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 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
 سانا     المصدر  
                            4/4/0202التاريخ    

 احتفالية ومعرض توثيقي بمناسبة عيد المغة الروسية

أقامت كمية اآلداب والعمـو اإلنسانية بجامعة دمشؽ اليـو احتفالية ثقافية بمناسبة عيد المغة الروسية بحضور طالب قسـ المغة 
 .الروسية ومدرسيف وموجييف سورييف وروسييف

مقتطفات شعرية ونثرية لمشاعر والكاتب الروسي الكسندر بوشكيف مؤسس المغة الروسية المعاصرة إضافة وتضمنت االحتفالية 
 .إلى معرض توثيقي لمجمعيتيف الجغرافيتيف السورية والروسية ضـ لوحات عف أىـ المعالـ والمواقع األثرية في البمديف

مشؽ في كممة لو إلى أف المغة الروسية المعاصرة ىي الرافعة وأشار الدكتور ىيثـ محمود رئيس قسـ المغة الروسية بجامعة د
والحاضنة لألدب الروسي العظيـ قديمًا وحديثًا كما أنيا تجمع مزايا معظـ المغات الحية في العالـ الفتًا إلى أف افتتاح قسـ 

كوادر مؤىمة لتدريس ىذه المغة كاف أمرًا ضروريًا إلعداد  0222المغة الروسية وآدابيا في كمية اآلداب بجامعة دمشؽ عاـ 
 .والتعرؼ عمى األدب والثقافة الروسية لتعزيز العالقات العممية والثقافية واالجتماعية بيف الشعبيف الصديقيف

طالب وطالبة مف قسـ المغة الروسية بجامعة  022نحو “سفيتالنا روديجينا رئيس المركز الروسي في جامعة دمشؽ قالت: 
الفتة إلى أف مثؿ ىذه ” حتفالية مف خالؿ إلقاء مقتطفات شعرية مف قصائد ونصوص لمشاعر بوشكيفدمشؽ شاركوا في اال

 .الفعاليات تسيـ بتعزيز التبادؿ الثقافي بيف البمديف

بدوره أشار الدكتور أسامة قدور عميد كمية اآلداب والعمـو اإلنسانية بجامعة دمشؽ إلى استمرار األنشطة الثقافية والعممية 
مف الشير الجاري حيث تتضمف لقاءات مشتركة بيف الموجييف والمدرسيف  21ورية والروسية التي تقيميا الكمية حتى الػ الس

السورييف والروسييف مبينًا أف المغة الروسية إحدى المغات األساسية في األمـ المتحدة ومف الميـ أف يطمع طالب قسـ المغة 
 .راء ىذه المغة العريقةالروسية عمى األدب الروسي وعمماء وشع

الدكتورة إيرينا شيشكنا وماريا ريدكينا مف معيد الجغرافيا بساف بطرسبورغ أعربتا عف إعجابيما بطالب قسـ المغة الروسية في 
جامعة دمشؽ ومشاركتيـ الفاعمة في االحتفالية وأشارتا إلى أىمية إقامة ىذه األنشطة لتعزيز العالقات المشتركة بيف سورية 

 .سيا والتعرؼ عمى ثقافتي البمديف وال سيما بالتوجو لجيؿ الشبابورو 

وعبر الممحؽ الثقافي في سفارة روسيا االتحادية بدمشؽ تيموفي بوكوؼ عف شكره وتقديره الىتماـ سورية بالمغة الروسية 
ضافتيا إلى المناىج الدراسية ببعض المدارس مبينًا أف الجانب الروسي يقدـ سنويًا  وافتتاح قسـ خاص ليا في جامعة دمشؽ وا 

منحة دراسية لمطالب السورييف وسيتـ العمؿ مستقباًل عمى إطالؽ الكثير مف المشاريع مف أجؿ رفع مستوى تدريس  322
 .المغة الروسية وتقديـ الدعـ الالـز في ىذا المجاؿ

أىمية االحتفالية والمعرض لجية االطالع  الطالبتاف ليف درغاـ وسمية عبيدو مف قسـ المغة الروسية بجامعة دمشؽ أشارتا إلى
 .عمى أىـ المواقع والمعالـ والخرائط الجغرافية في البمديف والتعرؼ عمى حضارتيما وثقافتيما وتاريخيما



 

 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
 سانا  المصدر  

                            1/4/0202التاريخ      

 التعميـ العالي تطمؽ المرحمة الثانية مف قواعد البيانات البحثية الوطنية

التي تيدؼ إلى ” نسر“قواعد البيانات البحثية الوطنية  أطمقت وزارة التعميـ العالي والبحث العممي اليوـ المرحمة الثانية مف
تاحتيا بشكؿ سريع لمباحثيف عمى مختمؼ مستوياتيـ وتحقيؽ الريادة في ىذا  إحداث نقمة نوعية في رقمنة البيانات األكاديمية وا 

 .المجاؿ عمى المستوييف المحمي والعالمي

ؤوف البحث العممي أكدت في تصريح لػ سانا أف المرحمة األولى التي تـ الدكتورة سحر الفاىوـ معاونة وزير التعميـ العالي لش
االنتياء منيا تضمنت تنزيؿ كؿ ما يتعمؽ بالبحث العممي ونحو عشرة آالؼ رسالة ماجستير ودكتوراه في مختمؼ المجاالت 

ية إضافة إلى الجامعات إضافة إلى التعريؼ بآالؼ األساتذة مف أعضاء الييئة التدريسية عمى مستوى الجامعات السور 
في وزارة التعميـ العالي والبحث العممي والمخابر البحثية والبرمجيات البحثية الجامعية والعالقات الثقافية  المعترؼ بيا

 .والمجالت المعترؼ بيا وكذلؾ الكتب الجامعية

ف المرحمة الثانية تتضمف افتتاح مكاتب وأشارت الدكتورة سونيا أحمد مديرة مكتب قواعد البيانات البحثية في الوزارة إلى أ
لقواعد البيانات البحثية بالجامعات الحكومية لتعزيز وتسييؿ التواصؿ بيف الوزارة والجامعات بما يسمح بمتابعة األعماؿ 

 .وتخفيؼ الروتيف ومساعدة الطالب عمى اتخاذ القرار في دراساتيـ

ؤوف البحث العممي أف قواعد البيانات البحثية ستؤثر إيجابًا في كؿ ما ورأى الدكتور فراس حناوي نائب رئيس جامعة دمشؽ لش
يتعمؽ بالبحث العممي مف أرشفة الباحثيف ومعرفة اختصاصاتيـ وأبحاثيـ ضمف منظومة كبيرة مؤكدًا دعـ جامعة دمشؽ ليذا 

عد الطالب بشكؿ كبير في الموضوع حيث تـ استكماؿ كؿ االستعدادات والتحضيرات الفتتاح المكتب المطموب الذي سيسا
 .ىذا المجاؿ

ولفت الدكتور حساـ عبد الرحمف مدير الجودة واالعتماد في وزارة التعميـ العالي والبحث العممي إلى أف قواعد البيانات البحثية 
مجامعات ستسيـ في تسييؿ عممية النشر الخارجي عمى طالب الدراسات العميا وبالتالي االتجاه نحو رفع التصنيؼ العالمي ل

السورية بينما أشار الدكتور شادي العظمة مدير البحث العممي في الوزارة إلى أف النشر العممي الخارجي تراجع خالؿ فترة 
األزمة لكف مع العمؿ الجاد حاليًا مف قبؿ الباحثيف والجامعات بدأت مرحمة المنافسة وأصبحت عممية النشر في تصاعد مبينًا 

 .لعممي النوعي يسيـ بشكؿ كبير في رفع تصنيؼ جامعاتنا وكذلؾ في عممية النمو االقتصاديأف التركيز عمى البحث ا

المرحمة األولى مف قواعد البيانات البحثية  0222وكانت الوزارة أطمقت في الثالث والعشريف مف شير كانوف األوؿ مف عاـ 
 .”نسر“عبر المنصة االلكترونية 



 

 

 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
 الوطف أوف اليف  المصدر  
                            4/4/0202التاريخ    

 استثماراتياجامعة دمشؽ تستخدـ آلية جديدة لتزيد مف إيرادات 

 .مركزًا وكشكًا ومقصفًا لالستثمار داخؿ حرميا الجامعي، وذلؾ وفؽ آلية جديدة 23أعمنت جامعة دمشؽ عف طرح 

أكد مصدر رسمي في الجامعة أف االستثمار بموجب الطرح الجديد ىو بموجب إجراء مزايدة ” الوطف أوف اليف“وفي تصريح لػ 
 .عمنية بداًل مف الظرؼ المختـو

المصدر: في السابؽ كاف يتـ التقدـ بعرضيف، فني ومالي، وتجمع عالمات االثنيف، أما حاليًا يتـ االستغناء عف  وأضاؼ
نما يتـ دفع التأمينات ومف ثـ يعمف عف السعر السري في جمسة عمنية، ليصار إلى المزايدة عف ىذا  الظرؼ المختوـ، وا 

 .يد مف إيراد االستثمار ويحقؽ أعمى مردود لمجامعةالسعر، األمر الذي يحقؽ التنافسية والخصوصية ويز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
 سانا المصدر  
                            2/4/0202التاريخ     

 التعميـ العالي تعمف أسماء المرشحيف لممنح الدراسية السموفاكية

أعمنت وزارة التعميـ العالي والبحث العممي اليـو أسماء المرشحيف لممنح الدراسية المقدمة مف جميورية سموفاكيا لمرحمة 
 .0200-0202في جامعاتيا لمعاـ الدراسي الدراسات العميا )ماجستير( في االختصاصات المتوافرة 

 0202-4-2وبينت الوزارة في إعالف تمقت سانا نسخة منو أنو يحؽ لمطالب المرشح التقدـ بطمب استنكاؼ في موعد أقصاه 
ال يحـر مف التقدـ إلى باقي إعالنات التبادؿ الثقافي في العاـ الدراسي الحالي واألعواـ القادمة  .وا 

 .القبوؿ النيائي لمطالب مرتبط حصرًا بموافقة الجية المعنية في جميورية سموفاكياوأكدت الوزارة أف 

وكانت الوزارة أعمنت عف المنح المذكورة أعاله في التاسع والعشريف مف شير نيساف الماضي مبينة أنيا تتضمف إعفاء مف 
 22راسة في سموفاكيا ودورة في المغة السموفاكية لمدة يورو ومنحة مالية عند بدء الد 082الرسوـ الدراسية وراتبًا شيريًا مقداره 

يابًا وأي نفقات أخرى لـ يتـ ذكرىا  أشير )عممًا أنيا لغة الدراسة( في حيف يمتـز الطالب في حاؿ قبوليـ بنفقات السفر ذىابًا وا 
 .سابقاً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


