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 اتفاقية لتعزيز التعاون العممي بين جامعة دمشق والمعهد العالي لمدراسات والبحوث السكانية  

والثقافي وقعت جامعة دمشق والمعيد العالي لمدراسات والبحوث السكانية اليوم اتفاقية لتعزيز التعاون العممي  سانا-دمشق
 .المشترك وال سيما في مجاالت البحث العممي والتدريب والتطوير ونشر المعرفة

لقاء  وبموجب االتفاقية يتبادل الجانبان زيارات أعضاء الييئة التدريسية واإلدارية بيدف التدريب وتبادل المعمومات والخبرات وا 
وتبادل الطالب من أجل التأىيل العممي والتدريب والقيام بزيارات المحاضرات والمشاركة في الفعاليات األكاديمية المختمفة 

ويعمل الجانبان عمى تنفيذ وتطوير مشاريع   .إطالعية وذلك وفق قواعد القيد والقبول واألنظمة الخاصة بالتبادل الطالبي
مة المؤتمرات والندوات وحمقات بحثية مشتركة يتم االتفاق عمييا وتبادل المعمومات بشأنيا إضافة إلى التعاون في مجال إقا

 .البحث والورشات والنشاطات الرياضية والفنية واالجتماعية والثقافية

ووفق االتفاقية يستفيد الجانبان من التجييزات والمخابر المتاحة لدييما ويكون اإلشراف عمى الرسائل العممية المسجمة إشرافا 
ب االتفاقية يتبادل الجانبان جميع الكتب والمجالت البحثية والمراجع العممية وبموج.”الماجستير والدكتوراة“مشتركا عمى رسائل 

 .والنشرات العممية والمطبوعات العممية الدورية واالستفادة من المكتبات العامة والمكتبات االلكترونية الموجودة لدى الجانبين

دين وفي تصريح لـ سانا عقب توقيع االتفاقية أكد الدكتور محمد يسار عاب
رئيس جامعة دمشق أن ىدف االتفاقية تحسين أداء الدراسات العميا وفق شروط ومواصفات وزارة التعميم العالي والبحث العممي 
مبينا أن المعيد يعد من أىم الجيات التي تعمل بالدراسات السكانية والتي تتعمق بأقسام عمم االجتماع والتاريخ في كمية 

لمعيد العالي لمتخطيط اإلقميمي في جميع دراساتو وخبراتو وىناك ضرورة وحاجة مشتركة لمتعاون اآلداب والعموم اإلنسانية وا
  .في ىذا المجال

الدكتور حيدر عباس عميد المعيد العالي لمدراسات والبحوث السكانية أشار إلى أىمية االستفادة من البنية التحتية الموجودة 
رات األساتذة وأبحاثيم مبينا أن ىناك خطة لتوسيع اختصاصات الماجستير في الجامعة من مخابر وقاعات وكذلك من خب

 .خالل السنوات القادمة بحيث تشمل جميع المجاالت وال سيما فيما يتعمق بالصحة واالقتصاد

 ىيالنة اليندي
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  !”جامعة دمشق“حممة انتقادات تطال  

 فداء شاهين -دمشق

عمى وسائل التواصل االجتماعي نتيجة الشروط التي وضعتيا  جامعة دمشق حممة من االنتقادات ُوّجيت إلى المعنيين في
أن الشروط غير منصفة، خاصة لمتقدم إلى المنح الينغارية، والسيما شروط العمر وتاريخ صدور الشيادة، إذ اعتبر الطالب 

وأنيم تكمفوا ثمن وجيد جمع األوراق وترجمتيا، كما تقدموا إلى امتحان المغة ليفاجؤوا بالشروط الجديدة التي من المفترض 
 .وضعيا من تاريخ صدور إعالن المنح وليس بعده

ط التي ُوضعت ىي نفسيا التي ُتعتمد في رّد عمى تمك االنتقادات بأن الشرو  رئيُس جامعة دمشق الدكتور محمد يسار عابدين
أن الشروط التي وضعتيا  إلى” البعث”القبول بالدراسات العميا أو في مرحمة اإلجازة الجامعية ولم تخرج عن القوانين، مشيرًا لـ

ي السنة المجنة المشّكمة من قبل وزارة التعميم العالي والبحث العممي والجامعة عممت عمى تصحيح ما سبق، خاصة وأنو ف
الماضية كان ىناك تفاوت كبير في مستوى الطالب الذين ُأرسموا، وحاليًا الفرص متاحة وفق توجييات وزارة التعميم العالي 

 .وقوانينيا
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ألف طالب في  82«: الوطن»العجي لـ… لمسكن الجامعي زاد الضغط وحاجة الطالب « غالء اإليجارات»
 مشروع مرسوم مرتقب لتحويل المدن الجامعية لهيئات مستقمة… غرفة  0222

عن تنسيق واتفاق « الوطن»كشف مدير مدينة الشييد باسل األسد الجامعية بجامعة دمشق مضر العجي في حديث خاص لـ 
وزارة الكيرباء عمى تأمين الكيرباء لمطالب مع تخفيض ساعات التقنين الحاصل  بين إدارة المدينة الجامعية والمعنيين في

 .لياًل بشكل يومي 17ساعات فترة الذروة وصواًل إلى توفير الكيرباء من السادسة مساء وحتى الـ 3والمطبق حاليًا بمعدل 
لتي انطمقت منذ أيام، مع تقدير وضع وأوضح العجي أن ىذا األمر جاء تقديرًا لظروف الطالب وخاصة فترة االمتحانات ا

الطالب والتحضير الجيد لالمتحانات في مختمف االختصاصات الجامعية، مضيفًا بالقول: ال تغيير حاليًا عمى وضع الكيرباء 
 .في السكن الجامعي رغم الظروف الراىنة، كما أنو ال زيادة لساعات التقنين عن السابق

عي أن تأمين الكيرباء ُيمّكن المدينة من تشغيل حراقات التدفئة وحراقات الماء الساخن، ما كما بّين مدير إدارة السكن الجام
 .«المحروقات»ينعكس عمى الطالب إيجابًا خالل موجة البرد الحالية، األمر الذي يخفف عبء تشغيل المولدات التي تتطمب 

فيض لمخصصات السكن الجامعي في تجمع المزة واليمك وحول واقع مادة الخبز في المدينة الجامعية، بّين العجي أنو ال تخ
والدراسات العميا من مادة الخبز، مع تأمين احتياجات الطالب اليومية من المادة، مشيرًا إلى حدوث نوع من التأخير في 

ن الخبز، الحصول عمى المادة نتيجة األعداد الكبيرة لمطالب، لكن يتم معالجتو وأي طالب يحصل عمى مخصصاتو اليومية م
ساعات، مضيفًا: يتم توفير المادة لعدد من الطالب خارج إطار الفترة المخصصة،  5عمى مدار اليوم وتحديدًا خالل فترة 
 .إضافة إلى توفير المادة لمموظفين

توفير المادة ونوه العجي باستمرار العمل بآلية منع دخول المعتمدين قبل الساعة الثانية عشرة، يوميًا في كل يوم، ما ساىم في 
يمكن حصول غير الطالب عمى المادة، مع متابعة توفير  17لمطالب وتخفيف الضغط، وقال: من الساعة السادسة وحتى الـ

واعتبار طالبيم جزءًا ال يتجزأ « مدرسة التمريض»االحتياجات والتخفيف من االزدحامات، ناىيك عن تأمين المادة لطالب 
 .يؤمن لمموظفين خالل فترة النيار من طالب المدينة الجامعية، كما

ألف طالب وطالبة مع زيادة عدد الطالب ىذا العام بنسبة زيادة تصل إلى  72وبّين أن عدد الطالب في السكن يصل إلى 
بالمئة، وبرر زيادة عدد الطالب لغالء اإليجارات خارج المدينة الجامعية، ما دفع طالب إلى تفضيل السكن  52نحو الـ

طالب وطالبة )غير قاطنين( في السابق لم يحصموا عمى  3022يجة الظروف واإلمكانات، كاشفًا عن وجود الجامعي نت
 .السكن سابقًا بشكل نيائي

غرفة، ويتراوح عدد الطالب في الغرف بين  2602وحدة سكنية، كما يصل عدد الغرف السكنية إلى  72وأشار إلى وجود 
الغرفة، مؤكدًا أن ىناك زيادة في عدد الطالب لمضعف وذلك فوق االستيعاب  طالب وذلك بحسب تصميم 2الطالبين والـ 

 .التصميمي، عممًا أنو لم يرفض أي طمب لإلقامة في السكن

        الوطن     المصدر            اإلعالم دائرة
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وقال: إن الوضع مستقر داخل السكن الجامعي، وىناك تشدد في اإلجراءات، عممًا أن حاالت الخمل ىي فردية بسيطة تمت 
لسكن إلى ىيئة مستقمة يخفف من اإلجراءات اإلدارية وسيولة الحركة المالية ويمنح استقاللية معالجتيا، مضيفًا: إن تحويل ا

 .لمسكن وينعكس عمى الناحية الخدمية، عممًا أن ىناك مشروع مرسوم لتحويل المدن الجامعية إلى ىيئات مستقمة

  



  !تتعامل مع اإلعالم بغرابة” الجامعة”رسائل الماجستير يأكمها الغبار.. و 

 محمد ديب بظت –دمشق 

تضيع سطور رسائل الماجستير والدكتوراة عمى رفوف مكتبات الكميات وتغمف سماكة الغبار اسم الباحث، فتندثر مالمح فكره 
صفحات البحث العممي، وتكاد الرسالة المقّدمة ال تكون مرجعًا إال لقمة قميمة من الطالب الذين يشرعون في كتابة مع إغالق 

 .!!بحثيم، قبل أن تضيع أفكارىم أيضًا.. وىكذا دواليك

ذا ضّمنت وزارة التعميم العالي لفظ واضحة تجاه مكتبتيا البحث العممي عمى اسميا قبل حوالي عام تقريبًا، فإننا ال نجد رؤية  وا 
من حيث تقسيميا عمى أسس عممية منظمة بغية نشر رسائل الماجستير والدكتوراة عمى الموقع الرسمي، وتتيح   اإللكترونية

تمك األطروحات وتسيل إمكانية الوصول لباحثين آخرين حول العالم العربي عمى أقل تقدير كي يستفاد منيا وتكون بمثابة 
أن الدراسات المنشورة عبر مجالت جامعة دمشق تنحصر في أبحاث الدكاترة واألساتذة الجامعيين، وال المرجع ليم، في حين 

جامعة “توفر أيقونة األطروحات رغم وجودىا في تبويب البحث العممي أية دراسة، أما الجامعة الثانية عمى المستوى المحمي 
 .7212نيسان من عام  5لتاريخ  ، فكانت آخر رسالة منشورة عبر تبويب المنشورات تعود”حمب

 ”البعث“استقصاء 

بحثت عن المكتبة اإللكترونية الخاصة بوزارة التعميم العالي، لنجد أن الرسائل المتاحة ليست مقّسمة وفق ضوابط ” البعث“
ار التقسيم وفق تنظيم المكتبات، إذ حكمتيا العشوائية واختالط المجاالت الجامعية مع بعضيا البعض، دون األخذ بعين االعتب

التاريخ أو الترتيب اليجائي أو حسب االختصاص الجامعي، في حين تعّذر الوصول إلى إنجازات بعض الباحثين رغم توفرىا 
في المكتبة، كما لوحظ وجود نمط لمبحث يسجل بداخمو اسم الباحث ومفردات من بحثو العممي وكميتو وقسمو، فأّنى لطالب 

 .إلعالم مثاًل معرفة كل ىذا حتى يطمع عمى إنجازات الباحثين السوريين من اختصاصو نفسومن الجزائر يدرس في كمية ا

وعميو تظير الحاجة إلى تجييز مكتبة إلكترونية خاضعة لقواعد تنظيم المكتبات حتى تغني الباحث السوري في المقام األول، 
 .العالميةوتساعد عمى تحسين موقع الجامعات السورية ضمن لوائح التصنيف 

 !طمب مستغرب

ومن أجل ىذا الموضوع ولمعرفة آلية نشر األبحاث في مجمة جامعة دمشق، حاولنا التواصل مع رئيس دائرة المجالت الذي 
طمب مّنا كتابًا رسميًا من رئيس جامعة دمشق لمموافقة عمى إجراء مقابمة معو، وبالفعل قدمنا طمبًا عند الديوان يوم األربعاء 

فعنا رسوم الطوابع أيضًا كي تجري صحيفتنا لقاًء تقف خاللو عند موضوع رسائل الماجستير، وأرسمناه باليد إلى الماضي ود
 .مكتب السكرتارية التي طمبت منا الحضور في اليوم التالي ألخذ الموافقة
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مبت الموظفة منا التواجد يوم القصة لم تقف عند ىذا الحّد بل امتدت إلى عدم وصول الموافقة المطموبة في اليوم التالي، وط
األحد كون الموافقة لم تأت بعد من فرع الحزب المعني باألمر أيضًا، لنأتي في اليوم المذكور فتقول لنا الموظفة نفسيا إن 

ؤكدًا لتمك الموافقة عند الموظف، م  الموافقة قد ُوقعت وىي في الديوان السري، فذىبنا إلى الديوان السري لنتفاجأ بأنو ال وجود
 .أنيا لم تصل، مشيرًا إلى أن عمينا الذىاب إلى فرع الحزب والمطالبة بإسراع الطمب أو التواجد يوم االثنين بغية استالمو

 روتين عمى اإلعالم 

حضرنا يوم االثنين ولم يحضر طمب الموافقة، ويبدو خالل ذلك أن سطور الماجستير التي تحدثنا عنيا في مقدمة المادة 
إذا  :من تضيع في رفوف المكتبات، بل شاركيا طمبنا ذاك الذي وئد عند مكاتب موظفي الرئاسة، لنتساءل ليست وحدىا

عوممت الصحافة ىكذا وتأخر وصول طمب الموافقة إلجراء مقابمة واحتكام الموظفين إلى الروتين المؤسساتي المحكوم بالبطء 
 .!ل معامالتيم الرسمية والالمباالة، فكيف ىي آلية التعاطي مع آالف الطالب خال

  



 

 جامعة دمشق تمدد فترة قبول طمبات تغيير القيد والتحويل المتماثل في نظام التعميم المفتوح 

المتماثل في نظام التعميم المفتوح لمعام الدراسي مددت جامعة دمشق فترة قبول طمبات تغيير القيد والتحويل  سانا-دمشق
ويضم نظام التعميم المفتوح  .لغاية الثامن والعشرين من الشير الجاري وذلك وفق بيان تمقت سانا نسخة منو 7272-7271

دارة المشروعات المتوسطة والصغيرة ورياض األطفال والدراسات القا نونية في جامعة دمشق برامج الترجمة والمحاسبة وا 
 .والدراسات الدولية والدبموماسية واإلعالم

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

 التعميم العالي تعمن أسماء الناجحين المرشحين لممنح الصربية

ن صربيا في أعمنت وزارة التعميم العالي والبحث العممي اليوم أسماء الطالب الناجحين المرشحين لممنح المقدمة م سانا-دمشق
وتضمن إعالن الوزارة الذي تمقت سانا نسخة منو أسماء المرشحين األصالء واالحتياط لممنح الدراسية .عدة اختصاصات

لتفادي  7271شباط  3كانون الثاني و 72المذكورة مشيرة إلى أنو يحق لمطالب الناجح الراغب باالستنكاف التقدم بطمب بين 
وأكدت الوزارة أن القبول  .النات التبادل الثقافي في العام الدراسي الحالي واألعوام القادمةالحرمان من التقدم إلى باقي إع

وكانت الوزارة أعمنت في الرابع عشر من كانون الثاني الجاري  .النيائي لمطالب مرتبط حصرًا بموافقة الجية المعنية في صربيا
العالم “ضمن برنامج  7271-7272جامعية األولى لمعام الدراسي منح دراسية خاصة بمنح التبادل الثقافي لممرحمة ال 3عن 

 .بمختمف االختصاصات المتوافرة في الجامعات الصربية ”في صربيا

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

 مباحثات سورية عراقية لتطوير العالقات األكاديمية بين جامعات البمدين

 82/1/8281تشرين 

والبحث العممي العراقي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب والسفير السوري في بغداد صطام جدعان بحث وزير التعميم العالي 
 .الدندح سبل تطوير التعاون األكاديمي بين البمدين ورسم مسارات التفاىم بين الجامعات العراقية والسورية

ا في بغداد نسخة منو : إن الوزير عبد الصاحب وقال بيان لوزارة التعميم العالي والبحث العممي العراقية تسممت مراسمة سان
أعرب عن إمكانية تطوير العالقات العممية بين البمدين وفق برنامج أكاديمي يمبي الرؤية والمقترحات التي تخدم األىداف 

 .العممية المنشودة لدى الجانبين عمى صعيد الدراسات األولية والعميا واإلشراف المشترك والمؤتمت

 
 اإلعالم دائرة

        سانا     المصدر           
 70/1/7271     التاريخ     



لسفير الدندح أىمية تنمية أفق التعاون بين العراق وسورية عمميًا وأكاديميًا وثقافيًا وتحقيق ما تصبو إليو جامعات بدوره أكد ا
وقال في تصريح لمراسمة سانا في بغداد: إن المقاء بحث تفعيل مذكرات التفاىم بين البمدين وتبادل الخبرات األكاديمية  .البمدين

عطاء المنح الدراسية لمدراسات والمشاركة في البحوث العممية  والمؤتمرات وتبادل الزيارات العممية وزيارات الطمبة لمجامعات وا 
 .العميا إضافة إلى مناقشة أوضاع الجامعات الخاصة ومعادلة الشيادات

 

 

 

 


