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تأجيل االمتحانات الجامعية المقررة اليوم وغدًا في فرعي جامعة دمشق بالسويداء والقنيطرة بسبب 
 األحوال الجوية السائدة

 المعهد العالي لمغات بجامعة دمشق يحدد موعد امتحان المغة األجنبية لمقيد في درجة الدكتوراه
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 مباحثات سورية إيرانية لتفعيل التعاون العممي

اليوم في جامعة دمشق برئاسة الدكتور محمد يسار عابدين رئيس الجامعة والدكتور  تركزت جمسة المباحثات التي عقدت
يران حول عالقات التعاون العممي بين جامعة  محمد رضا حاجيان مدير مشروع توثيق وتعميق العالقات الشعبية بين سورية وا 

الحقوقدمشق والجامعات اإليرانية في مجال العموم السياسية واالقتصادية واإلدارة و   

وتناولت مناقشات الحضور آليات التبادل الطالبي واألبحاث العممية المشتركة واالساتذة في الكميات واالختصاصات المتماثمة 
لدى الجانبين واالتفاقيات العممية الموقعة بين الجانبين وضرورة متابعة تنفيذىا عمى أرض الواقع مع دراسة إمكانية التوسع 

رى ومناقشة سبل التعاون واإلشراف المشترك عمى رسائل الماجستير والدكتوراه والمشاركة في فييا لتشمل مجاالت أخ
 .النشاطات والندوات الثقافية الحوارية حول القضايا العربية والدولية

 وأكد الدكتور عابدين استعداد الجامعة لمتشبيك مع الجانب اإليراني في مجاالت الحقوق والعموم السياسية واإلدارية
 .واالقتصادية نظرًا ألىمية ىذه االختصاصات في تقدم وتطور المؤسسات في أي بمد

بدوره أعرب الدكتور حاجيان عن رغبة الجانب اإليراني بتوسيع أطر التعاون مع جامعة دمشق ودعميا في مجال تقديم المنح 
والمجاالت التي ترغب بيا جامعة دمشق وفق الجامعية لطالب الدراسات العميا والمساىمة في تأىيل المعيدين باالختصاصات 

 الضوابط الموضوعة

شارك في الجمسة أساتذة وباحثون من كميات الحقوق والعموم السياسية واالقتصادية في عدد من الجامعات اإليرانية وجامعة 
 دمشق ونواب رئيس الجامعة لمشؤون العممية والبحث العممي والدراسات العميا
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 تأجيل االمتحانات الجامعية المقررة اليوم وغدًا في فرعي جامعة دمشق بالسويداء والقنيطرة بسبب األحوال الجوية السائدة
 

الخميس في جميع الكميات بفرعي الجامعة في أعمنت جامعة دمشق تأجيل االمتحانات الجامعية المقررة اليوم األربعاء وغدًا 
 السويداء والقنيطرة نظرًا لألحوال الجوية السائدة

وفي وقت سابق اليوم أعمن فرع جامعة دمشق بالسويداء عن تأجيل االمتحانات الجامعية المقررة اليوم األربعاء وغدًا الخميس 
 .في جميع كمياتو نظرًا لألحوال الجوية السائدة

رئيس فرع االتحاد الوطني لطمبة سورية في السويداء وفاء العفمق لمراسل سانا أنو نظرا لمحالة الجوية السائدة وتساقط وبينت 
الثموج في العديد من مناطق المحافظة وانقطاع بعض الطرق فييا وحرصا عمى سالمة ومصمحة الطمبة تقرر تأجيل المواد 

لخميس في فرع جامعة دمشق بالسويداء عمى أن يتم إجراؤىا بعد انتياء االمتحانات االمتحانية المقررة اليوم األربعاء وغدا ا
 .حسب كل كمية

ويضم فرع جامعة دمشق في السويداء كميات الفنون الثانية واليندسة الزراعية الثانية واآلداب والعموم اإلنسانية الثانية والتربية 
ندسة الميكانيكية والكيربائية الثانيةالثانية والعموم الرابعة واالقتصاد الرابعة والي . 
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 المعهد العالي لمغات بجامعة دمشق يحدد موعد امتحان المغة األجنبية لمقيد في درجة الدكتوراه

الساعة العاشرة صباحًا موعدًا إلجراء امتحان المغة  2221-3-2الثالثاء حدد المعيد العالي لمغات في جامعة دمشق يوم 
 .األجنبية لمقيد في درجة الدكتوراه

من الساعة  2221-2-22وأشار المعيد في إعالن تمقت سانا نسخة منو اليوم إلى أن التسجيل يستمر لغاية يوم الخميس 
 .التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظيراً 

معيد االمتحان مرة كل ثالثة أشير ويعد النجاح فيو شرطًا لمقبول في برامج الماجستير والدكتوراه في الجامعات ويجري ال
 .السورية
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الجامعي بدمشق ” القمب“ألول مرة.. القثطرة القمبية الكهربائية في مشفى   

، ليكون السّباق بتمك العمميات النوعية ”القثطرة الكيربائية القمبية“يستعد مشفى جراحة القمب الجامعي بدمشق إلجراء عمميات 
ذات الصمة بعمميات القمب المفتوح، إضافة إلى  بيدف رفع السوية العممية والتعميمية، ولمضاىاة المراكز والمشافي العالمية

العمل عمى توفير التجييزات واألدوية الالزمة لمعمل بشكل أكبر، السيما بوجود آلية تعاون وتنسيق مع وزارتي الصحة والتعميم 
 .العالي لرفد المشفى بكافة احتياجاتو

شفى مستمر بتحسين نوعية العمل من خالل إجراء أن الم” البعث“مدير المشفى الدكتور حسام خضر بّين في حديثو لـ 
غالق  العمميات النوعية كتصنيع الصمام األبيري الذي تميز وانفرد بو، باإلضافة إلى إغالق الفتحة بين األذينين والبطينين، وا 

pda  القناة األذينية البطينية الـ بادل إنشاء األوعية، وتوسيع الصمامين الرئوي والتاجي عبر القثطرة بالتزامن مع عمميات ت
“وىي من عمميات  التي تجرى بالمراكز العالمية المختصة، وتبديل الصمام التاجي بالتنظير، حيث تم أخذ خمس ” السويتش

 .براءات اختراع بتطوير األدوات الجراحية، والحصول عمى جائزة عمى مستوى المممكة المتحدة

األبير الصاعد بشكل إسعافي بالتزامن مع اإلجراءات الروتينية التي تجري: وتابع خضر بأنو تم مؤخرًا إجراء عمميات تسّمخ 
، مع اإلشارة إلى إجراء عمميات قمبية ”تركيب البطاريات، االيكو عبر المري، القثطرات القمبية، استئصال أم الدم البطينية“

جراء دورات لتعميم المغة االنكميزية  حيث تم أخذ موافقات بيا لألطفال بالمجان، والقيام بعدة دورات لجراحة القمب، لمتسجيل، وا 
، عممًا أن المشفى شيد ظروف عمل صعبة نتيجة الحصار االقتصادي الجائر الذي ساىم بصعوبة ”الطبية“التخصصية 

مل بسوية تأمين المواد لزوم العمميات الجراحية، والمواد االستيالكية اليومية، إال أنو تم تخطي معظميا، وتمت متابعة سير الع
جيدة، وذلك من خالل التشبيك مع وزارتي الصحة والتعميم العالي، بالتزامن مع العالقات التبادلية مع المشافي الحكومية، 
والتعاون مع المنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، وصندوق األمم المتحدة لمسكان لتأمين مستمزمات 

 .العمل فيو
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