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 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا     المصدر  
                            62/7/6262التاريخ    

 رئيس جامعة دمشق يبحث مع وفد روسي تطوير التعاون العممي واألكاديمي

بحث رئيس جامعة دمشق محمد يسار عابدين خالل لقائو اليوم وفدًا روسيا أكاديميًا برئاسة ألكسي تشركيزوف رئيس منظمة 
 .بين البمدين اتحاد العالم المسيحي مجاالت التعاون العممي واألكاديمي

وناقش الجانبان سبل تطوير المناىج الروسية في الجامعات والمدارس السورية لتناسب مستويات الطالب في المراحل 
التعميمية كافة والتحضير لمؤتمر يعقد خالل الفترة القادمة في سورية يعنى بالمغة الروسية وتطوير مناىجيا وتبادل الزيارات 

بين مؤسسات عممية سورية وروسية تتضمن العمل عمى تطوير المناىج وتبادل الزيارات الطالبية العممية ومسودة اتفاقية 
 .واألساتذة وتبادل المنشورات واألبحاث

جراء تقييم لممناىج التدريسية في  الدكتور عابدين أكد ضرورة االستفادة من المناىج المتبعة في جامعة موسكو الحكومية وا 
عدادية أو التخصصية الجامعية من خالل تطوير الكتب الجامعية لتناسب مستويات طالب السنوات المرحمتين الثانوية واإل

جراء أبحاث مشتركة تصب في مصمحة تطوير  جميعيا الفتًا إلى أىمية تبادل البرامج بين الجامعات السورية والروسية وا 
 .منياج تعميم المغة الروسية

ن الجيات الحكومية السورية اىتمامًا كبيرًا بتدريس المناىج الروسية مشيرًا إلى أن من جانبو أشار تشركيزوف إلى أنو لمس م
عداد المدرسين في المغة الروسية وتخريج طالب  جامعة دمشق تعد الجامعة األم في سورية وىي بمثابة مركز لتدريب وا 

 .متخصصين فييا

بتدريس المغة الروسية في سورية مع التحضير لزيارات وأوضح تشركيزوف أنو يجري العمل حاليًا عمى تطوير مناىج خاصة 
 .متتالية تصب في تطويرىا وتمكين تدريسيا لكونيا نافذة ميمة لتبادل الثقافات واألفكار والخبرات بين البمدين

القات حضر المقاء من الجانب السوري نواب رئيس جامعة دمشق لمشؤون العممية والبحث العممي والدراسات العميا ومدير الع
الدولية والتعاون الدولي وعميد كمية اآلداب ورئيس قسم المغة الروسية في كمية اآلداب ومن الجانب الروسي رئيس قسم 

 .العالقات الدولية في جامعة موسكو التربوية وممثمة عن وزارة التربية الروسية وممثل عن صندوق العمم الروسي

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 صحيفة الوطن     المصدر  
                            62/7/6262التاريخ    

بدأنا «: الوطن»وزير التعميم العالي لـ… مكاتب خاصة لمنصب واالحتيال توىم الطالب وذوييم بحجز مقاعد جامعية 
 اإلجراءات التمييدية لمفاضمة القبول الجامعي.. والتحرك بمعدالت القبول بعد الدورة التكميمية

ول معدالت القبول الجامعي ليذا العام ومصير رغباتيم حالة ترقب طالبية تسود الناجحين بالشيادة الثانوية بمختمف فروعيا ح
في الكميات الجامعية رافقتيا شائعات يتم الترويج ليا حول ارتفاع معدالت القبول وخاصة مع ارتفاع أعداد الناجحين ومعدالت 

 .الثانوية
الشيادة الثانوية بمختمف أنواعيا، موضحًا يأتي ذلك في الوقت الذي وجو فيو االتحاد الوطني لطمبة سورية بيانًا لمناجحين في 

أنو حتى تاريخو ال يوجد أي نوع من أنواع التسجيل في الجامعات حاليًا سواء في الجامعات الحكومية أم الخاصة، وخاصة 
يًا الثانية رسم -أن ىذا الموضوع مرىون بصدور المفاضالت في الجامعات كما ىو معتاد، التي تعمن بعد صدور نتائج الدورة

 .عبر وزارة التعميم العالي والبحث العممي
وأكد اتحاد الطمبة أن كل المكاتب الخاصة التي توىم الطالب واألىل وتطمق الوعود بحجز مقاعد حاليًا ىي مكاتب وىمية 

 .لمنصب واالحتيال وتضميل الطالب
حوىا بتاتًا، مبينًا أنو يتابع مع الجيات ىذا وحذر االتحاد الطالب واألىل من التعامل مع ىذه المكاتب وعدم االنجرار ن

المختصة التبميغ عنيا ومكافحتيا، مع التأكيد عمى ضرورة توخي الدقة والحذر واالنتباه وأخذ المعمومات من المصادر 
 .الرسمية

و تم كشف وزير التعميم العالي والبحث العممي في حكومة تسيير األعمال بسام إبراىيم أن« الوطن»وفي تصريح خاص لـ
الطمب من الجامعات كافة معرفة مختمف الطاقات االستيعابية، مبينًا أن الدراسة التفصيمية والبت والتصرف حول الموضوع 

يكون بعد انتياء الدورة التكميمية الثانية لطمبة الشيادة الثانوية وعميو تصدر المعدالت النيائية، وتصدر جميع أنواع مفاضالت 
 .معيا اجتماع المجنة العميا لمقبول الجامعيالقبول الجامعي يترافق 

وأوضح الوزير إبراىيم أنو تمت المباشرة باإلجراءات التمييدية تحضيرًا لممفاضالت الكاممة لمقبول الجامعي عمى اختالفو في 
 .كل الجامعات

بشرية، مؤكدًا أنو ال يمكن كما كشف وزير التعميم العالي عن الطمب من الجامعات تييئة المراكز بمستمزماتيا وكوادرىا ال
الحديث عن القبول واالستيعاب إال بعد صدور نتائج الدورة التكميمية والعدد اإلجمالي لمناجحين والمعدالت، عممًا أن ىناك 

شرائح لممعدالت كما كل عام تصدر المعدالت بموجبيا بما في ذلك معدل القبول في السنة التحضيرية لمكميات الطبية )طب 
 .صيدلة( سواء لمتعميم العام أم الموازي، مبينًا أن ىذا األمر سابق ألوانو -ب أسنانط -بشري

وفيما يخص وجود مالمح لممعدالت وفيما إذا كان ىناك رفع لمعدالت القبول أكد وزير التعميم أنو ال يمكن الحكم عمى ىذا 
 بناء عميو تتحرك )التعميم العالي( وتتخذ إجراءاتيا الكاممةالموضوع حاليًا وخاصة أن الدورة التكميمية الثانية تغير في المسار و 

 

 



 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 الثورة أون الين    المصدر  
                            67/7/6262التاريخ    

 أعمال المقاء العممي السوري/ الروسي في مشفى األسد الجامعي 

يواصل خبراء الييئة الطبية البيولوجية الدولية الروسية برنامجيا العممي اليوم في مشفى األسد الجامعي، ويبدأ أعمالو بجمسة 
مريضًا، مع الشرح حول تبديل مفصل الورك، والتي يمقييا  ٩٤لمفصل تنكسي لحوالي طبية حول تحميل نتائج عمل جراحي 

 .الدكتور دنينيس فولتشكو

 .يشارك من الجانب السوري الدكتور نزار عباس مدير المشفى، وأطباء العظمية، وطالب الدراسات العميا في المشفى
الروسية، ورئيس قسم الرضوض والعظام في  fmba ورئيس قسمومن الجانب الروسي يشارك رئيس شركة محدودة المسؤولية، 

 مؤسسة الموازنة الفيدرالية لموكالة الفيدرالية الطبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا    المصدر  
                            67/7/6262التاريخ    

 فتح التسجيل لمطالب القدامى في المعاىد التقانية

إلشرافو وافق المجمس األعمى لمتعميم التقاني عمى إعادة فتح مواعيد التسجيل لمطالب القدامى في المعاىد التقانية الخاضعة 
 .6262-2-5اعتبارا من تاريخو ولغاية  6262-6262لمعام الدراسي 

راسب سنة “وأشار المجمس في قراره الذي تمقت سانا نسخة منو اليوم إلى أن إعادة فتح التسجيل تشمل الطالب القدامى أي 
المسجمين لمعام اإلضافي والطالب والطالب المستنفدين ” أولى ومستجد سنة ثانية وراسب سنة ثانية ودورة خارج المعيد

 .6262-6262المستنفدين الذين يحق ليم التسجيل آلخر دورة امتحانية لمعام الدراسي 

وال تقل مدة الدراسة في المعاىد التقانية عن سنتين لحاممي الشيادة الثانوية وتيدف إلى إعداد وتأىيل الكوادر البشرية الشابة 
 .تمبية احتياجات سوق العمل المتغيرةلمتعامل مع التقانات الحديثة و 


