
 

 . 0202بانوراما جامعة دمشق 

حداث والنشاطات والفعاليات التي حصلت في جامعة دمشق خالل ألتتضمن أبرز ا
 .0202عام 

 

 الشهر األول 

 3/2  

 فريؽ انطالؽ المسابقة البرمجية الجامعية بجامعة دمشؽ 23بمشاركة..  

21/1 

آفاؽ تطوير عالقات  رئيس الجامعة والقائـ بأعماؿ السفارة التشيمية بدمشؽ يبحثاف
 التعاوف العممي بيف الجانبيف.

11/1 

 مجمس جامعة دمشؽ يناقش االستعدادات لبدء امتحانات الفصؿ الدراسي األوؿ

32/1  

 .جامعة دمشؽ ومنظمة "أكساد" تبحثاف تعزيز التعاوف المشترؾ

32/1  

جامعة دمشؽ والجمعية العممية السورية لممعموماتية توقعاف مذكرة تفاىـ لدعـ  
 وتطوير العمميات التعميمية واالكاديمية في القطاع التقاني.



32/1 

ألؼ طالب وطالبة يتقدموف المتحانات الفصؿ الدراسي األوؿ في  066نحو  
 .الجامعات الحكومية

32/1 

اسات والبحوث السكانية توقعاف اتفاؽ عممي لدعـ جامعة دمشؽ والمعيد العالي لمدر  
 التعاوف المشترؾ في مجاالت البحث العممي والتدريب والتطوير.

  32/1  

محافظ السويداء ورئيس جامعة دمشؽ في جولة تفقدية عمى امتحانات كميات  
 السويداء.

21/1 

جامعة دمشؽ واالتحاد السوري لشركات التأميف يوقعاف مذكرة تفاىـ بيدؼ تحقيؽ  
 التكامؿ في المجاليف العممي والعممي..

 الشهر الثاني 

2/3 

 بحث آليات تفعيؿ العالقات العممية والثقافية مع الجامعات الروسية 

 2/3  

مشتركة بيف  مناقشة مشروع دراسة إعادة تأىيؿ موقع بحيرة زرزر في ورشة عمؿ
 وزارة السياحة وجامعة دمشؽ.



2/3  

بحضور رئيس جامعة دمشؽ مجمس كمية اليندسة المعمارية يناقش مقترح التعميـ 
 المسائي

  2/1 

مذكرة تفاىـ بيف جامعة دمشؽ والييئة العامة لالستشعار عف بعد لتفعيؿ التعاوف  
 في مجاؿ الدراسات والبحوث العممية المشتركة.

16/3  

 اتفاؽ تعاوف عممي وثقافي بيف جامعتي دمشؽ والشاـ الخاصة..

11/3  

رئيس جامعة دمشؽ يستقبؿ السفير الفنزويمي بدمشؽ ويبحث معو سبؿ تطوير 
 عالقات التعاوف العممي بيف الجانبيف.

12/3  

وزير التعميـ العالي ورئيسة االتحاد الوطني لطمبة سورية في جولة تفقدية عمى   
 سنة التحضيرية بجامعة دمشؽامتحانات ال

  12/3  

كمية التربية تشارؾ في الدورة التدريبية بيدؼ بناء فريؽ وطني مف الباحثيف لتحديد 
 االحتياجات التدريبية لمدرسي التعميـ ما قبؿ الجامعي.

10/3 



رئيس جامعة دمشؽ يبحث مع وفد أكاديمي إيراني تفعيؿ العالقات في مجاؿ العمـو  
 السياسية واالقتصادية والقانونية.

  10/3 

في جمستو الدورية .. مجمس جامعة دمشؽ يناقش سير االمتحانات وواقع االسئمة   
 االمتحانية وأليات تطويرىا.

  12/3 

 "أكساد"منظمة  جامعة دمشؽ وتعزيز التعاوف العممي بيف مباحثات ل 

تعاوف عممي بيف مشفى األمراض الجمدية والزىرية بجامعة دمشؽ وشركة روياؿ 
 لمتجييزات الطبية.

   12/3  

مذكرة تفاىـ بيف جامعة دمشؽ وىيئة التخطيط االقميمي لتوثيؽ التعاوف في مجاالت 
 البحث العممي والتدريب والتخطيط الوطني االقميمي.

  31/3 

وزارة الثقافة وجامعة دمشؽ توقعاف مذكرة تفاىـ بيدؼ تطوير التعاوف المكتبي بيف  
 مكتبة األسد وقسـ المكتبات والمعمومات بالجامعة.

32/3 

خبير فرنسي يعرض تجربتو وخبرتو بالعمارة الطينية في مركز فخري البارودي  
 بجامعة دمشؽ.

    32 /3 



بي مع الشركات الوطنية .. مشفى االمراض في إطار التعاوف األكاديمي والتدري  
 الجمدية وشركة ركف الجماؿ يوقعاف عمى محضر اتفاؽ تعاوف عممي.

  32 /3 

 جامعة دمشؽ ووزارة الموارد المائية تبحثاف آليات التشبيؾ في مجاؿ البحث العممي. 

لمناقشة رئيس جامعة دمشؽ يمتقي رؤساء الدوائر في الكميات والمعاىد العميا  3/ 32
 واقع العمؿ االداري فييا ومقترحاتيـ لتطويره.

 الشهر الثالث 

     1/2   

جامعتا دمشؽ وأىؿ البيت االيرانية توقعاف اتفاقية لتعميؽ عالقات التعاوف العممي 
 والبحثي واالكاديمي بينيما.

2/2  

 المجموعة األولى مف أطباء كمية الطب البشري الى مستشفى دير الزور .

2/2   

 افتتاح مركز اإلبداع والتكنولوجيا اإليراني في دمشؽ.

2/2  

وزير التجارة الداخمية في لقاء حواري مع أساتذة كمية االقتصاد لمبحث في آليات  
 التشبيؾ العممي واالستفادة مف االفكار واألبحاث العممية. 

  



2/2 

 .الفـ والفكيف يـو عممي في كمية طب األسناف.. ورئيس الجامعة يتفقد مشفى جراحة 

 2/2 

 جامعة دمشؽ تحيي الذكرى السنوية الثامنة لرحيؿ الزعيـ ىوغو تشافيز.

16/2  

وفد عممي مف جامعة دمشؽ في طيراف بيدؼ تفعيؿ اتفاقيات التعاوف الموقعة بيف 
 الجانبيف.

 2ػ16

معرض شير الكتاب السوري يعود إلى الواجية مجددًا مف رحاب كمية اآلداب  
 والعمـو االنسانية.

  12/2 

تحكيـ عدد مف مشاريع ماجستير التأىيؿ والتخصص في ترميـ المباني التاريخية  
 والمواقع االثرية بمركز فخري البارودي.

10/2  

ة بيف كمية الشريعة وأكاديمية بمغار مناىج البحث في العمـو االسالمية في دورة تدريبي
 االسالمية.

12/2 

 .وحدة المبادرة السورية لمتقانة النانوية بجامعة دمشؽ احداث   



32/2  

"الزمالة السورية في تطبيقات الميزر في طب األسناف" دورة تدريبية في المعيد   
 .العالي لبحوث الميزر وتطبيقاتو في دورة تدريبية

االنشائية مف قضباف المعكرونة أليقونات معمارية .. معرض لطالب المجسمات  
 .قسـ اليندسة المعمارية بجامعة دمشؽ

32/2 

في اليـو العالمي لممياه .. ندوة عممية بكمية اليندسة المدنية بالتعاوف مع وزارة   
 الموارد المائية.

26/2  

السبوع الثقافي لقسـ .. محور فعاليات ا"تداعيات الحرب عمى المجتمع واالسرة "
 .االعالـ االجتماع بجامعة دمشؽ

21/2  

تطوير موقع جسر السيد الرئيس .. ورشة عمؿ بيف كمية اليندسة المعمارية  
 ومحافظة دمشؽ..

 الشهر الرابع 

 2/2 

يوـ عممي توعوي في كمية التربية بمناسبة اليـو العالمي لمتوعية باضطراب طيؼ   
 التوحد.

 



0/2 

مجمس جامعة دمشؽ يستعرض الواقع التعميمي والخدمي في الجامعة ورئيس  
 الجامعة يؤكد عمى أىمية االرتقاء بالمواقع االلكترونية لمكميات.

متفوقا في الشيادتيف الثانوية والتعميـ األساسي مف أبناء  126جامعة دمشؽ تكريـ  
 .معممييا

خاص بانتقاء الفريؽ الوطني لممشاركة كمية اليندسة المعموماتية تحتضف االختبار ال 
 في االولمبياد العالمي لممعموماتية

2/2  

جامعة دمشؽ ونقابة الميندسيف تتفقاف عمى التعاوف في مجاالت البحث والتدريب  
 وتبادؿ الخبرات واالستشارات.

 12/2  

مذكرة تفاىـ لتعزيز التعاوف العممي والبحثي بيف جامعة دمشؽ والمؤسسة العامة 
 مصناعات النسيجية.ل

12/2 

كمية اليندسة الميكانيكية والكيربائية بجامعة دمشؽ تشارؾ في المؤتمر الدولي  
 مف خالؿ أربعة عممية. IREC 2021الثاني عشر لمطاقة المتجددة 

12/2  

جامعة دمشؽ ومنظمة المركز العربي لدراسات المناطؽ الجافة واألراضي القاحمة  
 لتعزيز التعاوف العممي والبحثي واألكاديمي. )أكساد( توقعاف اتفاقية



  31/2 

 ACPCجامعة دمشؽ تكـر الفرؽ السورية الفائزة في المسابقة البرمجية اإلقميمية   
فريقيا. لمكميات الجامعية في الوطف   العربي وا 

 33/ 2  

إطالؽ خدمة الحساب الرقمي لطالب جامعة دمشؽ لدى بنؾ بيمو السعودي 
 عممية الدفع االلكتروني والخطوة االولى فتح حساب مجاني.الفرنسي لتسييؿ 

   32 /2  

مباحثات إلعادة تفعيؿ عالقات التعاوف العممي بيف جامعة دمشؽ واألكاديمية  
 العربية لمعمـو المالية والمصرفية.

 الشهر الخامس 

4/2  

 عامة'خمس مشاريع تتأىؿ الى المرحمة الثانية في مسابقة '' تصميـ ساحات   

12/2  

 .الستحقاؽ الرئاسي واقع وآفاؽ .. في ندوة حوارية بجامعة دمشؽا 

11/2 

ندوة حوارية بجامعة دمشؽ.. ودعوة  ..التحوؿ الرقمي في صناعة البناء والتشييد  2
 (في المناىج الدراسية لكميات اليندسة في الجامعات. BIM) إلدخاؿ

 



 32 /2 

جامعة دمشؽ واتحاد األكاديمييف والعمماء العرب يبحثاف آفاؽ التعاوف العممي  
 واالكاديمي المشترؾ.

31/2  

 .جامعة دمشؽ تشارؾ في المؤتمر الدولي الثاني لجمعية الميزر العراقية

 31/2 

تحت عنواف " التواصؿ االفتراضي في التعميـ المعماري والعمراني" انطالؽ المؤتمر  
 ألوؿ لممتقى كميات وأقساـ العمارة بالجامعات العربية.العممي ا

انطالؽ فعاليات المؤتمر العممي الدولي الرابع " التنمية المستدامة وآفاؽ تحقيقيا في 
 الشرؽ األوسط" بمشاركة جامعة دمشؽ

12/2  

اجتماع تحضيري لمناقشة محور العمـو الطبية تمييدا لعقد ندوة البحث العممي 
  بجامعة دمشؽ .

 الشهر السادس 

  1/0 

 معرض توثيقي ألىـ المعالـ والمواقع األثرية السورية والروسية في كمية العمارة. 

 .جامعة دمشؽ تستأنؼ تنظيـ الرحالت العممية لطالبيا

 



2/0 

 (NSRطالؽ المرحمة الثانية مف قواعد البيانات البحثية الوطنية )إ 

( وتطمؽ موقع نظاـ NSR)ـ الى معامؿ التأثير ضمجالت جامعة دمشؽ تن
 (.OJSالمجالت المفتوح )

1/0 

 احتفالية ثقافية بيوـ المغة الروسية في كمية اآلداب والعمـو االنسانية.. 

بمناسبة في كمية اآلداب  والعمـو االنسانية  وعز الشرؽ أولو دمشؽ .. فعالية ثقافية 
وفد مف الفنانيف الروس يزور كمية   0.يـو المغة العربية ويـو شاعر جامعة دمشؽ

الفنوف الجميمة بيدؼ تبادؿ الخبرات والتجارب في مجاؿ الغرافيؾ و الطباعة 
 الحجرية.

16/0 

رئيس جامعة دمشؽ يمتقي طمبة الدراسات العميا ويؤكد عمى معالجة كافة المعوقات  
 ودعـ االبحاث النوعية..

12/0  

بمشاركة واسعة مف الوزارات والمؤسسات .انطالؽ فعاليات ورشة جامعة دمشؽ  
 .لمبحث العممي.. والعمـو الطبية واالساسية محور مناقشات اليـو االوؿ

12/0  

محور العمـو اليندسية مف ورشة جامعة دمشؽ لمبحث العممي.. وزارات وىيئات 
 .تستعرض أىـ مشاكميا التطبيقية ومواضيعيا البحثية



12/0  

العمـو االنسانية والمجتمعية محور مناقشات اليـو الثالث مف ورشة جامعة دمشؽ 
 لمبحث العممي..

10/0 

العمـو االقتصادية والقانونية واالدارية في اليوـ الربع مف ورشة جامعة دمشؽ لمبحث  
 العممي.

 12/0  

 دورة تدريبية .. مركز العدالة لمتحكيـ والدراسات القانونية وكمية الحقوؽ ينظماف

31/0 

افتتاح برنامج تدريبي شامؿ عف سرطاف الثدي في مشفى االسد الجامعي بالتعاوف   
 مع معيد معتمد ألبحاث أوراـ السرطاف في إيراف.

 32/0 

 .جديد جامعة دمشؽ .. مركز الدراسات والبحوث النانوية 

 دمشؽ بالقنيطرة.مخاطر المخدرات وسبؿ مكافحتيا" في ندوة عممية بفرع جامعة 

32/0  

لمناقشة واقع طالب الدراسات العميا في المشافي  في جامعة دمشؽ  لقاء حواري
 .الجامعية

 



32/0 

في عيدىا األلماسي كمية التربية تكـر عمدائيا وأساتذتيا  احتفالية في كمية التربية .. 
 ..المتقاعديف

31/0 

مدربة في األعماؿ اإلدارية وشؤوف اختتاـ دورة تدريبية متخصصة في إعداد كوادر 
 الطالب والميارات القيادية.. والدكتور عابديف يكـر المتدربيف.

 الشهر السابع 

 1 /2 

جامعة دمشؽ والػشػركػة الػعػػربػيػة لػصػنػاعػة األدويػة الػزراعػيػة والػبػيػطػرية تتفقاف عمى   
 التػعػاوف في مجاالت البحث وتبادؿ الخبرات.

   2/2 

ألؼ طالب  122بدء امتحانات الفصؿ الدراسي الثاني في جامعة دمشؽ ونحو  
 وطالبة يتقدموف ليا.

   0/2  

مجمس التعميـ العالي يوافؽ عمى عالمة االختصاص كشرط لمقبوؿ في قسـ المغة  
 الروسية.

افتتاح مخبر "بردى" يوفر البنية البحثية الالزمة لدعـ مشروع "إعادة احياء نير 
 بردى"

 



2/2  

مذكرة تفاىـ بيف جامعة دمشؽ ووزارة الشؤوف االجتماعية والعمؿ بيدؼ تعزيز  
 البحوث العممية والتطبيقية في مؤسسات الرعاية االجتماعية.

  2/2  

رئيس جامعة دمشؽ يبحث مع وفد مف وزارة الشؤوف االجتماعية والعمؿ ومنظمة 
 االجتماعية..اليونيسيؼ تطوير التعاوف المشترؾ في مجاؿ الخدمة 

بحضور رئيس جامعة دمشؽ توزيع الجوائز عمى المشاريع الفائزة في مسابقتي  
 تصميـ بوابات جامعة دمشؽ وساحات يعفور والصبورة..

مباحثات بيف جامعة دمشؽ ومعيد الدراسات العربية االستشراقية الروسي لتطوير  
 .التعاوف في الدراسات الشرقية واالجتماعية واإلسالمية

 11/2 

كمية الحقوؽ تطمؽ برنامج دورات التدريب الميني.. الجريمة االلكترونية أولى  
 دوراتيا

 مشروع تخرج لطالبيا. 326كمية اليندسة المعمارية تناقش 

مجمس نقابة المعمميف بجامعة دمشؽ يعقد مؤتمره السنوي.. والمداخالت تتركز   
 حوؿ واقع العممية التعميمية والبحثية والخدمية.

 األوؿ مف نوعو ..معرض ألعماؿ طالب المعيد التقاني اليندسي بجامعة دمشؽ 

جامعة دمشؽ والشركة العامة لمدراسات اليندسية تتفقاف عمى إقامة مركز تطوير   
 بحثي مشترؾ.



12/2 

جامعة دمشؽ تعتمد الدليؿ الوطني ألخالقيات البحث العممي والتطبيقات التقانية  
 الحديثة

  30/2  

أكاديمي روسي يزور جامعة دمشؽ والنقاش يتمحور حوؿ تطوير مناىج تعميـ وفد 
 المغة الروسية بالجامعة.

32/2  

 OJSجامعة دمشؽ تضع برنامج نظاـ المجالت المفتوحة لمنشر العممي االلكتروني 
 في الخدمة.

  32/2 

تعقد اجتماعا افتراضيا  الييئة العامة االستثنائية لموكالة الجامعية الفرانكوفونية 
 .لمتصويت عمى التعديالت المقترحة عمى النظاـ الداخمي

21/2 

بحضور الدكتور عابديف توزيع الشيادات عمى الطالب المشاركيف في الدورة  
 .Course Globalالتدريبية العالمية 

 الشهر الثامن  

3/ 8 

معرض رقمي عف الفسيفساء التاريخية في سورية بالتعاوف بيف جامعة دمشؽ  
  والمركز األوروبي لآلثار البيزنطية في اليوناف.. 



4/8 

 مباحثات لتطوير التعاوف بيف جامعة دمشؽ والجامعات البمغارية. 

12/2 

تجديد مػذكرة التػفػاىػـ الموقعة بيف جامعة دمشؽ وزارة الثقافة حوؿ إحداث ماجستير   
 التأىيؿ والتخصص في التربية الموسيقية.

16/2 

دورة تدريبية في كمية الحقوؽ بالتعاوف مع شركة ” تأسيس الشركات وحميا وتصفيتيا 
 دمشؽ الشاـ القابضة.

11/2  

 تنتقؿ إلى مقرىا الجديد في البرامكة كمية العمـو الصحية بجامعة دمشؽ 

32/2  

 مجمس جامعة دمشؽ يناقش التحضيرات الجارية لمعاـ الدراسي ..

32/2  

بمشاركة باحثيف مف الجامعات والييئات البحثية.. المعيد العالي لبحوث الميزر  
 وتطبيقاتو يقيـ ورشتو السادسة في عمـو الميزر ..

31/2  

 مباحثات لتطوير عالقات التعاوف العممي بيف جامعتي دمشؽ وآزاد االيرانية. 



( لتعزيز الميارات الرقمية في التعميـ الطبي Digi-Healthورشة تعريفية بمشروع ) 
 (.Erasmusبالتعاوف مع برنامج االتحاد األوربي )+

 الشهر  التاسع 

1/1  

 الجامعية بجامعة دمشؽ فريؽ.. انطالؽ المسابقة البرمجية 22بمشاركة 

3/1  

 3631انطالؽ منافسات النيائي الوطني الحادي عشر لممسابقة البرمجية الجامعية 
SCPC  فريقا. 01بمشاركة 

2/1 

أياـ عممية مجانية بمناسبة الذكرى المئوية عمى تأسيس كمية طب األسناف بجامعة  
 دمشؽ.

/  يوـ عممي لمناعور بالتعاوف بيف كمية الطب البشري والجمعية السورية 2/1
 لمرضى الناعور 

  2/1  

 ." األطراؼ الصناعية واألجيزة التقويمية " جديد كمية العمـو الصحية بجامعة دمشؽ

13/1 

 صياغة العقود .. جديد دورات مكتب ممارسة المينة في كمية الحقوؽ. 

 



  12/1 

طالب وطالبة بدء أعماؿ المرحمة االولى مف مسابقة الفنوف 1266مشاركة نحو 
متقدـ الى مراكز المفاضمة العامة لمقبوؿ الجامعي في مراكز جامعة 2326الجميمة. 

 .دمشؽ

  12/1 

جامعة دمشؽ والجمعية الكيميائية السورية تتفقاف عمى تعزيز التعاوف العممي  
 .والصناعي بينيما

11/1  

متقدـ إلى  3266الدكتور عابديف يتفقد مسابقة القبوؿ في كمية اليندسة المعمارية و 
 اختبار المسابقة بجامعة دمشؽ.

  31/1 

جمسة مجمس جامعة دمشؽ: الدكتور عابديف يؤكد عمى ضرورة تقييـ كافة  في   
  البرامج واالختصاصات في الكميات.

طالب  226الفنوف الجميمة بمشاركة نحو  بدء أعماؿ المرحمة الثانية مف مسابقة كمية
 وطالبة.

32/1 

طالب وطالبة تقدـ إلى مراكز المفاضمة العامة بجامعة دمشؽ  22166نحو  
 الى مفاضمة فرز السنة التحضيرية. 2333و

 



 30/1  

 دقيقة ػ نيج ابتكاري. 12: مدينة أحياء 3626إطالؽ مخرجات ورشة عمؿ دمشؽ

32/1  

جامعة دمشؽ تتفقاف عمى تعزيز التعاوف في مجاؿ استثمار وزارة اإلعالـ و 
 الكفاءات العممية ونقؿ الخبرات والميارات العممية واإلعالمية.

26/1 

يناقش عدد مف المواضيع في الجامعة  في جمستو الرابعة مجمس ممارسة المينة  
 .المدرجة عمى جدوؿ أعمالو

 الشهر العاشر 

16/16  

 الموارد المائية وجامعة دمشؽتعاوف عممي وبحثي بيف 

 

    12/16  

حتفاال بالمئوية عمى تأسيسيا .. كمية طب األسناف بجامعة دمشؽ تعقد مؤتمرىا ا
 العممي الدولي العاشر بمشاركة محمية وعربية ودولية .

10/16  

 وزير التعميـ العالي ورئيس جامعة دمشؽ يتفقداف امتحاف ىندسة العمارة الموحد



جولة تفقدية لوزيري التعميـ العالي والثقافة ورئيس جامعة دمشؽ عمى اختبار القبوؿ   
 عالـ.الخاص بالمعيد العالي لمفنوف السينمائية عمى مدرجات كمية اإل

11/16 

 وأبحاث مشاريع معرض افتتاح.. تطبيقي وبحث مشروع126 مف أكثر بمشاركة  
 .الرابع بموسمو والكيربائية الميكانيكية اليندسة كمية

  36/16 

مذكرة تفاىـ بيف جامعة دمشؽ والمديرية العامة لؤلرصاد الجوية تيدؼ الى توثيؽ  
 التعاوف وتنشيط البحث العممي بمجاؿ األرصاد الجوية وفيزياء الجو

  31/16 

جامعة دمشؽ ووزارة التجارة الداخمية توقعاف مذكرة تفاىـ تيدؼ الى نشر ثقافة  
 كار وتشجيع المخترعيف ورفع سوية األبحاث واإلبداع.االبداع واالبت

32/16 

لعالجات الحديثة لمرض الصدؼ وحب الشباب في ورشة عمؿ بمشفى األمراض ا 
 الجمدية والزىرية .

   32/16 

"تدمر الشماؿ" معرض لمصور التشكيمية المكرسة لسانت بطرسبورغ في افتتاح  
 اسبوع المقاءات العممية بيف الفعاليات السورية والروسية.

تطوير العمؿ البحثي في محطة األبقار بمزرعة المنشأة اإلنتاجية والتعميمية والبحثية  
 الزراعية بأبي جرش ... ورشة عممية بكمية الزراعة ..



32/16 

 كمية الطب تقيـ ندوة عممية في شير التوعية حوؿ سرطاف الثدي. 

 آلية جديدة لمشاريع التخرج في كمية اليندسة المدنية  .. ورشة تدريبية

جامعتا دمشؽ و موسكو الحكومية التربوية توقعاف اتفاقية لتعزيز وتطوير التعاوف   
 العممي واألكاديمي والبحثي بينيما .

31/16 

 توقيع مذكرة تفاىـ بيف جامعتي دمشؽ و موسكو الحكومية إلنتاج الغذاء .  

21/16 

 قسـ المغة االسبانية يستكمؿ برنامج ورشة عمؿ 

 الحادي عشر الشهر 

2/22 

 كمية اليندسة المدنية تطمؽ برنامج تجريبي لمتسجيؿ عف بعد

0/11 

ضمف فعاليات ورشة "تنمية كمية اآلداب والعمـو اإلنسانية تستقبؿ السفير الكوبي .. 
 ني.الميارات التواصمية والتعرؼ عمى الدوؿ الناطقة بالمغة االسبا

 2/11 

نتاج  166بمشاركة    متدرب.. ورشة عمؿ حوؿ الزراعة الحافظة وحصاد المياه وا 
 الكومبوست.



1/11 

 مباحثات سورية إيرانية لتوسيع التعاوف في المجاالت العممية والبحثية والتقنية.  

محددات المشكالت االجتماعية في سورية بعد األزمة.. ورشة عمؿ لممعيد العالي 
 لمدراسات السكانية.

  16/11  

ميتموف جًدا  في زيارة  الى جامعة أمير کبير في ايراف :  رئيس جامعة دمشؽ
 .لالستفادة مف خبرات جامعة أمير كبير في ايراف

11/11 

 ج".. ورشة عممية في كمية العمـو الصحية"طريقة إعداد واختيار مشروع التخر   

تجاوز عدد بعد أف . Scopusجامعة دمشؽ تحقؽ رقمًا قياسيًا جديدًا في سكوبس 
األبحاث المنشورة باسـ جامعة دمشؽ )المفيرسة والمختصرة في قاعدة بيانات 

حتى نياية شير تشريف األوؿ الماضي،  3631( منذ بداية العاـ Scopusسكوبس 
 % عف العاـ الماضي حتى اآلف شممت المجاالت كافة.22بزيادة قدرىا بحث  222

12/11 

الدكتور عابديف يمتقي وفدا مف رابطة خريجي الجامعات في بالد الشاـ في  
 اندونيسيا.

"قانوف األحواؿ الشخصية بيف التشريع والتطبيؽ" ورشة عمؿ تدريبية بحضور وزير 
 االوقاؼ.

 



   12/11  

تح توسع كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية بجامعة دمشؽ بمساحة رئيس الحكومة يفت
 مميوف ليرة. 366مميارات و 2ألؼ متر مربع وبكمفة  13طابقية إجمالية 

  10/11 

 .لفمسفة نمط تفكير وحياة .. فعالية ثقافية فنية بمناسبة اليـو العممي لمفمسفةا 

وفد طبي روسي يزور مشفى األطفاؿ الجامعي ويجري دورة تدريبية في الجراحة   
 التنظيرية .

  12 /11  

مباحثات لتعزيز التعاوف بيف جامعة دمشؽ والجامعات الروسية وتوقيع مذكرتي تفاىـ 
 بيف الجانبيف خالؿ زيارة الوفد العممي الروسي لمجامعة.

 تي موسكو الحكومية والتربوية.الدكتور عابديف يمتقي وفديف مف جامع

  12/11  

 مذكرة تفاىـ بيف جامعة دمشؽ وجامعة األميرة سمية لمتكنولوجيا في األردف.

36/11 

طالب وطالبة شاركوا في امتحاف الطب الموحد في مراكز الجامعات   2326  
 السورية.

33/11 

 كمية الصيدلة تطمؽ يوما توعويا حوؿ مخاطر استخداـ الصادات الحيوية 



32/11 

 الدكتور عابديف يستقبؿ سفير دولة اندونيسيا بدمشؽ. 

32/11 

في كمية  طرؽ الوقاية مف وباء كورونا.. محاضرة توعوية لمدكتور نبوغ العوا 
 االقتصاد.

 32/11 

يتفقداف المرحمة الثانية مف االمتحاف وزير التعميـ العالي ورئيس جامعة دمشؽ   
 الطبي الموحد بجامعة دمشؽ.

جامعة دمشؽ تبدأ حممة لتطعيـ طالبيا بمقاح بفيروس كورونا ورئيس الجامعة يييب 
 .بالطالب االلتزاـ بتمقي المقاح حفاظا عمى سالمتيـ

32/11 

رحاب  ػ المؤتمر الدولي األوؿ في ىندسة البناء _نحو منشآت أكثر استدامة في
 جامعة دمشؽ.

مف بينيا مشروع لجامعة دمشؽ.. الييئة العميا لمبحث العممي توقع عقود المشاريع 
 البحثية التنموية.

  31/11  

"االستراتيجيات الحديثة في المكافحة الحيوية واإلدارة المتكاممة" محور فعاليات 
 المؤتمر الوطني الثاني لممكافحة الحيوية بجامعة دمشؽ.

 



26/11 

دارة الخدمات الطبية العسكرية لدعـ العممية   اتفاؽ تعاوف عممي بيف جامعة دمشؽ وا 
 التدريبية والتعميمية في كمية العمـو الصحية .

 الثاني عشر  الشه

  1/13 

الدكتور عابديف يؤكد خالؿ جمسة مجمس جامعة دمشؽ عمى ضرورة قياـ الكميات  
 بمراجعة الكميات ألدائيا وخططيا ومخرجاتيا.

  1/13  

اتفاؽ تعاوف بيف كمية السياحة وفندؽ الفور سيزونز بدمشؽ بيدؼ تعزيز وتبادؿ 
 .الخبرات األكاديمية والمينية

 13/13 

كمية الحقوؽ تقيـ ورشة عمؿ تحت عنواف) القضاء العسكري وأصوؿ التقاضي   
 فيو، نظريًا وعمميًا(

ليات المؤتمر الدولي تحت عنواف "مساىمات اقتصادية وتنموية" انطالؽ فعا   
 الثالث لطالب الدراسات العميا بجامعة دمشؽ.

12/13  

 .ورشة عمؿ عف تصنيؼ الجامعات وجودة العممية التعميمية

 



   12/13  

 تمييدًا لتوقيع مذكرة تفاىـ .. وفد ايراني يزور جامعة دمشؽ.

  12/13  

بالطريقة التي وفد روسي مف جامعة موسكو التربوية الحكومية: مستعدوف لمعمؿ 
 يوجو بيا رئيس جامعة دمشؽ.

ورشة عمؿ في جامعة دمشؽ بالتعاوف مع جامعة موسكو الحكومية التربوية ألساتذة 
 وطالب قسـ المغة الروسية.

12/13  

 توقيع اتفاقية بيف جامعة دمشؽ والمركز االكاديمي لمتربية والثقافة والبحوث اإليراني

 عمى مدرج جامعة دمشؽ محاضرة لممعمار التشيمي اليخاندرو ارافينا  

 ورشة  حوؿ تطوير الواقع العمراني لحوض بردى".    

   10/13  

تحت عنواف مكافحة التطرؼ الديني في البيئة التعميمية. التجربة الروسية 
 .الحكوميةالسورية.... جامعة دمشؽ تترأس جمسة حوار مع وفد مف جامعة موسكو 

جمسة مباحثات بيف جامعة دمشؽ ووفد أكاديمي ايراني لتعزيز التعاوف العممي    
 والبحثي.

اختتاـ ورشة العمؿ التدريبية الموسومة: القضاء العسكري وأصوؿ التقاضي فيو نظريًا 
 وعمميًا.



 11/13 

 فعاليات اليـو العممي الثاني لمسمعيات في مشفى تشريف العسكري.انطالؽ 

تاح منتدى المغة الروسية تحت عنواف " الترويج لدراسة المغة الروسية في فتا
 المؤسسات التعميمية في الجميورية العربية السورية" .

36/13 

جامعة دمشؽ تحتضف ندوة تعريفية عمى مدرجيا حوؿ الجودة واالعتمادية لكمياتيا  
 .الطبية

33/13 

الندوة السنوية الرابعة لمتراث الشعبي بعنواف"  تقيـ  كمية اآلداب والعمـو االنسانية
 .اإلعالـ والتراث وتحديات العولمة"

 32/13 

 بحث آليات تطوير تعميـ المغة الروسية في جامعة دمشؽ. 

اختتاـ الورشة التدريبية لمدفعة الثانية و الموسومة بالقضاء العسكري وأصوؿ 
 التقاضي فيو نظريًا وعمميًا..

 .لرابعة لمتراث الشعبي اإلعالـ والتراث وتحديات العولمةالندوة السنوية ا

 . 3631رئيس جامعة دمشؽ يترأس الجمسة األخيرة لمجمس التفرغ العممي لعاـ 

 

 



  32/13  

لمبادرة التجريبية لتنفيذ االبحاث ذات الصمة بخطط عمؿ صندوؽ األمـ المتحدة ا
 الصندوؽ في سورية.لمسكاف محور مباحثات رئيس جامعة دمشؽ مع ممثؿ 

..د. عابديف يؤكد عمى تطوير  3631مجمس جامعة دمشؽ يعقد جمستو األخيرة لعاـ 
 مشاريع التخرج وتنفيذىا وفقا لممعاير العممية والمحاور البحثية لمكميات.

31/13 

رئيس جامعة دمشؽ يفتتح المؤتمر العممي األكاديمي الدولي االفتراضي األوؿ تحت  
 عراؽ وسورية وأثرىـ الحضاري".عنواف" عمماء ال

 

 

 

 

    

 

 

 

 


