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 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا    المصدر  
                              62/2/6262التاريخ   

 

 0202انطثٍ انًىحذ دورج حسَراٌ إعالٌ َرائج االيرحاٌ 

نطالب انجايعاخ  0202أصذر يركس انقُاش وانرقىَى فٍ وزارج انرعهُى انعانٍ وانثحث انعهًٍ انُىو َرائج االيرحاٌ انطثٍ انًىحذ دورج حسَراٌ 

 .انسىرَح انحكىيُح وانخاصح وانجايعاخ غُر انسىرَح

ًَكٍ االطالع عهً انُرائج يٍ خالل يىقعه اإلنكرروٍَ أو صفحره انرسًُح عهً يىقع وأشار انًركس فٍ تُاٌ ذهقد ساَا َسخح يُه إنً أَه 

 .انرىاصم االجرًاعٍ فُسثىك

طانة وطانثح ذقذيىا ناليرحاٌ عهً يذي جهسرٍُ فٍ انثاٍَ عشر وانراسع عشر يٍ انشهر انجارٌ ضًٍ سرح يراكس ايرحاَُح فٍ  022وكاٌ َحى 

 .يراكس انُفار انخارجُحانجايعاخ انحكىيُح إضافح إنً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
  البعث ميدياالمصدر  

                            67/2/6262التاريخ      

 جامعة دمشق تتحّضر لعدد من النشاطات الرياضية 

تعتزم جامعة دمشق تنظيم عدد من الفعاليات الرياضية، بكرة التنس والطاولة والقدم والسمة والشطرنج، لمسادة أعضاء الييئة  
األنشطة الرياضة االىتمام والرعاية والدعم المقدم إلعادة التدريسية واإلداريين فييا، في إطار توجيات رئاسة الجامعة بإيالء 

 .تأىيل المالعب الرياضية في حرم الجامعة

مدير األنشطة في الجامعة، الميندس عمار محمود، أوضح بأن الجامعة أنيت تحضيراتيا إلقامة عدد من النشاطات 
عة، في خطوة تيدف إلى ترقية النشاطات الرياضية الرياضية ضمن مالعبيا، والتي سيشارك بيا أساتذة وعاممين من الجام

تاحة الفرصة لجميع العاممين في الجامعة لممشاركة فييا، وذلك بحسب مانشر موقع الجامعة  .بالوسط الجامعي، وا 

ببطولة ولفت محمود إلى أن الجامعة وضعت مؤخرا برنامج زمني إلقامة العديد من الفعاليات الرياضية، عمى أن تكون البداية 
 .أساتذة الجامعة بكرة المضرب )تنس(، إضافة لبطولة الطاولة والشطرنج

مدير األنشطة بين أنو في الوقت الذي تجري التحضيرات إلقامة كرنفال بكرة القدم، بمشاركة األساتذة ونجوم المعبة في 
ات الرياضية السابقة والتي كانت تقام سورية، وكذلك مباراة بكرة السمة بأسموب احترافي سيعيد لجامعة دمشق ألق المنافس

 .بطابع ترفييي مميز

دارات الجامعة لممشاركة في تمك األنشطة وأدراج أسمائيم لدى دائرة النشاط الرياضي  وأشار إلى أنو تم التعميم عمى كميات وا 
رة عمى مدار العام وتشمل مختمف المجاورة لمدينة باسل األسد الجامعية بالمزة، منوىا إلى أن األنشطة الرياضية النوعية مستم

 .األلعاب

كما دعا العاممين وأعضاء الييئة التدريسية إلى المشاركة في تمك الفعاليات، كل حسب رغبتو ونوع الرياضة التي يمارسيا، 
 .في ظل توفر كل الظروف والوسائل المناسبة لممشاركة في ىذه النشاطات

 

 

 

 

 



 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 : الثورة أون الينالمصدر

                            67/2/6262التاريخ      

 لقاء حواري مفتوح حول واقع وآليات العمل والمقترحات الخاصة بالمشافي الجامعية 

بيدف تسميط الضوء عمى الخدمات الكبيرة التي يقدميا أطباء الدراسات العميا في المشافي الجامعية والوقوف عمى واقع العمل 
ي لطمبة سورية بجامعة دمشق اليوم لقاء حواريا شامال وأبرز المقترحات واآلليات لتطوير المشافي الجامعية نظم االتحاد الوطن

جمع بين ممثمين من رؤساء مقيمين باالختصاصات المختمفة في الدراسات العميا وممثمين من رئاسة جامعة دمشق ومدراء 
ق الدكتور المشافي بحضور معاون وزير التعميم العالي لشؤون المشافي التعميمية الدكتور حسن الجبو جي ورئيس جامعة دمش

 .يسار عابدين
الدكتور فراس حناوي نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العممي بين أىمية ىذا المقاء الذي جمع األطراف المعنية في 

تقديم الخدمات الطبية واألكاديمية، لطرح جميع األمور العالقة وحل مشكالت أطباء الدراسات العميا وتقديم المقترحات 
تساىم في تطوير العمل. مشيرا إلى أىمية المشكالت التي تم عرضيا من قبل الطمبة والتي تم إيجاد حمول والتوصيات التي 

 .سريعة لمكثير منيا خالل المناقشات أثناء الجمسة

ولفت حناوي إلى ضرورة النظر بالخدمات التي يمكن تقديميا في المجال األكاديمي وتصحيح بعض األمور التي طرحيا 
أحقية طالب جامعة دمشق بأن يكون ليم عدد أكبر من المقاعد في التخصصات واإلقامة في المشافي الجامعية الطمبة حول 

 .لكونيم أبناء ىذه الجامعة

من جانبو بين عماد العمر عضو المكتب التنفيذي في االتحاد الوطني لطمبة سورية أىمية ىذه الجمسة الحوارية لموقوف عمى 
نجازاتيا منذ تأسيسيا حتى اآلن، كما نفخر بالخدمات الكبيرة التي قدمتيا لممواطن واقع المشافي التعميمية  التي نفتخر بأدائيا وا 

السوري بشكل مجان وشبو مجان إضافة لمدور التعميمي الذي تقوم بو. الفتا إلى ما قدمتو ىذه المشافي متمثمة بكافة كوادرىا 
 .وظروف جائحة كورونا من خدمات مميزة في ظل جميع ىذه الظروفخالل فترة الحرب عمى سورية والحصار االقتصادي 

مؤكدا أن الغاية من المقاء ىو تسميط الضوء عمى التحديات والصعوبات المتواجدة التي تتعمق بالبنية التحية وصيانة األجيزة 
ث التنقالت واإلقامة والعممية وجاىزيتيا ومستمزمات المشافي واألدوية والصعوبات التي توجو أطباء الدراسات العميا من حي

  .التعميمية واألجور لكونيم يمثمون عصب العمل في المشافي
ونوه العمر إلى ما تضمنتو ىذه الجمسة من مناقشات غنية حول قضايا حيوية كتأمين األدوية في المشافي وصيانة األجيزة 

 .الطبية والخدمات التي تقدم لطالب الدراسات العميا بشكل مباشر
كتور رائد أبو حرب عميد كمية الطب البشري بجامعة دمشق أشار إلى أىمية ىذا المقاء المثمر الذي يجمع أطباء الدراسات الد

العميا وممثمييم من االتحاد الوطني لطمبة سورية والذي تم من خاللو طرح قضايا جدا عممية تخص واقع طالب الدراسات 
حية التعميمية مرورا بالنواحي الخدمية المختمفة الموجودة في المشافي. مشيرا إلى عدة العميا في المشافي الجامعية بدءا من النا

يجاد الحمول ليا بالتعاون مع إدارات المشافي، ومنيا  أنواع من األمور المطروحة منيا معوقات عممية تمت مالحظتيا وا 



منيا ، وىناك أمور خارجة عن اليد المتعمقة  نواحي خدمية تقمقيم وقد تعرف عمييا مدراء المشافي وتبين قابمية الكثير
 .بالحصار االقتصادي والمادي عمى مشافينا

الدكتور حسام الخضر مدير مشفى جراحة القمب الجامعي بين أن غالبية المشاكل التي طرحت كانت عامة وال تخص مشفى 
مل. وعميو تكمن أىمية ىذا المقاء في كونو معينا، وكان المقاء عبارة عن توضيحات لوضع حمول وآليات جديدة في تطوير الع

 .وضح العالقة بين أطباء الدراسات العميا والمشافي وساعد في وضع توصيات مباشرة لمشكالت عالقة
الدكتور عصام األمين مدير ىيئة المواساة الجامعي أوضح أىمية المقاء مع طمبة الدراسات العميا التي تعتبر خط الدفاع في 

ميام كبيرة عمى الصعيد الخدمي، وعميو يجب النظر بكل جدية بالمتطمبات واالحتياجات التي قاموا بطرحيا  المشافي وعمييم
الفتا أنو وبسبب وجود أصحاب العالقة فقد تم حل بعض  .في ىذا المقاء بكل موضوعية سواء كانت الخدمية أو األكاديمية

تيا، وذلك وصوال إلى اليدف األسمى وىو االىتمام بيذه الشريحة المشاكل بشكل مباشر بينما تم تأجيل بعض المشاكل لدراس
 .التي بالنياية اليدف األسمى ىو االىتمام بيذه الشريحة التي تقدم خدمات كبيرة عمى مستوى المشافي الجامعية
دمشق ويتم  وتحدث األمين حول مقترح يقضي بأن يتم وضع جميع أطباء التخدير تحت مظمة وزارة التعميم العالي بمدينة

 توزيعيم عمى المشافي بحسب الحاجة 
طبيب تخدير في مشفى المواساة التي تقدم عمميات أضعاف ما يقدم في مشفى األسد الجامعي، بينما  27بدال من أن يكون 

ير لدييم ضعف عدد أطباء التخدير . وكذلك األمر بالنسبة لباقي المشافي. وبالتالي كان المقترح أن يشكل أطباء التخد
 .مجموعة كاممة يتم توزيعيم حسب واقع العمل في المشافي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


