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  !البعيد عن االهتمام والرعاية” االبن الضال“التعميم التقاني 
 

 مباحثات سورية إيرانية لتطوير التعاون في مجال البحث العممي المشترك
 

 

التسميف« الطالبي من 888 »وزير التعميم العالي: التعميمات التنفيذية تصدر في أسرع وقت.. ورأسمال 
 مميون إلى 5 مميارات … الرئيس األسد يوّجو الحكومة لرفع قرضي الطالب »الشيري والشخصي«
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 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 صحيفة البعث       المصدر  

                            3/0801/ 16التاريخ       

  !البعيد عن االهتمام والرعاية” االبن الضال“التعميم التقاني 

المعاناة بالمجمس األعمى لمتعميم التقاني، وعّولوا عميو كثيرًا، لعّل وعسى ينتشميم من قعر بئر  تأّمَل طمبة المعاىد التقانية خيرًا 
” مأوى“ويخّمصيم من عقدة النقص التي ترافقيم من لحظة دخوليم أبواب المعيد وحتى بعد تخّرجيم، باعتبار الدراسة فيو 

لمفاشمين دراسيًا، فالمجمس المدّجج بكبار أساتذة الجامعات لم يقّدم إال الوعود التي ذىبت أدراج الرياح وتركت الدارسين 
 .!عمى قارعة طريق البطالةوالخريجين ينتظرون بألٍم 

دارات الجامعات ووزارات أخرى في السنوات األخيرة لم يخرج من إطار  لألسف االىتمام الذي أظيرتو وزارة التعميم العالي وا 
، فحال المعاىد ُيرثى ليا، سواء عمى صعيد بنيتيا التحتية أو توظيف مخرجاتيا في عممية التنمية، وىذا ما ”الحكي ببالش“

% في بعض المعاىد خالل سنوات سابقة، والمشكمة أن النزيف ما زال مستمرًا 88فاقد التعميمي يصل إلى أكثر من جعل ال
ربط الجامعة والخريج “، حيث ُعقد مؤتمر تحت شعار 0889وسط محاوالت إسعافية خجولة برزت بشكل واضح في عام 

ين، حيث بقيت المقررات والتوصيات في األدراج، ولتأتي نتيجة تسّجل عمى األرض لمصمحة الخريج ، لكن دون”بسوق العمل
 .الحرب وُتعّمق عمييا شماعة الفشل

فيما يخّص ” اإلستراتيجية“عمى تنفيذ خطتيا ” التعميم العالي“سؤال يطرح نفسو: لماذا لم تعمل  أمام ىذا الواقع المّر، ثمة
وب في القبول الجامعي، بحيث تكون نسبة القبول في المعاىد تطوير منظومة التعميم العالي، لجية تطبيق سياسة اليرم المقم

 .!% في الكميات الجامعية؟05% مقابل 75بحدود الـ 

نعتقُد، بل نؤكد أن ىذا اإلجراء لو تّم لما وصمنا إلى كساد في خريجي الكميات الجامعية التي تحّولت إلى مخازن لتكديس 
 .!ال أحد ييتّم بشؤونيم ويجبر بخاطرىم” األبناء الضالين”يجوىا كـالعاطمين عن العمل، في حين بقيت المعاىد وخر 

وفيما يتعّمق بدور وزارة التربية، نجدىا شفافة بيذا الخصوص، ففي ورشة العمل التي أقامتيا جامعة دمشق منذ أكثر من 
التغذية الراجعة الكمية والنوعية “عامين حول تطوير المعاىد التقانية، لم تخِف ورقتيا المقّدمة في الورشة اإلشارة إلى أن 

، ويتجّمى ذلك بانكماش فرص عمل الخريجين، وكأنيم خرجوا من ”لسوق العمل حول خريجي التعميم التقاني ضعيفة جداً 
 .حسابات التنمية وسوق العمل في ظل غياب اإلستراتيجية الوطنية لتشغيل الشباب

ميم التقاني والميني، فالبمد كما نعمم قادمة عمى مرحمة إعادة اإلعمار، نحن اليوم أمام معطيات وتحديات جديدة تتعمق بالتع
لذلك يجب أن تتغّير آلية التعاطي مع ىذا النوع من التعميم، ألن سواعد الخريجين فيو ىي التي ستكون الرافعة الحقيقية، 

ية وغيرىا، لذا من الضروري أن نعيد وألنيم أيضًا عمال ميرة في مختمف التخّصصات الصناعية والزراعية والتجارية والصح
تقويم وتصحيح التعميم التقاني والميني بالفعل ال بالقول، وذلك من خالل فتح األبواب أمام الخريجين الشباب لالنخراط بسوق 

 ./ سنوات حرب اختمفت فييا وتعّددت متطمبات واحتياجات البناء18العمل بشكل فّعال، وخاصة بعد /



ىل ماىية التعميم التقاني والميني ودوره في بناء المجتمع، آن األوان لتحويمو إلى تعميم عالي الجودة بالمختصر، يكفي تجا
بمناىجو ومخرجاتو، وعمى الرغم من وجود كميات تطبيقية تيتّم بذلك لكنيا ال تكفي ما لم يكن ىناك تعاون وشراكة في تأمين 

 .فرص العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا    المصدر  

                            16/3/0801التاريخ       

 لتطوير التعاون في مجال البحث العممي المشتركمباحثات سورية إيرانية 

بحث سفير سورية في طيران الدكتور شفيق ديوب مع الدكتور حسين ساالر آممي معاون وزير العموم واألبحاث والتكنولوجيا 
بحث العممي ورئيس مركز التعاون العممي الدولي التابع لوزارة العموم والبحوث والتكنولوجيا اإليرانية التعاون في مجال ال

 .وضرورة تطويره وتعزيزه بين البمدين

طالق دورات عممية تدريبية مشتركة  وأشار السفير ديوب خالل لقاء جمع الطرفين إلى ضرورة وأىمية إنشاء مراكز أبحاث وا 
 .بين جامعات البمدين لتعزيز القطاع التعميمي والبحث العممي ورفده بالكفاءات العممية واالختصاصات النوعية

ونوه السفير ديوب بمذكرة التفاىم العممي بين الجانبين التي يتم إعدادىا ودورىا في تعزيز التعاون العممي والتكنولوجي بين 
 .البمدين

من جانبو أكد ساالر آممي أىمية التعاون العممي والتكنولوجي المشترك وأشار إلى مذكرة التفاىم العممي التي يتم اإلعداد 
 .الجانبين في طيران في النصف األول من حزيران المقبللتوقيعيا بين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 صحيفة الوطن   المصدر  

                            17/3/0801التاريخ       

 5مميون إلى  888الطالبي من « التسميف»وزير التعميم العالي: التعميمات التنفيذية تصدر في أسرع وقت.. ورأسمال 
ة في المساىم«: الوطن»سميمان لـ« .. الشيري والشخصي»الرئيس األسد يوّجو الحكومة لرفع قرضي الطالب … مميارات 

 تأمين مستمزمات يحتاجيا الطالب

مميارات ومئتا  5وّجو الرئيس بشار األسد مجمس الوزراء بتقديم إعانة مالية إلى حساب صندوق التسميف الطالبي قيمتيا 
مميون ليرة بحيث ُيصبح رأسمال الصندوق ستة مميارات ليرة سورية، وذلك بيدف تمكين الصندوق من زيادة قيمة القرض 

 .ألف ليرة 300ض الشخصي لمطالب إلى مبمغ ألف ليرة، وزيادة القر  08الشيري لمطالب إلى 
كما وّجو الرئيس األسد إلعداد الصك التشريعي الذي يمكن بموجبو إعفاء الطالب المقترضين من الضرائب والرسوم 

المفروضة عمى القروض، التي عادة ما يتحمميا الطالب وتُقتطع كنسبة مئوية من قيمة القرض عمى أن يساىم رفع مبمغ 
 .ري في تخفيف األعباء المادية عن الطمبة وأسرىم في ظل الظروف المعيشية الحاليةالقرض الشي

ىذا وسيبدأ صندوق التسميف الطالبي العمل وفق سقف القروض الجديدة التي وّجو بيا الرئيس األسد لمطالب بعد شير من 
 .تخصيص مبمغ اإلعانة المقرر لمصندوق

يم العالي والبحث العممي الدكتور بسام إبراىيم عن صدور التعميمات التنفيذية كشف وزير التعم« الوطن»وفي تصريح خاص لـ
ألف  08ألفًا إلى  5لتنفيذ توجييات الرئيس خالل فترة زمنية قريبة، مبينًا أن الرئيس وجو بزيادة القرض الشيري لمطالب من 

أضعاف(، منوىا بأن ىذا  6ة )بمعدل ألف لير  388ألف إلى  58أضعاف(، والقرض الشخصي من  8ليرة سورية، )بمعدل 
يريح الطالب ويساعده في متابعة دراستو وتحصيمو العممي وخاصة في بعض الكميات التطبيقية مثل اليندسة المعمارية 

والمعموماتية وطب األسنان التي تحتاج إلى تجييزات ومواد لمشاريعيم وغير ذلك، عممًا أن نسبة الفائدة المحددة عمى منح 
 .بالمئة فقط 1ىي  القروض

مميارات ومئتي  5مميون ليرة وأصبح  888وأوضح وزير التعميم العالي أن رأسمال صندوق التسميف الطالبي، كان بقيمة 
مميون، عمما أن ىذه الزيادة في رأس المال تسيم في موضوع التغذية الراجعة وقدرة الصندوق عمى التحرك بشكل أكبر وفق 

 .يسالزيادة المقررة من الرئ
وبّين أن مجمس إدارة صندوق التسميف الطالب سيعقد اجتماعو برئاسة وزير التعميم العالي، مطمع األسبوع القادم لتنفيذ 

توجييات الرئيس األسد، وبحث الييكمية اإلدارية لممجمس ليصار إلى حصول الطالب عمى القرض، مبينًا أن الحصول عمى 
اعي االختصاص وعدد الطالب في األسرة وغيره من الشروط والمعايير القرض لو معايير وأسس واضحة موضوعة تر 

 .المدروسة بدقة مع إمكانية تعديميا، مع وجود آلية واضحة لمنح القرض
وأشار إلى أن ىذا األمر يشمل اآلالف من الطالب، لتتم الموافقة عمى الطالب المتقدمين لمحصول عمى القرض، مؤكدًا أن 

مى الطالب وتقدير وضعيم خالل الظروف الراىنة، وخاصة في بعض االختصاصات في عدد من المرسوم جاء لمتسييل ع
 .الكميات الجامعية، عمما أن األمر يشمل الجامعات والمعاىد وفق أسس واضحة ودقيقة في ىذا اإلطار

ألسد يأتي ضمن ظروف أن توجيو الرئيس ا« الوطن»من جانبيا أكدت رئيس االتحاد الوطني لطمبة سورية دارين سميمان لـ
اقتصادية عصيبة جراء الحصار والعقوبات القسرية عمى شعبنا، ليسيم في تخفيف األعباء المادية )في مصروف الطالب(، 



كما يأتي في إطار دعم العممية التعميمية والمساىمة في تأمين مستمزمات يحتاجيا الطالب خالل دراستو وتساعده عمى متابعة 
 .حياتو الجامعية

ضافت: إن طمبة سورية حظوا خالل السنوات السابقة بجممة واسعة من المراسيم والقوانين والتوجييات النوعية التي ترفع وأ
 .عنيم المعاناة وتخفف من وطأة الظروف الصعبة سواء داخل الوطن أم خارجو

 

 

 


