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 مكان النشر أخبار الجامعة

 لمعيد العالي لمسينما يبدأ خطوتو األولى باختبار المتقدمين لوا
 

 غدًا معرض لمشاريع التخرج وأبحاث الطالب المتميزة في كمية اليمك
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 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا    المصدر  
                            16/11/0101التاريخ    

 المعيد العالي لمسينما يبدأ خطوتو األولى باختبار المتقدمين لو

طالب من الراغبين باالنتساب لممعيد العالي لمعموم السينمائية اليوم لالمتحان التحريري في كمية اإلعالم  011تقدم نحو 
 .في المعيد 0100-0101بجامعة دمشق كأول خطوة نحو انطالق العام الدراسي 

وأكدت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح في تصريح لمندوبة سانا خالل جولة تفقدية أجرتيا عمى واقع سير العممية االمتحانية 
جامعة دمشق الدكتور محمد يسار عابدين أىمية افتتاح برفقة وزير التعميم العالي والبحث العممي الدكتور بسام ابراىيم ورئيس 

المعيد العالي لمسينما في تطوير الحركة الثقافية عموما والفنية بشكل خاص في سورية وتأىيل جيل جديد من السينمائيين 
نتاج المزيد من األفالم الميمة لموصول من خالليا إلى مصاف السينما العالمية ح تى يساىم المنتج لمنيوض بواقع السينما وا 

 .السينمائي السوري بدعم االقتصاد الوطني

في تصريح مماثل قال عميد المعيد العالي لمسينما المخرج باسل الخطيب: نجري اليوم المرحمة األولى من مراحل قبول 
ار التحريري يتأىل الطالب في المعيد بقسميو اإلخراج السينمائي والسيناريو والنقد السينمائي والطالب الذي ينجح باالختب

لالختبار الشفوي األمر الذي يحدد عدد الطالب الناجحين في العام التأسيسي لممعيد الذي نعمل ليكون بأفضل حال معتبرًا 
 .أن إحداث معيد مختص بالفنون السينمائية مواكبة لمتطور الكبير الذي لحق بالسينما والدراما

أنيا اتصفت بالمرونة ولم يقيد الطالب بشرط العمر إلتاحة الفرصة ألكبر  وعن شروط االنتساب ليذا العام أوضح الخطيب
عدد ممكن لمتقدم إلى االمتحان التحريري موضحًا أن الكادر التدريسي ىو من الكفاءات الوطنية ويطمح في األعوام القادمة 

معارف أغنى وأوسع حول العموم لمتعاون مع مختصين عرب وأجانب بيدف نقل خبراتيم وتجاربيم إلى الطالب لنقدم ليم 
 .السينمائية

ومن الطالب المتقدمين لالمتحان التحريري تحدث حسن يوسف فخور عن دور الشباب السوري في المشاركة بارتقاء واقع 
 .السينما السورية إلى األفضل والوصول إلى العالمية معبرًا عن شغفو في خوض تجربة اإلخراج السينمائي

ية الصيدلة لفت إلى أن األسئمة تنقمت بين تاريخ األدبين السوري والعالمي كما رأى أن أىمية المعيد أنس محمود خريج كم
تكمن في التشجيع عمى صناعة السينما إليصال رسائل إلى المجتمع بمغة الصورة تحاكي الجيل الجديد من التطور 

 .والتكنولوجيا لبناء ثقافة سينمائية رائدة

القاضي بإحداث المعيد العالي لمفنون السينمائية وذلك بيدف تخريج  2021لعام  6لقانون رقم وصدر في شباط الماضي ا
 .المختصين بالفنون السينمائية والتدريب والتأىيل في مختمف مجاالت الفن السينمائي بما يحقق نيضة فنية في ىذه المجاالت

 .عيد العالي لمسينما في مصريذكر أن ىذا المعيد ىو األول في سورية والثاني عربيا بعد الم



 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
  سانا   المصدر  
                            10/11/0101التاريخ    

 

 غدًا معرض لمشاريع التخرج وأبحاث الطالب المتميزة في كمية اليمك

تطمق كمية اليندسة الميكانيكية والكيربائية بجامعة دمشق غدًا معرضيا الرابع ” العمل لبناء سورية األمل“تحت عنوان 
تقيمو بالتعاون مع كمية اليندسة المعموماتية والكمية التطبيقية والذي  0101لمشاريع تخرج وأبحاث الطالب المتميزة لعام 

والمعيد العالي لمعموم التطبيقية والتكنولوجيا وعدد من الجامعات الخاصة والمؤسسات العممية والشركات والفعاليات 
 .االقتصادية

مجاالت عدة منيا الطاقة الشمسية  مشروعًا وبحثا تطبيقيا في 141المعرض الذي يستمر لغاية يوم الخميس القادم يتضمن 
عادة تأىيل المكنات في المعامل  وتوليد الكيرباء والبرمجة والتجييزات الطبية واألطراف الصناعية وأتمتة اآلالت الصناعية وا 
التي تضررت جراء اعتداءات التنظيمات اإلرىابية إضافة إلى أحدث استخدامات الروبوتات وال سيما في مجال الوقاية من 

 .فيروس كورونا

وييدف المعرض إلى تطوير اختراعات ومشاريع الطالب وابتكاراتيم التطبيقية والبحثية لتصبح منتجا قابال لمتسويق وخمق 
فرص عمل من خالل التواصل بين الشركات الصناعية والييئة التعميمية المشرفة عمى المشاريع والطالب الذين قاموا بتنفيذ 

 .ل مع الجيات والشركات الراغبة في طرح مواضيع أو مشاريع لتطويرىا في األعوام التاليةالمشاريع وتحقيق التواص

استنادًا إلى  1690كمعيد عال صناعي وتحولت إلى كمية عام  1660وأحدثت كمية اليندسة الميكانيكية والكيربائية عام 
ى قسم العموم األساسية وتعد من كبرى كميات وتضم ثمانية أقسام ىندسية إضافة إل 1690لعام  03المرسوم التشريعي رقم 

 .ألف طالب وطالبة 17جامعة دمشق حيث تضم ما يزيد عمى 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


