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 مكان النشر أخبار الجامعة

 والصناعي اتفاقية بين جامعة دمشق والجمعية الكيميائية السورية لتعزيز التعاون العممي

 طيفور خالل معرض )عينك ع اختصاصك(: مفاضمة الموازي بعد صدور نتائج المفاضمة العامة

 التعميم العالي تصدر مفاضمة فرز طالب السنة التحضيرية إلى الكميات الطبية
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 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا    المصدر  
                            12/9/0201التاريخ    

 

 والجمعية الكيميائية السورية لتعزيز التعاون العممي والصناعياتفاقية بين جامعة دمشق 

وقعت جامعة دمشق والجمعية الكيميائية السورية اليوم اتفاقية لتعزيز التعاون العممي والصناعي ودعم وتطوير التعاون 
 .المشترك في مجاالت البحث والتدريب والتطوير ونشر المعرفة

ل المشاكل الفنية لمصناعيين مقابل أجور يتفق عمييا والعمل عمى تمبية المتطمبات ويسيم الطرفان بموجب االتفاقية بح
الصناعية لمن يرغب بإنشاء صناعة كيميائية ويحتاج إلى معمومات فنية يمكن أن تكون جزءا من رسائل الماجستير أو 

 .وفق قوانين مزاولة المينة في جامعة دمشق الدكتوراه ويغطي الصناعي تكاليفيا ويستفيد من نتائجيا وتنظيم الدورات التدريبية

وفي تصريح لإلعالميين عقب التوقيع أشار نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العممي الدكتور محمد فراس حناوي إلى 
 أن االتفاقية تنص عمى إنشاء مخبر معياري مركزي في الجامعة يقوم عمى االختبارات المختمفة لممواد وفق مقاييس عالمية
وتعمل عمى الربط بين قطاع األعمال والجامعة ما يشجع عمى ظيور أبحاث عممية جديدة من خالل البحث في مشاكل 

 .الصناعيين في السوق

رئيس الجمعية الكيميائية السورية الدكتورة لمياء معمولي بينت أن االتفاقية تساعد عمى تنظيم دورات وورشات عمل وتدريبات 
 .لمدخول في سوق العمل بما ييدف إلى التكامل بين التعميم األكاديمي والعمميتؤىل الطالب الخريجين 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
  سانا    المصدر  
                            11/9/0201التاريخ    

 

 طيفور خالل معرض )عينك ع اختصاصك(: مفاضمة الموازي بعد صدور نتائج المفاضمة العامة
 

في كمية الحقوق بجامعة دمشق التقى الدكتور رياض طيفور معاون وزير ” عينك ع اختصاصك“ضمن فعاليات معرض 
والبحث العممي مع الطالب الناجحين في الشيادة الثانوية في مدرج الباسل بكمية اليندسة المدنية بجامعة التعميم العالي 

 .دمشق

واستعرض طيفور اإلجراءات والخطوات التي اعتمدتيا الوزارة لتسييل عممية التقدم لمفاضمة القبول العام وكذلك األخطاء 
تيم إعالن المفاضمة بتمعن مشيرًا إلى أن ىناك وقتًا كافيًا وال داعي لالستعجال الشائعة التي يقع فييا الطالب نتيجة عدم قراء

 .وعمى الطالب اختيار رغباتيم بدقة وفق ما ىو محدد في التعميمات والمعدالت

ال يوجد اختصاص في الجامعة أو المعيد ليس لو قيمة أو مستقبل واإلنسان الناجح سيكون ناجحًا في أي “وقال طيفور: 
عينك “مشيرًا إلى أىمية فعالية ” صاص يدرسو رغم ثقافة المجتمع السمبية المنتشرة حول التوجو لدراسة اختصاصات بعينيااخت

 .لتوعية الطالب وتقديم النصائح التي تنعكس إيجابًا عمى مستقبميم” ع اختصاصك

العممي ببطاقة مفاضمة واحدة فقط ويمكن وأشار طيفور إلى أن الطالب السوريين ومن في حكميم يتقدمون إلى مفاضمة الفرع 
لمطالب تعديل رغباتو أكثر من مرة خالل فترة التقدم لممفاضمة وذلك في المركز الخاص بتعديل الرغبات في الجامعة التي 

 .سبق وتقدم فييا ويقوم المركز المختص بتعديل الرغبات إلكترونيًا وتسميم النسخة المعدلة لمطالب وفق اآللية المعتمدة

واستعرض طيفور شروط تسوية األوضاع لمطالب المرفوضة رغباتيم في المفاضالت وقال: يحق لمطالب الذي دون في 
في الفرع العممي ورفضت جميع رغباتو أن يتقدم بطمب لتسوية وضعو ” عدا المنح“رغبة لمقبول العام  13بطاقة المفاضمة 

الحدود الدنيا المعمنة لمقبول العام والشروط المطموبة وال تتم تسوية وضعو  وقبولو في الكمية أو المعيد الذي يرغب بو إذا حقق
رغبة وال يمكن تسوية الوضع عمى رغبة السنة التحضيرية أو إحدى منح الجامعات  35إذا كان عدد الرغبات المدونة أقل من 

 .الخاصة أو المفاضالت الخاصة

لمفاضمة يتم النظر إلى الرغبات خطوة تمو األخرى وىذا الموضوع يتم وأوضح طيفور أن الوزارة حين تقوم بتصدير نتائج ا
بشكل آلي بواسطة الحاسوب وفق الطاقة االستيعابية المحددة لكل اختصاص وعمى سبيل المثال تم تحديد عدد طالب السنة 

 .125صة لمكميات الطبية طالبًا وطالبة ليذا العام فيما بمغ عدد المنح المقدمة من الجامعات الخا 5013التحضيرية بـ 



ستعمن  0200-0201وأشار طيفور إلى أن مفاضمة التعميم الموازي لمفرع العممي عدا االختصاصات الطبية لمعام الدراسي 
 .في مرحمة الحقة أي بعد صدور نتائج المفاضمة الحالية

صاصات المتوافرة في الجامعات وأجاب طيفور عن استفسارات الطالب الحضور حول المفاضمة وطبيعة الدراسة في االخت
 .والمعاىد وقدم ليم النصائح واإليضاحات حول القضايا التي طرحوىا

وكانت مراكز التسجيل المعتمدة بالجامعات الحكومية وفروعيا بدأت أمس قبول طمبات المفاضمة الجامعية لمعام الدراسي 
 .0201-9-12وتستمر لغاية يوم الخميس  2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا   المصدر  
                            12/9/0201التاريخ    

  

 تصدر مفاضمة فرز طالب السنة التحضيرية إلى الكميات الطبيةالتعميم العالي 

أصدرت وزارة التعميم العالي والبحث العممي اليوم مفاضمة فرز طالب السنة التحضيرية إلى الكميات الطبية في الجامعات 
 .0201-0202الحكومية لمعام الدراسي 

ومواعيد التقدم إلى مفاضمة فرز طالب السنة التحضيرية وتضمن إعالن الوزارة الذي تمقت سانا نسخة منو أحكام وشروط 
صيدلة( في جامعات دمشق وحمب وتشرين والبعث وحماة  -طب أسنان-)عام وموازي( إلى إحدى الكميات الطبية )طب بشري

 .وطرطوس وجامعة الفرات ألبناء المحافظات الشرقية وأبناء أعضاء الييئة التدريسية فقط

-2020دم إلى ىذه المفاضمة جميع الطالب المستجدين المسجمين في السنة التحضيرية لمعام الدراسي وبينت الوزارة أنو يتق
سواء تقدموا إلى امتحانات السنة التحضيرية أو لم يتقدموا أو قاموا بإيقاف تسجيميم لمدة فصل دراسي واحد وكذلك  2021

يتقدمون إلى ىذه المفاضمة ويتم فرزىم عمى  0202-0219الطالب الذين أوقفوا تسجيميم لمدة عام كامل لمعام الدراسي 
 .معدل الشيادة الثانوية فقط

ولفتت الوزارة إلى أن تقديم طمبات مفاضمة الفرز إلى المراكز المعتمدة في الجامعات يبدأ اعتبارًا من صباح يوم االحد المقبل 
الساعة الثانية والنصف ظيرًا باستثناء يومي الجمعة من الساعة التاسعة صباحًا حتى  0201-9-02ولغاية يوم االثنين 

 .والسبت

رغبات عمى األقل وحتى العدد المتاح ليم في بطاقة المفاضمة ولجميع أنواع  3ودعت الوزارة الطالب إلى االلتزام بتدوين 
 .رغبات عمى األقل لممسجمين عمى مقاعد أبناء المحافظات الشرقية 1المفاضالت و

م التفاضل بين الطالب وفق المعدل التفاضمي النيائي لمفرز وفي حال تساوي المعدل التفاضمي لمطالب عند ووفق اإلعالن يت
الحد األدنى لمقبول ينظر إلى عالمة الشيادة الثانوية وال يسوى وضع الطالب الذي رفضت جميع رغباتو المدونة في بطاقة 

أخرى غير الكميات الطبية ميما كانت نتيجتو بالسنة التحضيرية وفق  المفاضمة ويحق لو في ىذه الحالة تغيير قيده إلى كمية
 .الشروط الخاصة بتغيير القيد

 

 

 

 


