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 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 صحيفة الوطن    المصدر  
                            23/21/3132التاريخ  

تقديم جميع «: الوطن»التعميم العالي لـ وزير« … الزراعة»رواد في  5اتحاد الطمبة وجمعية رواد األعمال الشباب يكرمان 
 سميمان: الخطوة القادمة الريادة في الطاقات المتجددة … الدعم وضرورة تطبيق األفكار

كرم االتحاد الوطني لطمبة سورية والجمعية السورية لرواد األعمال الشباب أمس الفائزين بمسابقة رواد الزراعة وذلك عمى 
وزراء التعميم العالي والبحث العممي واإلعالم والتجارة الداخمية وحماية المستيمك ومعاون وزير مدرج جامعة دمشق بحضور 

 .الزراعة )ممثاًل عن الوزير( إضافة إلى رؤساء جامعات حكومية وخاصة وعدد من الييئات والجمعيات واالتحادات
لصاحب الفكرة حسين محمد « في أرض زراعية واحدةزراعة العديد من المحاصيل المتعاقبة »واألفكار الـخمس الفائزة شممت 

تقدير فعالية بعض األساليب والطرق »لـ إبراىيم حكمت عبد اهلل، و« المصائد الحشرية بطريقة الخمائر والحموض»موسى، و
ليوسف « روبوت رش زراعي»لصاحب الفكرة شمعون يوسف سممون، وفكرة « الحديثة في مكافحة نيماتودا تعقد الجذور

 .ود حمدان، واستثمار مخمفات الفطر في تصنيع طوب بناء بيئة لصاحبتي الفكرة ريم نضال نعمان وروال كامل رمانمحم
عمى ىامش الحفل، أكد وزير التعميم العالي بسام إبراىيم أىمية تطبيق المشاريع عمى أرض الواقع « الوطن»وفي تصريح لـ

أفكار ميمة ورائدة في القطاع الزراعي من أصل أكثر  5، منوىًا باختباروتقديم كل الدعم بما يعكس ربط الجامعة بالمجتمع
فكرة مقدمة تم تقييميا من لجنة تضم أخصائيين، بما فيو ضرورة أن يكون لألفكار والمشاريع ارتباط وثيق بالقطاع  011من 

في جامعة دمشق في خدمة الطمبة العممي، مضيفًا: تقديم الدعم عبر صندوق البحث العممي مع وضع التجييزات والمختبرات 
 .ورواد األعمال

وقالت رئيس االتحاد الوطني لطمبة سورية دارين سميمان: ضمَن رؤية االتحاد التي استندْت إلى توجيياِت الرئيِس بشار األسد 
عمال واإلبداِع واالبتكاِر أخَذ عمى عاتقِو محوَر )ريادِة األعمال( والسير بِو بخطواٍت مدروسٍة تنطمُق من نشِر ثقافِة ريادِة األ

رِة بين الطمبِة والشباِب والمواطنيَن والبحِث عن آلياِت التطويِر اإلستراتيجي وتطويِر المخرجاِت العمميِة والبحثيِة بالتعاوِن مع وزا
عمى مدى األشير  التعميِم العالي والجامعاِت السوريِة والمؤسساِت األىميِة، والتشارِك معيا ضمَن آلياِت عمٍل ممنيجٍة تمتْ 

داتو الماضيِة بمتابعٍة حثيثٍة ودعٍم ورعايٍة مْن السيدِة أسماء األسد التي أفردت حيزًا واسعًا من االىتماِم ليذا الجانِب إيمانًا بعائ
 .التنمويِة عمى المجتمِع وبناِء القدراِت لمشباِب وتحقيِق التميِز وتنميِة المياراتِ 

دمة ىي الريادة في الطاقات المتجددة، مع اختيار األفكار النوعية والرائدة والتي تعكس الفائدة، وأكدت سميمان أن الخطوة القا
/ الذي يسمح بتأسيِس مصارِف التمويِل األصغر لتمنَح 8مبينة أن التمويل عنصر ميم، وخاصة بعد صدور القانون رقم /

دُف إلى تحقيِق االستفادِة الماليِة ألكبِر شريحٍة ممكنٍة من مميونًا، والذي يي 25قروضًا تشغيميًة لألفراد تصل قيمتيا حتى 
صغاِر المنتجين وأصحاِب األعمال الصغيرِة بمن فييا شريحُة الشباِب والطمبِة ممن يستطيعون ممارسَة عمٍل اقتصادٍي لكنيم 

 .غيُر قادريَن عمى تأميِن التمويِل الالزِم لوُ 
م الدعم المادي لممشاريع التي تستحق الدعم واالىتمام مع عقد لقاء مباشر مع وأضافت: إن مؤسسات التمويل األصغر ستقد

 .مؤسسات التمويل األصغر وبحث إمكانية تطبيق المشاريع
بفكره ورعاية كريمة من السيد رئيس  3113بدوره رئيس الجمعية لؤي المنجد قال: جمعية رواد األعمال الشباب بدأت عام 

وتبمورت لمشروع تم إطالقو في قصر المؤتمرات بدمشق، وانبثق عنو برنامج مشاريع الرواد حتى الجميورية والسيدة األولى 



 .«امتمك الغد»إلى « من مستقبل زاىر لوطن فريد»تحول الشعار من 
لريادة مشاريع الرواد( وآخرىا مركز التمكين وا)الباكورة كانت الريادة الطبية تالىا مشاريع رواد الزراعة ضمن برنامج  :وأضاف

 .الطالبي بالشراكة مع وزارة التعميم العالي وجامعو دمشق

 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا    المصدر  
                            23/21/3132التاريخ    

 بدء التسجيل لمدورة التكميمية في نظام التعميم المفتوح بجامعة دمشق

لطالب السنة  3132-3131أعمنت جامعة دمشق عن بدء التسجيل لمدورة التكميمية في نظام التعميم المفتوح لمعام الدراسي 
دون من كل السنوات اعتبارًا من اليوم ولغاية التاسع عشر من شير تشرين الرابعة الذين يحممون أربعة مقررات فقط وما 

 .األول الجاري

التسجيل حين ” لم تصدر نتائجو حتى تاريخو“وأوضحت الجامعة في بيان تمقت سانا نسخة منو اليوم أن بإمكان كل طالب 
 .صدور النتائج عممًا أن التسجيل لمدورة التكميمية يقع عمى مسؤولية الطالب

 .وأشارت الجامعة إلى أن استمارات التسجيل معمنة عمى موقعيا االلكتروني لكل البرامج

دارة المشروعات المتوسطة والصغيرة ورياض  ويضم نظام التعميم المفتوح في جامعة دمشق برامج الترجمة والمحاسبة وا 
 .األطفال والدراسات القانونية والدراسات الدولية والدبموماسية واإلعالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا    المصدر  
                            23/21/3132التاريخ    

 تصدر نتائج مفاضمة دبموم التأىيل التربويجامعة دمشق 

في كميات التربية بالجامعة وفروعيا في ” عام ومواز” أصدرت جامعة دمشق اليوم نتائج مفاضمة دبموم التأىيل التربوي
 .3133-3132لمعام الدراسي ” القنيطرة ودرعا والسويداء“محافظات 

 .يمكن االطالع عمى النتائج من خالل موقعيا اإللكتروني وأشارت الجامعة في بيان تمقت سانا نسخة منو إلى أنو

جراءات التقدم إلى ىذه المفاضمة في التاسع من أيمول الماضي  .وكانت الجامعة أعمنت شروط وا 

 


