
 األستاذ الدكتور رئيس الجامعة المحترم

 ** عناوين التقرير اإلعالمي

 7/1212/ 5االثنين 

 مكان النشر أخبار الجامعة

يري في كمية العموم اتفاق بين جامعة دمشق ومنظمة آمال الفتتاح برنامج اإلجازة في عمم النفس السر 
 الصحية

 ألف طالب وطالبة يتقدمون ليا 575بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جامعة دمشق ونحو 

 جايؼت ديشك: بذء انخسجٍم نهفصم انثانً نطالب انخؼهٍى انًفخىح اػخباساً ين انغذ

 لتعميم العالي تمدد فترة قبول طمبات الدعم المالي لمبحث العمميا
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 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا     المصدر  
                            4/7/0205التاريخ    

 اتفاق بين جامعة دمشق ومنظمة آمال الفتتاح برنامج اإلجازة في عمم النفس السريري في كمية العموم الصحية

عممي الفتتاح برنامج لإلجازة في اليوم اتفاق تعاون ” آمال“وقعت جامعة دمشق والمنظمة السورية لألشخاص ذوي اإلعاقة 
عمم النفس السريري بكمية العموم الصحية بما يؤمن الدرجة العممية المناسبة لمعاممين في ىذا الحقل ويعزز نوعية الخدمات 

 .المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة

الدكتور ” آمال“منظمة وبموجب االتفاق الذي وقعو رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد يسار عابدين ورئيس مجمس أمناء 
عمي توركماني يكون اإلشراف والتدريس في برنامج اإلجازة من اختصاص أعضاء الييئة التدريسية في الجامعة وتجوز 

 .المشاركة في اإلشراف والتدريس من االختصاصيين المؤىمين من خارج الجامعة

صة بتدريس برنامج اإلجازة المذكور لمجامعة عمى أن وفق االتفاق في تأمين المناىج والمقررات الخا” آمال“وتسيم منظمة 
تعتمد من قبل الجامعة وفقًا لمقوانين واألنظمة النافذة إضافة إلى تقديم الدعم المادي لمجامعة من أجل دفع أجور ومستحقات 

سيما التدريب غير المتوافر  األساتذة الذين يتم استقداميم وتقديم ما يمزم لمتدريب العممي في مراكز المنظمة لطالب اإلجازة وال
 .في الجامعة

 .ومدة االتفاق أربع سنوات اعتبارًا من دخولو حيز التنفيذ ويمكن تجديده أو تمديده بحال موافقة الجانبين

وفي تصريح لإلعالميين عقب التوقيع لفت الدكتور توركماني إلى أن االتفاق يأتي ضمن سمسمة اتفاقيات بين المنظمة 
نذ سنوات عديدة الستكمال فريق التأىيل الذي يعنى باألشخاص ذوي اإلعاقة فمنذ إحداث كمية العموم وجامعة دمشق م

الصحية بجامعة دمشق بدأت منظمة آمال بتقديم الدعم لالختصاصات التي تدرسيا كالعالج النفس حركي وعالج النطق 
 .لألشخاص ذوي اإلعاقةوحاليًا العالج النفسي السريري لتتكامل الخدمات التي يتم تقديميا 

بدوره أكد عميد كمية العموم الصحية بجامعة دمشق الدكتور زىير مرمر سعي الكمية لتطوير برامجيا وتوسيع نطاق 
االختصاصات التي تدرسيا من خالل إحداث اختصاصات نوعية جديدة يحتاجيا المجتمع بشكل كبير الفتًا إلى أن البرنامج 

 .ام الدراسي القادم وستقدم الجامعة جميع التسييالت في ىذا اإلطارالجديد سينطمق مع بداية الع

الدكتور سامر محسن منسق االتفاقيات بين جامعة دمشق ومنظمة آمال لفت إلى أن المجتمع بحاجة لالختصاصيين النفسيين 
فة سواء بالمشافي أو المراكز السريريين الذين يقدمون خدمات الدعم النفسي السريري لممواطنين بمختمف فئاتيم وبأماكن مختم

الصحية أو مراكز اإلعاقة ومراكز التأىيل مبينًا أن ىذه الحاجة نتجت عن الحرب التي تعرضت ليا سورية والظروف 
االقتصادية الضاغطة الناجمة عنيا كاشفًا عن العمل الفتتاح اختصاص جديد في كمية العموم الصحية أيضًا يتعمق باألطراف 

 .جيزة التقويميةاالصطناعية واأل

 



 

 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
  ساناالمصدر  
                            4/7/0205التاريخ    

 ألف طالب وطالبة يتقدمون ليا 575امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جامعة دمشق ونحو بدء 

 .وتستمر لمدة شير تقريباً  0205-0202بدأت صباح اليوم امتحانات الفصل الثاني في جامعة دمشق لمعام الدراسي 

طالب وطالبة مبينًا في تصريح لـ  ألف 575ويتقدم لالمتحانات وفق الدكتور محمد يسار عابدين رئيس جامعة دمشق نحو 
سانا أن الجامعة استكممت تحضيراتيا واستعداداتيا النطالق موسم االمتحانات الذي بدأ في الكميات ذات األعداد الكبيرة مثل 

 .كمية اآلداب والعموم اإلنسانية والكمية التطبيقية ويتوالى الحقًا في الكميات األخرى مطمع األسبوع القادم

 

ابدين حرص الجامعة عمى تطبيق اإلجراءات االحترازية لمتصدي لفيروس كورونا خالل فترة االمتحانات حفاظًا عمى وأكد ع
سالمة الجميع داخل الجامعة وذلك في إطار تعميمات وزارة التعميم العالي والبحث العممي مشيرًا إلى أن الجامعة اتخذت كل 

مثل وعمى أن تكون عادلة ومنصفة في إطار التعميمات والضوابط الصادرة عن اإلجراءات لضمان سير االمتحانات بالشكل األ
 .الجامعة ووزارة التعميم العالي والبحث العممي

أوضح عابدين أن كميات الجامعة أنيت استعداداتيا الستقبال الطالب من إعداد البرامج والجداول االمتحانية وتوزيع المراقبين 
ك تجييز وتييئة القاعات والمدرجات بالمستمزمات الالزمة مع التأكيد عمى النظافة واجراء عمى القاعات االمتحانية وكذل

 .عمميات التعقيم وتحقيق التباعد المكاني داخل القاعة االمتحانية وأثناء دخول وخروج الطالب

تحانات األسئمة الموضوعية وتم التأكيد وفق رئيس الجامعة عمى عمداء الكميات ورؤساء األقسام بضرورة االلتزام بنظام ام
وتطبيق مواصفات فنية لمورقة االمتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة األسئمة االمتحانية 
عطاء الوقت الكافي لكل امتحان فضال عن التأكيد عمى أعضاء الييئة التدريسية بالتواجد داخل  وأن تكون األسئمة واضحة وا 

ات لإلجابة عن استفسارات وأسئمة الطالب وحل أي مشكمة تطرأ والمباشرة بتصحيح األوراق االمتحانية وعدم التأخير القاع
 .بإصدار النتائج

ودعا رئيس الجامعة الطالب إلى االلتزام التام بالتعميمات االمتحانية الصادرة عن الجامعة واالنتباه إلى عدم التورط بارتكاب 
لحسن سير العممية االمتحانية وعدم تعرضيم لمعقوبات التي يمكن أن تؤثر عمى تحصيميم الدراسي في المخالفات ضمانًا 

 .المستقبل

 .فروع في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة 3كمية في اإلدارة المركزية ويتبع ليا  51وتضم جامعة دمشق 



 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا المصدر  
                            4/7/0205التاريخ    

 جايؼت ديشك: بذء انخسجٍم نهفصم انثانً نطالب انخؼهٍى انًفخىح اػخباساً ين انغذ

فً نظاو انخؼهٍى انًفخىح اػخباساً ين ٌىو غذ وحخى انثانً  0202-0202جايؼت ديشك ػن بذء انخسجٍم نهفصم انثانً ين انؼاو انذساسً أػهنج 

 .ػشش ين آب انمادو

انىاسدة فً “ث وأشاسث انجايؼت فً إػالنها انزي حهمج سانا نسخت ينه إنى أنه نن ٌخى اسخالو أي أوساق ين انطالب نهخسجٍم يا نى حشسم انبٍانا

 .ػن طشٌك اإلًٌٍم وسٍخى انخأكذ ين رنك ين لبم انًىظف انًخخص لبم اسخالو األوساق واػخًاد انخسجٍم” اسخًاسة انخسجٍم كايهت

 .ونفخج انجايؼت إنى أنه ًٌكن االطالع ػهى حؼهًٍاث انخسجٍم بانخفصٍم ين خالل انًىلغ اإلنكخشونً انشسًً نهخؼهٍى انًفخىح

خؼهٍى انًفخىح فً جايؼت ديشك بشايج انخشجًت وانًحاسبت وإداسة انًششوػاث انًخىسطت وانصغٍشة وسٌاض األطفال وانذساساث وٌضى نظاو ان

 .انمانىنٍت وانذساساث انذونٍت وانذبهىياسٍت واإلػالو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا المصدر  
                            4/7/0205التاريخ    

 طمبات الدعم المالي لمبحث العمميلتعميم العالي تمدد فترة قبول ا

مددت وزارة التعميم العالي والبحث العممي اليوم فترة قبول طمبات الدعم المالي المقدمة من صندوق دعم البحث العممي 
 .لغاية التاسع والعشرين من تموز الجاري 0205والتطوير التقاني لعام 

إلى أن طمبات مشاريع األبحاث تسمم بشكل شخصي إلى مديرية وأشارت الوزارة في إعالنيا الذي تمقت سانا نسخة منو 
 .البحث العممي في الوزارة

وكانت الوزارة أطمقت في الحادي والعشرين من آذار الماضي اإلعالن الثالث لصندوق دعم البحث العممي والتطوير التقاني 
طبيقية وتنموية يمكن االستفادة منيا في بيدف استقطاب مشاريع أبحاث ذات قيمة عممية تكون ليا نتائج ت 0205لعام 

من حزيران الماضي ثم مددت الفترة  3الجيات العامة والخاصة وحددت فترة تقديم الطمبات من الرابع من أيار ولغاية الـ 
 .المذكورة لغاية األول من تموز الجاري

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


