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 مشروع لتعديل قانون االتحاد.. وخالل أيام إطالق الخدمات اإللكترونية في كل الجامعات السورية
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 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا     المصدر  
                            25/8/2222التاريخ    

 

 أبحاث تسمط الضوء عمى استخدامات واعدة لميزر في الطب والطاقة البديمة

المعيد العالي لبحوث الميزر وتطبيقاتو أساسا عمميا وبحثيا يدعم االستخدامات المحمية لتقنيات الميزر في الصناعة يوفر 
والطب والطاقة البديمة وغيرىا ويصف خبراء ىذه االستخدامات بالواعدة واالقتصادية مع وعود بدفع مخرجات ىذه األبحاث 

 .لمتطبيق

ورقة وبحثا عمميا حول تقانات وتطبيقات الميزر في العموم الفيزيائية واليندسية  55وفي ورشة عمل طرح خالليا المعيد 
والطبية بين دكتور ابراىيم الغريبي باحث في عموم وتقانة النانو من جامعة دمشق أن تطبيقات الميزر واعدة في مجال 

 .الصناعة والطب وتطبيقيا يعد اقتصاديا

الميزر في طب األسنان الدكتور عمر حمادة أن الميزر يشكل ثورة في عالم الطب  ورأى رئيس الرابطة السورية لتطبيقات
ويطرح معالجات جديدة لألمراض الجمدية والسنية واآلفات الورمية ما قبل السرطانية وخاصة مع طرح أجيزة جديدة في 

 .االستثمار تتميز بصغر حجميا وبتكمفة أقل من األجيزة التقميدية

يية حسين من جامعة الشام الخاصة إمكانية الحصول عمى طاقة بديمة مثالية بجدوى اقتصادية عالية وبينت الدكتورة نب
باستخدام تقنيات الميزر مشيرة إلى أنيا أجرت بحثا حول صناعة الخاليا الشمسية باستخدام الميزر لتحسين مردود الطاقة في 

 .ستخدامات إشعاع الميزر لمعالجة األورام السرطانيةحين لفتت عميد المعيد الدكتورة فاطمة نحالوي إلى أىمية ا

مدير غرفة صناعة دمشق وريفيا خمدون دادو أشار إلى أىمية ربط مخرجات التعميم العالي بسوق العمل من خالل االىتمام 
تدريبي يعود  بالطالب المتفوقين القادرين عمى إنجاز مشروعات تعود بالفائدة عمى الصناعة الوطنية الفتا إلى إنشاء مركز

 بالفائدة المشتركة عمى الطالب والعامل عبر تبادل الخبرات

 

 

 

 

 



 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 صحيفة الوطن     المصدر  
                            26/8/2222التاريخ    

 

رئيس اتحاد الطمبة … مشروع لتعديل قانون االتحاد.. وخالل أيام إطالق الخدمات اإللكترونية في كل الجامعات السورية 
 منصة إلكترونية لخدمات التأمين الصحي لطمبة الجامعات«: الوطن»لـ

|  

عن إطالق منصة لمتسجيل بالتأمين « الوطن»الوطني لطمبة سورية دارين سميمان في حديث خاص لـكشف رئيس االتحاد 
 .الصحي لطالب الجامعات، مبينة أن ىذه الخدمة جاءت بناء عمى طمب العديد من الطالب حيث إنيا غير إلزامية

بيا، مبينة أن االتحاد فوض شركة  وأكدت سميمان أن ىناك دراسة مفصمة لمموضوع مع استكمال كل التفاصيل المرتبطة
وساطة أجرت الدراسة الميدانية واستطالع الرأي بالتعاقد باسم االتحاد مع مجموعة من الشركات لتقديم الخدمات الطبية، 

نحن في المرحمة إلطالق المنصة اإلكترونية لتسجيل بيانات الطالب الراغبين بالتقدم واالستفادة من الخدمات، مع  :مضيفة
 .عاة الخدمات وعدد المنتسبين والمبالغ الممكن تقديميا، مشيرة إلى أنو من الممكن أن يطمق المشروع في العام القادممرا

عمى ىامش ترؤسيا اجتماعًا لممجمس المركزي في مقر المكتب « الوطن»ىذا وكشفت رئيس االتحاد الوطني لطمبة سورية لـ
نية في جميع جامعات البالد، بعد إطالقيا في دمشق مؤخرًا لتقديم الخدمة التنفيذي بدمشق، عن إطالق الخدمات اإللكترو 

الطالبية من حياة جامعية وكشف العالمات وخدمة وثيقة تأجيل الجيش، ليصار إلى تعميم الخدمات عمى بقية الجامعات بما 
 .يبسط من إجراءات الطالب ويعزز من الدور اإللكتروني والتحول الرقمي واألتمتة

سميمان أنو يتم العمل عمى إجراء تعديل عمى قانون االتحاد الوطني لطمبة سورية، مؤكدة أن المشروع حاليًا في مجمس  وبينت
 .الوزراء ليناقش بشكل كامل عن طريق الجيات المعنية

ل عمى األىداف وأشارت إلى أن اليدف ىو تحقيق أىداف االتحاد وتحديد الموارد المالية لدعم خدمات االتحاد، مع إجراء تعدي
 .العامة بما ينعكس عمى منح استقاللية لالتحاد ليكون مساره واضحًا في العمل

ن ىناك حاجة ممحة لتعديمو وبناء عميو تم تشكيل لجنة خاصة بالتعديل باالستعانة  وأضافت: القانون الحالي لم يعدل سابقًا وا 
بناًء عمى رغبات الطالب وما يتمنونو من االتحاد بقيادتو  بخبراء ومستشارين، وشددت عمى أن التعديالت جاءت في معظميا

 .الجديدة وأولوياتيم تجاه االتحاد
ىذا وناقش االجتماع أيضًا التعديالت الخاصة بالنظام الداخمي لالتحاد انطالقًا من رؤى جديدة بنيت عمى أسس عممية، ورسم 

قيادات الطالبية والورشات الحوارية التي أقاميا االتحاد مع إستراتيجية عن طريق االستبيانات التي وزعت عمى الطالب وال
 .الطمبة

وأشارت إلى أن التعديالت قامت وفق عدة مسارات أىميا توضيح اليدف المنشود من النشاطات والفعاليات التي يقيميا 
مكاتب ومياميا بيدف تحقيق االتحاد، وتعديل الجانب القانوني والتشريعي مع األخذ بالحسبان آراء الطالب حولو كأسماء ال

 .المواءمة بين رغبات الطالب من االتحاد وميام االتحاد



وركزت سميمان عمى أىمية مشروع التحول الرقمي الذي كان اتحاد الطمبة من أولى المنظمات التي نادت بو، في تقديم 
وفقيا لمطالب، مع سعي االتحاد لتقديم ما الخدمات الطالبية وبناء منظومة متكاممة من البيانات المؤتمتة وتقديم الخدمات 

 .يمكنو من الخدمات لمطالب كمشروع التأمين الصحي الذي يشيد حاليًا الخطوات النيائية في التحضير لو إلطالقو
 .ىذا ولفتت سميمان إلى إجراء انتخابات فروع االتحاد الداخمية والخارجية وذلك مع بداية العام القادم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 الثورة أون الين    المصدر  
                            25/8/2222التاريخ    

 

 (العالي تطمب من المشافي الجامعية رفع الجيوزية تحسبًا ألي ذروة رابعة لـ )كورونالتعميم 

وجيت وزارة التعميم العالي جميع المشافي الجامعية باتخاذ جميع اإلجراءات الوقائية ورفع الجيوزية لمواجية احتمال دخول 
 .صاباتسورية بذروة رابعة من )كورونا(، وخاصة مع االزدياد الحاصل بعدد اإل

أن المجنة المركزية لمتصدي لموباء، اجتمعت اليوم برئاسة وزير التعميم العالي، بسام إبراىيم، ومعاونو ” الوطن أون الين” وعمم
لمشؤون الصحية، حسن الجبو جي، ومديري المشافي الجامعية والمعنيين بالتصدي لموباء، وبحثت وضع االستعدادات الكاممة 

 .اصمة لإلصاباتفي حالة الزيادة المتو 
كما تطرق االجتماع لتأمين مختمف المستمزمات الضرورية، بما فييا األوكسجين وعدد األسرة، مع التوجيو بمراقبة المنحنى 

 .الوبائي بشكل يومي وزيادة عدد غرف العزل والعناية حسب واقع اإلصابات
في المشافي الجامعية المخصصة سواء في األسد ىذا وشددت المجنة عمى ضرورة استكمال عمميات تطعيم الكوادر الطبية 

 .الجامعي أم المواساة
إصابات إلى أكثر من  6ويأتي اجتماع المجنة بعد االزدياد الواضح بأعداد إصابات كورونا خالل األسبوعين األخيرين من 

المشافي لحظ ازدياد  إصابة مسجمة حسب إحصاءات وزارة الصحة اليومية، في الوقت الذي يؤكد فيو مديرو عدد من 222
 .بالمئة 22بنسبة اإلصابات بأكثر من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 البعث ميديا   المصدر  
                            22/8/2222التاريخ    

 تمديد التسجيل المتحان طب األسنان الموحد 

 

أعمن مركز القياس والتقويم في وزارة التعميم العالي والبحث العممي عن تمديد فترة التسجيل لالمتحان الوطني الكتابي الموحد 
من الجامعات السورية الحكومية والخاصة والجامعات غير السورية حتى لطالب كميات طب األسنان قيد التخرج ” دورة أيمول“

 .من أيمول القادم 7يوم الثالثاء الـ 

من أيمول  25من آب الجاري، ويوم السبت المصادف الـ  26وحتى الـ  22وكان المركز حدد التسجيل لالمتحان من الـ 
% شرطا لمتخرج، والنجاح والحصول عمى عالمة 52وحصولو عمى  المقبل موعدًا إلجراء االمتحان الذي يعد نجاح الطالب بو

 .شرطا لمتقدم لمفاضمة الدراسات العميا 60%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 اإلعالممديرية   

 التصنيف:
 صحيفة البعث   المصدر  
                            25/8/2222التاريخ    

  !رئيس قسم اإلنتانية في المواساة: ال نممك قرينة لوصول متحور دلتا

الجديد دلتا، اعتبر الدكتور وحيد رجب بك رئيس قسم اإلنتانية في مشفى المواساة أن مجمل الحديث المتداول حول المتحور 
ىو كالم غير دقيق، ألننا في الحقيقة ال نممك اإلمكانيات التي تمكننا من إثبات دقة ىذا الكالم، والقرينة الوحيدة التي نعتمد 

 .الذي ُيحدد إصابتنا بكورونا من عدمو PCR عمييا ىي فحص

المشاىدات السريرية، ىو المقارنة بين أن كل ما يمكن فعمو، من خالل ” البعث“وأضاف الدكتور رجب بك في تصريح لـ 
نما أمام زيادة بتواتر في أعداد   الفيروس الحالي والقديم، السيما أن التشابو كبير جدًا بينيما، مبينًا أننا لسنا أمام جائحة وا 

ية المقاح الذي أثبت اإلصابات بكورونا، تمامًا كاإلنفمونزا التي تصيب الجميع عمى مدار العام دون استثناء، ومن ىنا تأتي أىم
فعاليتو، خاصة وأن عددًا ال بأس بو من المواطنين حصل عميو، إضافة إلى العاممين في القطاع الطبي، مع اإلشارة إلى عدم 
وجود معمومات أكيدة عن فعاليتو وتأثيره عمى المتحور الجديد، ولكن ما ىو مؤكد تحقيقو لميدف الرئيسي الذي ُوِجد من أجمو 

 .اإلصابة وعنفيا عمى العضوية، وبمعنى أدق تحصين المريض وتجنيبو الدخول لممشفى  شدةوىو تخفيف 

القوي لمفيروس في الفترة المقبمة عمى األطفال والشباب، أوضح الدكتور رجب بك أن ىذا   وعما يتم تداولو حول التأثير
الفئات العمرية من دون استثناء، وطالب  ىو مجرد تكينات، وال أساس عمميا لو، مؤكدًا أن كورونا تصيب كل  الكالم

المدارس ىم الناقل الرئيسي ليا، ولكن يبقى تأثيرىا عمى صغار السن أقل ألن اإلصابة لدى ىذه الشريحة العمرية تكون 
محدودة وخفيفة، بينما تكون أعنف عمى الكبار، وىو أمر واقع وسيتكرر عمى مدار العام ولن يكون بالحدث العابر، خاصة 

نو يحدث في أوقاتو الطبيعية كما ىو الحال مع الرشح والكريب، لذلك إيقاف عجمة الحياة والعممية التعميمية، وغيرىا من وأ
المفاصل في المجتمع، أمر غير منطقي، وكل ما عمينا فعمو ىو االلتزام الكامل بالتعميمات واإلجراءات الوقائية الالزمة 

 .والضرورية

 

 

 

 


