
 كلمة عميد الكلية
 

بدأت كلية الطب البشري في الجامعة السورية الخاصة 
مع افتتاح  2005مسيرتها العلمية والتدريسية منذ عام 

الجامعة , حيث خطت الكلية خطواتها األولى التدريسية , 
 المختبرات بناء في تدريجيا	ومنذ ذلك الحين بدأت تتطور

من خالل التطوير م المختلفة التعلي مستلزمات وتوفير
 التي والتدريبية التعليمية والبرامج	المستمر للمناهج

 من والمؤلف لديها المتميز التدريسي الكادر و تعتمدها
 العربية العريقة الجامعات خريجي من مختصين	أساتذة

 في حدثت	وقد, الطبية االختصاصات مختلف في والدولية
 كافة فيه	حيث اكتملت 2005الداخلية الجديدة منذ عام  بيق الالئحةتط مع متقدمة نوعية نقلة الكلية

,  السريري التدريب	مرحلة في وخاصة التعليم مسيرة فيها وتطورت والطبي التدريسي البرنامج مستلزمات
 كافة في والمحاضرين األساتذة	خيرة توفير خالل من سواء,  متميزة تدريبية ا فرص الجامعة وفرت حيث

 مرضية حاالت فيها تتوفر التي الكبرى	وتوفير البيئة التدريبية المناسبة في المشافيت الطبية االختصاصا
 األساسية السريرية الطالب مهارات لتطوير حقيقية	فرصة توفر والتي المختلفة االختصاصات في متنوعة

تفعيل قة في مرمو جامعات مع الجامعة تعقدها التي االتفاقيات من لالستفادة الكلية تسعى كما	.
 لدى التعليم سوية رفع بهدف المتميزة التعليمية المؤسسات تلك مع الثقافي والتبادل العلمي	التعاون
 اثبتوا قد الكلية هذه خريجي إن نفتخر إننا		.العلمي تحصيلهم يدعم أن شأنه من ما كل تقديم	و طالبها

الطبي الموحد الذي تجريه وزارة  متحاناال	في حققوها التي المشرفة النتائج خالل من العلمية كفاءتهم
 التي السريرية المقابالت امتحانات في العالية النجاح	التعليم العالي وبشكل متواصل، ومن خالل نسب

 في%  52 ال تجاوزت عالية نتائج طالبنا حقق وقد دمشق،	بجامعة الطب كلية أساتذة قبل من بها امتحنوا
 هذه خريجوا اثبت كما والمعرفية، الطبية مهاراتهم يؤكد الذي	مراأل السريرية، المقابالت من العديد
 وتم القطر خارج أو القطر داخل الطبية االختصاصات مرحلة في	تميزهم خالل من علمية كفاءة الكلية
 المؤسسات في منهم العديد قبول

للبحث العلمي عبر  كبيرة أهمية الكلية وعمادة الجامعة رئاسة أولت ولقد		الطبية العالمية المرموقة.

 األساسية المعارف على الطلبة تدريب خالل من وذلك العالي، التعليم أسس بناء	إدراكها الجلي لدوره في

 علمية أبحاث إنجاز على الطلبة قدرات وتطوير بناء وكذلك الكلية في بحثية فرق وتشكيل	العلمي للبحث

  ها طالب السنة السادسة في الكليات الطبيةيجري التي التقليدية التخرج رسائل عن كبديل	واعتمادها
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