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 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
 سانا    المصدر  
                            91/91/0109التاريخ    

 العمؿ لبناء سورية األمؿ(.. معرض لمشاريع تخرج وأبحاث متميزة)

افتتحت كمية اليندسة الميكانيكية والكيربائية بجامعة دمشؽ اليـو معرضيا الرابع  ”العمؿ لبناء سورية األمؿ“تحت عنواف 
تقيمو بالتعاوف مع كمية اليندسة المعموماتية والكمية التطبيقية الذي  0109لمشاريع تخرج وأبحاث الطالب المتميزة لعاـ 

 .والمعيد العالي لمعمـو التطبيقية والتكنولوجيا وعدد مف الجامعات الخاصة والشركات والفعاليات االقتصادية

قة الشمسية مشروعًا وبحثًا تطبيقيًا في مجاالت عدة منيا الطا 941ويتضمف المعرض الذي يستمر حتى الخميس القادـ 
عادة تأىيؿ المكنات في المعامؿ  وتوليد الكيرباء والبرمجة والتجييزات الطبية واألطراؼ الصناعية وأتمتة اآلالت الصناعية وا 
التي تضررت جراء اعتداءات التنظيمات اإلرىابية إضافة إلى أحدث استخدامات الروبوتات وال سيما في مجاؿ الوقاية مف 

 .فيروس كورونا

لمعرض إلى تطوير اختراعات ومشاريع الطالب وابتكاراتيـ التطبيقية والبحثية لتصبح منتجًا قاباًل لمتسويؽ وخمؽ وييدؼ ا
فرص عمؿ مف خالؿ التواصؿ بيف الشركات الصناعية والييئة التعميمية المشرفة عمى المشاريع والطالب الذيف قاموا بتنفيذ 

 .المشاريع

لدكتور محمد يسار عابديف رئيس جامعة دمشؽ أف المعرض أصبح تقميدًا سنويًا تحرص وفي كممة لو خالؿ االفتتاح أكد ا
جامعة دمشؽ عمى إقامتو وتقديـ الدعـ إلنجاحو بيدؼ صقؿ ميارات الطالب وتنميتيا معتبرًا أف المعرض يشكؿ دلياًل 

 .يـ إلى مشاريع ممموسةإلى تصاميـ عممية تترجـ سنوات دراست واضحًا عمى قدرة الشباب عمى تحويؿ أفكارىـ 

ونوه الدكتور مصطفى الموالدي عميد كمية اليندسة الميكانيكية والكيربائية بالنجاح الذي حققو المعرض خالؿ السنوات السابقة 
حيث تـ اختيار مجموعة مف المشاريع لنيؿ جوائز محمية ودولية كما تـ تبني بعضيا مف قبؿ جيات وطنية لتصبح مشاريع 

 .ض الواقع تسيـ في دعـ االقتصاد الوطنيمنتجة عمى أر 

ورأى الميندس إياد طمب عضو المكتب التنفيذي لالتحاد الوطني لطمبة سورية أف المعرض بات يشكؿ منصة متميزة لتنمية 
صناعة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات مبينًا أف اتحاد الطمبة وفي إطار الجيود المبذولة لبناء سورية الرقمية يسعى 

الطالع بدوره لتحقيؽ ىذه الرؤية بمفيوميا الواسع لذا يعمؿ عمى إعداد وتنفيذ العديد مف البرامج التدريبية الالزمة لبناء ل
 .الكفاءات الرقمية

 

وتحدث الدكتور محمد حساـ النجار رئيس مجمس إدارة الجمعية العممية السورية لممعموماتية عف التعاوف المشترؾ بيف 
لدعـ الشباب الجامعي في اختصاصات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والمساىمة في تعزيز عممية الجمعية والكمية 



التدريب والتأىيؿ ورفع الميارات العممية والمينية ليـ عبر دورات تخصصية مجانية مبينًا أف الجمعية دعمت خالؿ عاميف 
 .ة والكيربائيةمشروع تخرج في كمية اليندسة الميكانيكي 44متتالييف ما يقارب 

 

ومف الشركات الراعية لممعرض أشار يزف أبو حمداف المنسؽ اإلعالمي لشركة سيريتؿ في تصريح لػ سانا إلى حرص الشركة 
موجود عمى ” قسـ الموارد البشرية“عمى دعـ مسيرة العمـ والطالب المتميزيف بعموـ التكنولوجيا المختمفة مبينًا أف فريؽ سيريتؿ 

 .ض الستقباؿ طمبات التوظيؼ انطالقًا مف أىمية استثمار طاقات الشباب وتميزىـ في مجاؿ التكنولوجيامدى أياـ المعر 

إضافة إلى فقرات موسيقية وتكريـ لعدد مف الجيات  0192وتخمؿ االفتتاح عرض فيمـ وثائقي عف رحمة المعرض منذ عاـ 
 .المشاركة والراعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
 سانا    المصدر  
                            91/91/0109التاريخ    

 لممتقدميف لمفاضمة التعميـ الموازينظاـ حجز دور إلكتروني 

بيدؼ تسييؿ آلية التقدـ إلى مفاضالت التعميـ الموازي لمفرع العممي ولمنح الجامعات الخاصة غير الطبية وتخفيؼ االزدحاـ 
 .ضمف المراكز المعتمدة أعمنت جامعة دمشؽ اليـو عف نظاـ )حجز دور إلكتروني( لمتسجيؿ في المفاضمة

بياف تمقت سانا نسخة منو أف ىذا اإلجراء يتيح لمطالب إمكانية حجز موعد مسبؽ لمدخوؿ إلى مراكز  وأوضحت الجامعة في
 .المفاضمة وذلؾ عبر الرابط المخصص لذلؾ والموجود عمى موقع الجامعة اإللكتروني

ويستمر لغاية السابع  وحددت الجامعة مراكز التقدـ إلى المفاضالت المذكورة حيث يبدأ قبوؿ الطمبات اعتبارًا مف يوـ غد
 .والعشريف مف الشير الجاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   
 

 
 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
 لطمبة سوريااالتحاد الوطني     المصدر  
                            91/91/0109التاريخ  

وننوي اعتماد … زير التعميـ العالي تحت قبة مجمس الشعب : سندرس مشاكؿ السنة التحضيرية بشكؿ جدي واىتماـ كبيرو 
 المفاضمة المركزية في الجامعات الخاصة

ابراىيـ عف الحاجة ورشة عمؿ حوؿ السنة التحضيرية رغـ أف كشؼ وزير التعميـ العالي و البحث العممي الدكتور بساـ 
إيجابياتيا أكثر مف سمبياتيا عمى حد قولو، وذلؾ خالؿ جمسة مجمس الشعب المنعقدة اليوـ برئاسة حموده صباغ رئيس 

 .مجمس الشعب

كطاردة لمطمبة المتقدميف وفي رده عمى انتقادات معظـ أعضاء مجمس الشعب لطريقة وأسموب التعاطي مع السنة التحضيرية 
لكميات الطب والصيدلة أوضح ابراىيـ أف الطالب ممف لجؤوا إلى تغيير قيودىـ لكميات أو اختصاصات أخرى ىـ ممف لـ 

ينجح سوى في مقرريف أو ثالثة عمى األكثر رغـ أنيـ ممف حصؿ عمى مجموع عالمات عاؿ في الثانوية العامة ، قائاًل رغـ 
 سنة التحضيرية بشكؿ جدي واىتماـ كبير وعبر ورشة عمؿ خاصة بيا عمى كافة المستويات واألصعدةذلؾ سندرس مشاكؿ ال

مشيرًا إلى أنو ولممرة األولى ليذا العاـ كانت عالمات المنطقة الشرقية أعمى وزادت عف معدؿ القبوؿ العاـ وىي مشكمة يجب 
% مف مقاعد الكميات الطبية بعالمات 01ئية والتي تتمتع بنسبة الوقوؼ عندىا مطوال لكوف المنطقة الشرقية مف المناطؽ النا

 .أقؿ مف القبوؿ العاـ إال ىذا العاـ كانت عالماتيـ أعمى مف القبوؿ العاـ

% بحيث أف أدنى 91ابراىيـ أوضح مف جانب آخر أف الوزارة وعند تحديد سياسة القبوؿ في السنة التحضيرية تضيؼ 
 .% مف الطالب فقط5ليندسية ومف يخرج مف السنة التحضيرية ال يتعدى المعدالت تذىب إلى الكميات ا

وبيف ابراىيـ كذلؾ أف الكمؼ المالية المرتفعة وليس السنة التحضيرية ىي المسبب في نقؿ بعض الطالب لكميات 
 .والسكف واختصاصات أخرى لكوف إحدى الجامعات الخاصة قريبة مف سكنو وبيدؼ توفير أعباء وكمؼ الدراسة والتنقؿ

وأشار ابراىيـ إلمكانية تطبيؽ السنة التحضيرية لمتقدـ إلى الجامعات الخاصة إلى التعميـ الموازي ودراسة زيادة أعداد 
 .أو اعتماد التعميـ المسائي أو التعميـ المتماثؿ ورفع استيعاب كميات اليندسة %50المتقدميف لمتعميـ الموازي بنسبة 

لخاصة فقد برره الوزير بإلحاح رؤساء الجامعات الخاصة ومجالس إدارة شركاتيا بطمبات مفادىا وحوؿ رفع الرسـو لمجامعات ا
% مقدميف قوائـ مقارنة مف جامعات دوؿ الجوار والنفقات التشغيمية ليا والتجييزات وكمؼ المحروقات 011رفع الرسـو بنسبة 

% فقط أسوة بالتعميـ الموازي مبينا أف الرفع 41% ومنيا 51بنسبة والنقؿ وغيرىا، إال أف الوزارة لـ توافؽ إال عمى رفع الرسـو 
 .عمى الطالب المستجد فقط وال ينسحب عمى المسجميف برسـو سابقة



كاشفًا عف نية وزارة التعميـ العالي اعتماد مبدأ المفاضمة المركزية في الجامعات الخاصة أسوة بمفاضمة التعميـ الحكومي في 
ار أعضاء مجمس الشعب إلى اضطرار الطمبة لمتقدـ لممفاضمة ألكثر مف جامعة خاصة ودفع رسوـ السنة القادمة حيث أش

 .لكؿ جامعة عمى حدة الختيار اختصاص في جامعة واحدة فقط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
 

 
 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
 االتحاد الوطني لطمبة سوريا    المصدر  
                            01/91/0109التاريخ  

 

 برسـ جامعة دمشؽ

مطالبات بمعالجة موضوع الطالب المنقوليف مف جامعات حمب وحمص وردت موقع االتحاد الوطني لطمبة سورية عدة 
كرسي 51وتشريف الى جامعو دمشؽ .. وىؿ يعقؿ في ىذه الظروؼ الصعبة عدـ قبوؿ الوزارة لمطالب حممة مواد وتكتفي بػ   

 ؟؟.. آمميف مراعاة العبء المادي .

ذًا فقضية النقؿ المتماثؿ بالجامعة الحكومية، وقرار جامعة  دمشؽ الطالب ليسوا ضد القرار لكف ضد تطبيقو ىذا العاـ كوف وا 
 الغالب منيـ سجؿ عمى أمؿ النقؿ بعد عاـ

 


