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 جبمعة دمشق تجذأ انتحضيرات المتحبنبت انفصم انذراسي األول 

 :الثورة اون الين _ ميساء الجردي

استعرض مجمس جامعة دمشق في جمستو الدورية واقع العممية التعميمية والبحثية بالجامعة والتحضيرات التي اتخذتيا الكميات 
من الشير الحالي في  02والتي ستبدأ في ال  0202ـ  0202امتحانات الفصل األول لمعام الدراسي  استعدادًا النطالقة

 . كميات الجامعة بدمشق وفروعيا في المحافظات الجنوبية
وأكد رئيس الجامعة الدكتور محمد يسار عابدين ضرورة توفير كل مستمزمات العممية االمتحانية في الكميات وتوزيع لجان 
المراقبات ولجان الرصد وتييئة الظروف المناسبة لمطالب لتقديم امتحاناتيم بأجواء مريحة وتأمين وسائل التدفئة والنظافة 
العامة داخل القاعات وضرورة قيام عمداء ونواب الكميات بجوالت دورية عمى القاعات لمراقبة سير االمتحانات لمتابعة 

 .ومعالجة كل األمور المستجدة والطارئة
كما شدد رئيس الجامعة عمى التقيد باألنظمة والتعميمات الناظمة لعمل االمتحانات ورصد أي معوقات أو مشكالت أو أي 

شكاوى تتعمق بشأنيا مع التأكيد عمى ضبط المخالفات االمتحانية وحاالت الغش ومعالجة أي حالة تخرج عن القواعد العامة 
 .ا إلى الجية المختصة وفق التعميمات الجامعية واتخاذ اإلجراءات الالزمة بحقياالمعمول بيا في ىذه االمتحانات وتحويمي

كما ناقش أعضاء المجمس واقع الدراسات العميا في الكميات والمعاىد العميا الرسائل واألطروحات واألبحاث العممية التي 
ب الدراسات لتقييم أبحاثيم ومساعدتيم يقدميا الطالب وأشار رئيس الجامعة إلى ضرورة تشكيل كل كمية لجنة خاصة بطال

عمى التشبيك مع الجيات المناسبة التي تتبنى فكرة البحث داعيًا عمداء الكميات لمتواصل مع الجيات والوزارات لالطالع عمى 
 .المشاكل التي تعاني منيا ىذه الجيات وتوظيفيا في األبحاث التي يقوم بيا طالب الدراسات العميا في كمياتيم

د رئيس الجامعة أىمية الترويج لمعمل الميني داخل الكميات والمعاىد من خالل تفعيل وحدات العمل الميني فييا وكذلك وأك
 .إجراء عقود استشارية ودراسات لمجيات العامة أو الخاصة بما يعود بالفائدة عمى ىذه الكميات والمعاىد

حكم رسائل الماجستير والدكتوراه باعتبارىا وثيقة ميمة لتوثيق مشددًا عمى ضرورة تقيد الكميات والمعاىد بتصوير جمسات 
البحث وضرورة تقيد الكميات بإجراء السينمار" ببحث طالب الدراسات العميا ووضع كل كمية ضمن جداول تتضمن كل 

ت العميا داخل السينمارات لطالبيا وتزويد الجامعة بيا، كما شدد عمى ضرورة اإلسراع بتجييز قاعة مخصصة لطالب الدراسا
 .أريحية كل كمية أو معيد وتييئة الظروف المناسبة إلجراء أبحاثيم بكل
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«: الوطن»يحممون بالدكتوراه.. وعميد السياحة لـطالب ماجستير … سنوات من االنتظار.. واألمر رهن بمجمس التعميم؟  4
 قيد المتابعة لمنحهم فرصة التسجيل واألولوية لمموفدين داخميا  

في كمية السياحة بجامعة دمشق بمزيد من االنتظار لمحصول « دراسات العميا»تستمر حتى اآلن معاناة طالب الماجستير 
الرغم من التأكيدات السابقة بأن موضوعيم ينتظر موافقة مجمس التعميم العالي عمى فرصيم بالتسجيل في درجة الدكتوراه عمى 

 .لمموافقة عمى افتتاح درجة الدكتوراه
سنوات انتظار بعد تخرجيم لم تشفع لمطالب بالحصول عمى أي فرصة، والسبب عدم وجود أساتذة وكادر تدريسي  2قرابة الـ

نما وجدت قبل البدء بتسجيل الطالب عمى الماجستير، ويأتي  عمى مالك الكمية، وخاصة أن ىذه المشكالت لم تولد حديثا وا 
 .ذلك في الوقت الذي اعتمدت فيو عمادة الكمية عمى االستعانة بأساتذة من غير كميات بجامعة دمشق

 -حكومية )دمشقولعل أكثر المتأثرين من تأخر افتتاح الدكتوراه ىم الطالب المعيدون لصالح كميات السياحة في الجامعات ال
، ممن أبدوا تخوفيم من حرمانيم من التسجيل وحصوليم عمى الدكتوراه، ناىيك عن وضع الطالب غير (طرطوس -البعث

 .المعيدين، وأحقيتيم بمتابعة تحصيميم العممي
سياحة ينص عمى بدء استمرار المشكمة لغاية اآلن، عممًا أن إقرار تعديل نظام الدراسات العميا لكمية ال« الوطن»وأكد طالب لـ

 ، فماذا حصل؟0202-0222التسجيل عمى درجو الدكتوراه اعتبارًا من العام الدراسي 
وبعد التواصل مع عميد كمية السياحة بجامعة دمشق الدكتور رسالن خضور، أكد أن ىذا الموضوع يتابع، وسيعرض قريبًا 

 مس التعميم العاليعمى طاولة مجمس جامعة دمشق التخاذ القرار المناسب ورفعو لمج
وأشار إلى رفع الموضوع بالكامل إلى جامعة دمشق مع التطرق إلمكانيات الكمية، خاصة وأن درجة الدكتوراه محدثة لكنيا 
بحاجة إلى افتتاح وىذا القرار بحاجة لموافقة مجمس التعميم، مؤكدًا حرص الكمية عمى حصول كل طالب ماجستير عمى 

اه، مع التركيز بشكل أكبر عمى طالب الماجستير الموفدين إيفادًا داخميًا عمى أن يكون ليم فرصة بالتسجيل عمى الدكتور 
 .األولوية

وأكد خضور أن أغمب األساتذة ىم من خارج المالك، بحيث يتم االعتماد عمييم من كمية االقتصاد بشكل أساسي، إضافة إلى 
أستاذًا من خارج المالك  19ائل الطالب، منوىا بوجود أكثر من وذلك لإلشراف عمى رس اآلداب )قسمي اآلثار والجغرافيا( 

 .يدّرسون في الكمية
ماجستيرات أكاديمية، وماجستيري تأىيل وتخصص، ما يتطمب عددًا جيدًا  3ونوه عميد كمية السياحة بجامعة دمشق، بوجود 

 .الفتتاح برامج جديدة من الكادر واألساتذة، مشيرًا إلى أن وضع الكمية مستقر وال مساعي أو مسوغات
يشار إلى وجود موافقة من مجمس جامعة دمشق عمى إحداث درجة الدكتوراه في اإلدارة الفندقية واإلدارة السياحية واإلرشاد 

  .السياحي، واآلن األمر مرىون بمجمس التعميم العالي لمموافقة عمى االفتتاح

 
 

 اإلعالم دائرة
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 ”كىرونب“تأهت كبمم نالمتحبنبت وتشذد ثإجراءات انتصذي نـ ”: انىطن“وزير انتعهيم انعبني نـ 

كافة المستمزمات أنو تم توجيو جميع الجامعات بتأمين  ”الوطن”بين وزير التعميم العالي والبحث العممي الدكتور بسام إبراىيم لـ
الشير الجاري، مع التأىب الكامل من الجامعات والتحضير  02واتخاذ اإلجراءات الالزمة لبدء العممية االمتحانية بـ 

 لالمتحانات
وأكد إبراىيم أن ىناك تشددا كبيرًا في تطبيق اإلجراءات االحترازية لمتصدي والوقاية من فايروس كورونا، بما فيو منع دخول 

إلى االمتحانات دون ارتداء الكمامة، ناىيك عن إجراءات التعقيم والنظافة وضبط العممية االمتحانية بالشكل  أي طالب
 المطموب

 02ألف طالب وطالبة بمختمف جامعات البالد، لمتقدم المتحانات الفصل الدراسي األول المقررة بـ  022ىذا ويستعد نحو 
 .الشير

 الوطن –فادي بك الشريف 
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جبمعة دمشق تخصص مكتت نطالة انذراسبت انعهيب في كم كهية نبئت رئيس انجبمعة نصبحجة انجالنة: انهذف هى راحة 

إلنجبز أثحبثهم  انطالة وتهيئة أجىاء هبدئة  

 صاحبة الجاللة _ وائل حفيان

طمبت جامعة دمشق من كمياتها تخصيص مكتب لطالب الدراسات العميا ) ماجستير ، دكتوراه ( في كل 
 كمية عمى أن يحتوي حواسب وانترنيت.

وبحسب القرار الذي حصمت صاحبة الجاللة عمى نسخة منو فإن جامعة دمشق وجيت إلى كمياتيا ومعاىدىا 
 ليندسية إلجراء الدراسة الكاممة لتجييز القاعات. بتكميف المكاتب ا

ولموقوف عمى الفائدة المرجوة من ىذا القرار تواصمت صاحبة الجاللة مع نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون 
البحث العممي والدراسات العميا الدكتور محمد فراس الحناوي الذي أوضح أن اليدف من تخصيص المكتب 

 وممرات الكميات.  واء ىادئة لمعمل إلنجاز أبحاثيم، بدل الجموس عمى األدراجىو راحة الطالب وتييئة أج

ولفت نائب رئيس الجامعة إلى أن المكاتب ستكون جاىزة في غضون شير ومجيزة بالحواسب وخطوط 
 االنترنيت.
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 تأجيل امتحانات كمية الهندسة الميكانيكية والكهربائية الثانية بالسويداء المقررة اليوم وغدا  بسبب األحوال الجوية 

 سانا-السويداء

أعمن فرع جامعة دمشق بالسويداء عن تأجيل االمتحانات المقررة اليوم وغدًا في كمية اليندسة الميكانيكية والكيربائية الثانية 
 .الجوية السائدة نظرًا لألحوال

وأوضح عميد الكمية الدكتور غسان مدلل في تصريح لمراسل سانا أنو نظرًا لألحوال الجوية السائدة وتساقط وتراكم الثموج في 
العديد من مناطق المحافظة وانقطاع بعض الطرق فييا وحرصا عمى سالمة ومصمحة الطمبة تقرر تأجيل مادة الرسم المقررة 

دًا الخميس بكمية اليندسة الميكانيكية والكيربائية الثانية في فرع جامعة دمشق بالمحافظة عمى أن يتم تقديميا اليوم األربعاء وغ
 .في نياية االمتحان

وتشيد محافظة السويداء ىطالت ثمجية ومطرية تشمل مناطق مختمفة منيا نتيجة المنخفض الجوي الذي تتأثر بو البالد ما 
 .ء تساقط وتراكم الثموجتسبب بإغالق بعض الطرق جرا

********************************************** 

 كانون الثاني الجاري 02التعميم العالي: امتحانات الفصل الدراسي األول بالجامعات تبدأ في  

في  0202-0202أكدت وزارة التعميم العالي والبحث العممي أن امتحانات الفصل األول لمعام الدراسي  سانا-دمشق
 .الجامعات ستبدأ في الرابع والعشرين من الشير الجاري

وأشارت الوزارة في بيان تمقت سانا نسخة منو اليوم إلى أنو تم الطمب من جميع الجامعات تأمين كل مستمزمات العممية 
ي لوباء كورونا االمتحانية واتخاذ اإلجراءات المطموبة لضمان سيرىا بالشكل األمثل إضافة إلى التشدد بإجراءات التصد

جراء عمميات التنظيف  وااللتزام بالتعميمات الصحية ومنع دخول أي طالب إلى القاعة االمتحانية دون ارتداء الكمامة وا 
 .والتعقيم الكامل لجميع القاعات والمراكز االمتحانية

 .ألف طالب وطالبة 022ويقدر عدد الطالب الذين سيتقدمون ليذه االمتحانات بنحو 

  

  
 اإلعالم دائرة

        سانا     المصدر           
 02/2/0202    التاريخ     



 يطمبون المساعدة ” المعنيون”أكشاك الجامعة.. غالء باألسعار و 

 محمد ديب بظت -دمشق

يصفو الطالب تتوزع أكشاك البيع عمى امتداد مساحة الجامعة، وال تعكس مساحة الكشك الصغيرة مدى مردوده المالي الذي 
، قياسًا باألسعار المرتفعة التي يفرضيا العاممون بذلك الحانوت الصغير، والتي تواجو الطالب الجامعي خالل عامو ”بالكبير“

الدراسي، والمالحظ أن مراكز البيع الجامعية تعرض بعض موادىا بسعر يزيد عن خارج أسوار الجامعة بمئة ليرة عمى أقل 
ما ينقص بالنسبة ألسعار الدخان عمى اختالف أنواعو، في حين تتفاوت القيمة المالية الخاصة بطباعة  تقدير، وبمئتي ليرة أو

األوراق وشراء الطوابع من كشك آلخر دون وجود الرقابة التي تمزم بتوحيد األسعار ومقاربتيا مع أسواق الخارج، فالطالب 
ستطيع في أحايين كثيرة التممص من شراء سمعة ما نظرًا لحاجتو يممس ذاك الفارق حينما تطأ قدماه الحرم الجامعي، وال ي

 .إلييا، وال يستطيع تأمينيا من الخارج إما لضيق الوقت، أو لمحاجة اآلنية لتمك المادة

تواصمت مع رئيس دائرة المقاصف في جامعة دمشق مصطفى نجار الذي أكد عمى وجود جوالت مستمرة تابعة ” البعث“
اإلدارية والمجان الفرعية لممقاصف الموجودة بالكميات والمعاىد، معتبرًا أن ىناك متابعة من قبميم لضبط لمدائرة والييئات 

األسعار في مراكز االستثمار الموجودة في الجامعة، وطمب نجار من الطالب مساعدتو من خالل إرسال الشكوى إليو، ألنو 
عمى ىذا الموضوع، مضيفًا بأنو سيمزم األكشاك والمقاصف قريبًا  حسب وصفو لم يتمق أية شكوى ورقية أو ىاتفية من قبميم

برازىا في مكان واضح كي يشتكي الطالب في حال تخطى أصحاب مراكز البيع  بوضع لوحة تحتوي عمى أرقام الشكاوى، وا 
وفي حال تكرار المخالفة  أسعار المواد المعمن عنيا، وستمجأ الدائرة بذلك إلى الغرامات العقدية أو إغالق المركز مدة أسبوع،

 .ثالث مرات يحق لمجامعة إلغاء العقد المبرم فيما بينيم

وفيما يخص أسعار الطوابع واستمارات التسجيل، نّوه نجار إلى أن الدائرة تعمن عن تسعيرة محددة لطمبات المفاضمة أو طمب 
%، 02نسبة ربح المستثمر التي ال تتجاوز  التسجيل، مع األخذ بالحسبان سعر الطوابع والظرف وطمب االستمارة، وكذلك

وختم نجار حديثو باإلشارة إلى أنو جرى إغالق خمسة مقاصف األسبوع الفائت بسبب عدم إعالن األسعار، أو زيادة التسعيرة 
لذي يمنع المحددة، واستجرار الكيرباء بصورة غير مشروعة، إضافة إلى عدم االلتزام باإلجراءات الصحية، مشيرًا إلى القرار ا

بموجبو بيع الدخان ضمن األكشاك في الفترة الحالية، بيد أنو التزال ىناك عمميات بيع تمك المادة رغم وجود حممة إليقاف 
 .بيعيا وفقًا لما قالو رئيس دائرة المقاصف

 

 

 
 اإلعالم دائرة

       لبعث ا     المصدر           
 02/2/0202    التاريخ     


