في التسجيل  .مدة ستة أشير كحد أقصى من أجل إتمام إجراءات التسجيل عمى رسالة الماجستير وا 

 .ويمكن لمراغبين االطالع عمى مزيد من التفاصيل عبر موقع وزارة التعميم العالي والبحث العممي اإللكتروني

 

 

 



 

 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 الوطن أون الين المصدر  
                            00/4/0100التاريخ    

 كميات عمى تقريب امتحاناتها.. والسبب ؟ 3جامعة دمشق توافق لـ 

أنو تمت ” الوطن أون الين“نائب رئيس جامعة دمشق لمشؤون اإلدارية وشؤون الطالب صبحي البحري في تصريح لـ بين 
كميات عمى تقريب امتحاناتيا الجامعية المقررة لمفصل الدراسي الثاني خالل تموز القادم، وذلك عن مواعيد  1الموافقة لـ 

 .التقويم الجامعي المقررة

من تموز، والحقوق في  4من تموز، والعموم في ال  2أ امتحانات كمية اآلداب والعموم اإلنسانية في ال وبموجب الموافقة، تبد
 .من الشير00من تموز، عمما أنو بموجب التقويم الجامعي المعدل تبدأ االمتحانات خالل ال  5ال 

الحاجة لتأمين القاعات الالزمة لمعدد وأشار البحري إلى أن الموافقة عمى طمب الكميات جاءت بسبب كثرة عدد المقررات و 
 .الكبير من الطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا  المصدر  
                            00/4/0100التاريخ    

 طالب وطالبة يتقدمون لمجمسة األولى من االمتحان الطبي الموحد 611نحو 

طالب وطالبة من كميات الطب البشري في الجامعات السورية الحكومية والخاصة وغير السورية اليوم لمجمسة  611تقدم نحو 
التي أجراىا مركز القياس والتقويم في وزارة التعميم العالي والبحث  0100دورة حزيران  األولى من االمتحان الطبي الموحد

 .العممي

وأوضحت الدكتورة ميسون دشاش مدير عام المركز في تصريح لـ سانا أن المتقدمين توزعوا عمى ستة مراكز امتحانية ضمن 
من الطالب السوريين في مراكز نفاذ المراكز الخارجية جامعات دمشق وحمب وتشرين والبعث وحماة وطرطوس فيما تقدم عدد 

سؤااًل شممت اختصاصات الجراحة والعينية واألذنية واألمراض  001بألمانيا والقاىرة وبيروت ودبي مبينة أن االمتحان تضمن 
 .النسائية والتوليد

د الطالب من المساعدات االمتحانية بالمئة شرطًا لمنجاح لطالب الجامعات السورية ويستفي 41ويعد الحصول عمى عالمة 
بمقدار عالمتين في حين يخضع خريجو الجامعات غير السورية لالمتحان الطبي الموحد من أجل معادلة شياداتيم وتعد 

 .بالمئة شرطًا لمتقدم إلى مفاضمة الدراسات العميا 41بالمئة بينما تعتمد عالمة  31درجة النجاح 

سؤااًل في محاور األمراض  001وتتضمن  0100-4-07نية من االمتحان السبت القادم ومن المقرر إجراء الجمسة الثا
 .الباطنية والجمدية والمخبر واألطفال

 


