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 تعمن اليوم نتائج مسابقة أعضاء الهيئة التدريسية ” التعميم العالي“

رغم تأكيد وزارة التعميم العالي والبحث العممي بأن أسباب تأخر إعالن نتائج مسابقة أعضاء الييئة التدريسية تعود إلى 
بعض األقسام لم تدرج  عمميات تدقيق االختصاصات، إال أن ذلك لم يخُل من عمو أصوات تنادي بإنصافيم، خاصة وأن

واعتبرىا “اختصاصاتيم في المسابقة بحجة أن شيادة الدكتوراه عندما حصموا عمييا في سورية كانت في اختصاص عام، 
، وبعدىا أصبح لكل قسم عدة اختصاصات يختصون بيا في الدراسات العميا، عممًا أنيم أنفسيم ”المتقّدمون لعنة تالحقيم

سنوات ولكن من خارج المالك، إضافة إلى وجود بعض من كانوا بعثة خارج سورية وحصموا عمى  يدّرسون في الجامعات منذ
 .الدكتوراه وعادوا، كذلك لم يتّم رفع اختصاصاتيم، بذريعة أن الوزارة شّددت عمى االلتزام برفع أعداد معّينة ال يمكن تجاوزىا

ُتعمن، إال أن الوزارة أصّرت عمى تجاىل ىذا الجانب ولم ومع وجود مرسوم بتخصيص نسبة لذوي الشيداء في أية مسابقة 
تعِط أي نسبة لذوي الشيداء، مع العمم أن ىناك قسمًا منيم يقوم بالتدريس في الجامعات وىم من خارج المالك، في وقت أمل 

 .ذوو الشيداء بتخصيص نسبة ليم في ىذه المسابقات ميما كان اختصاصيم، وعدم إغفاليم

أن اليوم الخميس ” البعث”ر إعالن نتائج المسابقة، كشف رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد يسار عابدين لـوعن أسباب تأخ
سيكون موعد االنتياء والبت بالمتقدمين إلى مسابقة أعضاء الييئة التدريسية، عمى أن تكون المباشرة باختيار األعضاء 

 .المناسبين لمجامعات األسبوع القادم

 .ج النيائية لمسابقة أعضاء الييئة التدريسية قد تأخر بسبب تمديد تقديم الطمبات إلى المسابقةوكان إعالن النتائ
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طالب وطالبة يتقدمون إلى االمتحان الوطني الموحد لمصيدلة 0511نحو   

الزي أجشاٍ هشكض القٍبط ّالزقٌْن فً الزعلٍن العبلً ” 0100دّسح شجبط “ّطبلجخ الٍْم لالهزحبى الْطًٌ الوْحذ للصٍذلخ طبلت  0011رقذم ًحْ 

 .ّالجبهعبد غٍش السْسٌخ” الحكْهٍخ ّالخبصخ“ّالجحث العلوً لطالة الجبهعبد السْسٌخ 

دهشق ّحلت “ش لـ سبًب على سزخ هشاكض اهزحبًٍخ ضوي جبهعبد ّرْصع الوزقذهْى ّفق هب ثٌٍذ الوذٌش العبم للوشكض الذكزْسح هٍسْى دشب

 .”ألوبًٍب ّدثً ّالقبُشح ّعوبى“إضبفخ إلى هشاكض الٌفبر خبسج سْسٌخ فً ” ّرششٌي ّالجعث ّحوبح ّطشطْط

علن الفبسهبكْلْجٍب -حبّسّرٌبّلذ ه -الٌبسط-ّلفزذ دشبش إلى أى االهزحبى رضوي هئخ ّعششٌي سؤاالً روبشذ هع الوعبٌٍش الوشجعٍخ األكبدٌوٍخ

ن الحٌٍْخ ّالسوْم ّاألشكبل الجشعٍخ ّسقبثخ الجْدح ّكٍوٍبء األدٌّخ ّالزقبًبد الزحلٍلٍخ ّآداة هوبسسخ الوٌِخ ّاألدٌّخ ًجبرٍخ الوٌشأ ّالوعبل

 .السشٌشٌخ ّالوكشّثْلْجٍب

لزخشج ّالحصْل على عالهخ سزٍي ثبلوئخ ششطب للزقذم ٌّعذ ًجبح الطبلت فً االهزحبى الوْحذ ّحصْلَ على عالهخ خوسٍي ثبلوئخ ششطب ل

 .لوفبضلخ الذساسبد العلٍب
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 من آذار القادم 21تمديد التسجيل لمطالب المستجدين في الجامعات لغاية الـ 

-2121تمديد فترة التسجيل لمطالب المستجدين المسجمين في الجامعات لمعام الدراسي وافق مجمس التعميم العالي عمى 
 .لغاية الخامس عشر من شير آذار القادم كموعد نيائي وال يمدد التسجيل بعد ىذا التاريخ 2120

لعودة لجامعاتيم وفي قرار آخر وافق المجمس خالل اجتماعو اليوم عمى عدم تحميل الطالب المستضافين في الجامعات عند ا
مقررات داعيًا الجامعات إلى تشكيل لجان فنية متخصصة لدراسة موضوع مكافئة المقررات لطالبيا  6األم أكثر من 

 .المستضافين عند عودتيم لمجامعة األم

الطالب ووفق القرار فإن كل طالب تم تكميفو بأكثر من ستة مقررات قبل صدور ىذا القرار يطالب بستة مقررات فقط وكذلك 
الذي نجح بجزء من ىذه المقررات التي كمف بيا في دورة المقررات غير المتماثمة يكمف بالمواد المتبقية بما ال يزيد عمى ستة 

 .مقررات

عادة النظر في الخطط الدرسية والمناىج  وناقش المجمس خالل اجتماعو اليوم أيضًا واقع كميات التمريض والعموم الصحية وا 
ورة التركيز عمى جانب تدريب الطالب في المشافي وتوصيف عمل الخريجين وتشكيل لجنة لدراسة ىذا فييا مؤكدًا ضر 

  .الموضوع
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 تمديد فترة قبول طمبات إيقاف التسجيل في التعميم المفتوح بجامعة دمشق

دمشق فترة قبول طمبات إيقاف التسجيل في نظام التعميم المفتوح لمطالب الراغبين بإيقاف التسجيل لمفصل مددت جامعة 
 .وفق بيان تمقت سانا نسخة منو اليوم 2120-3-4حتى  2120 2121األول من العام الدراسي 

دارة المشروعا ت المتوسطة والصغيرة ورياض ويضم نظام التعميم المفتوح في جامعة دمشق برامج الترجمة والمحاسبة وا 
 األطفال والدراسات القانونية والدراسات الدولية والدبموماسية واإلعالم
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 مباحثات سورية إيرانية لتعزيز التعاون العممي

الدكتور بسام إبراىيم خالل لقائو اليوم سعيد خطيب زاده المتحدث الرسمي باسم وزارة بحث وزير التعميم العالي والبحث العممي 
الشؤون الخارجية في الجميورية اإلسالمية اإليرانية رئيس مركز الدبموماسية العامة واإلعالم والوفد المرافق عالقات التعاون 

 .العممي بين البمدين

قامة الندوات وأكد الوزير إبراىيم حرص سورية عمى تعزيز  العالقات العممية المشتركة من خالل زيادة المنح المقدمة وا 
والمؤتمرات العممية بين الجامعات السورية واإليرانية وتبادل الخبرات واألبحاث الفتا إلى أىمية االستفادة القصوى من الخبرات 

 .التكنولوجيا والتقانات إلى الجامعات السورية العممية والتقنية التي تمتمكيا مراكز األبحاث اإليرانية والعمل عمى نقل

بدوره لفت زاده إلى العالقات العممية المتميزة وبرامج التعاون العممي والثقافي والبحثي المتعددة بين البمدين مؤكدًا استعداد 
بين المؤسسات البحثية بالده لتقديم المزيد في ىذا المجال مشيرا إلى أىمية عمل المجان العممية المشتركة من أجل الربط 

 .والعممية لالستفادة من الطاقات المتاحة في الجانبين
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