
 األستاذ الدكتور رئيس الجامعة المحترم

 ** عناوين التقرير اإلعالمي

   02/4/0202الثالثاء 

 مكان النشر أخبار الجامعة

 اتفاقية تعاون عممي بين جامعة دمشق و)أكساد( لمنيوض بالواقع الزراعي

 مجبلت عممية محكمة 7تحرير جامعة دمشق تعيد تشكيل ىيئات   

  قرار يحدد موعد دخول الطالب إلى السكن الجامعي ليالً 

 كمية الحقوق بالقنيطرة تصحح أوراق االمتحانات المؤتمتة يدويا بسبب تعطل الجياز
الجبو جي: لم … ؟ «كورونا»أين يذىب مرضى القمب بعد تحويل مشفى القمب الجامعي الستقبال 

بالقرار وال مجال لتوسيع المواساةيؤخذ رأي الوزارة   

وزيرا السياحة … تعميم افتراضي وعممي.. وتدشين مركز النفاذ خالل شير «: الوطن»ماشفج لـ
 «الكمية التطبيقية لمعموم السياحية والفندقية»والتعميم العالي يطمقان 

الحصول «: الوطن»ـأمين مجمس التعميم العالي ل« … التعميم عن ُبعد»الجامعات السورية تتجو نحو 
 «إلكترونياً »عمى كشف العالمات والمصدقات 

   !!الخبرات الجامعية لتخديم خطوط إنتاج النسيج.. والحرفيون ينعون جمعيتيم

  المعهد العالي للغات بجامعة دمشق يحدد موعد امتحان اللغة األجنبية للقيد في درجة الدكتوراه
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 اإلعبلم دائرة 

 التصنيف:
 سانا    المصدر  

                            86/2/0208التاريخ      

 اتفاقية تعاون عممي بين جامعة دمشق و)أكساد( لمنيوض بالواقع الزراعي

اليوم اتفاقية تعاون ” أكساد“وقعت جامعة دمشق والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحمة  سانا-دمشق
لممناطق الجافة وشبو الجافة بما يسيم في النيوض بالواقع الزراعي  عممي وأكاديمي لتحسين إدارة واستثمار الموارد الطبيعية

 .في سورية

وبموجب االتفاقية يتعاون الجانبان عمى إجراء بحوث مشتركة وتبادل الخبرات العممية والفنية والوثائق واالحصائيات المتوافرة 
والباحثين واإلشراف ميدانيًا عمى طبلب المرحمة لدييما وعقد دورات تدريبية لطبلب التخصص والدراسات العميا والمعيدين 
 .األولى والمتخصصين والمعيدين أثناء الزيارات إلى حقول التجارب في المركز

 ”أكساد“كما يتعاون الجانبان عمى عقد ندوات ومؤتمرات وحمقات بحث ذات صمة بنشاطات الجانبين بحيث يقوم مركز 
ية والدولية ذات الصمة بأنشطة التعاون العممي المشترك لبعض أعضاء الييئة بتسييل حضور المؤتمرات والندوات اإلقميم

 .التدريسية بجامعة دمشق حسب الحاجة ووفق اإلمكانيات المتاحة

واتفق الجانبان عمى التشاور والتعاون في جمع وتقويم وحفظ وتبادل األصول الوراثية لممحاصيل التي يعمل عمييا الطرفان 
برنامج البحوث الزراعية المشتركة ويسيل كل طرف لمباحثين من الطرف اآلخر سبل االستفادة من المكتبة  لبلستفادة منيا في

 .والمخابر والتقنيات المتاحة لديو

وتدخل االتفاقية حيز التنفيذ بعد اعتمادىا من مجمس التعميم العالي وتبقى سارية لمدة خمس سنوات بناء عمى موافقة 
 .الطرفين

بالتعاون القائم  نوه الدكتور محمد يسار عابدين رئيس جامعة دمشقعبلميين عقب توقيع االتفاقية وفي تصريح لئل
أىمية االتفاقية في ” أكساد“بين الجانبين والذي يدعم الزراعة في سورية فيما أكد الدكتور نصر الدين العبيد مدير عام مركز 

 .الزراعي واالقتصادي في سورية االنتقال إلى البحث العممي التطبيقي والنيوض بالواقع

أن االتفاقية ستتيح إجراء بحوث مشتركة لمتغمب عمى  وأوضح عميد كمية الزراعة بجامعة دمشق الدكتور عبد النبي بشير
 .المشكبلت التي تعاني منيا الزراعة في سورية مثل أزمة المياه واستنزاف التربة وتداعيات قطع األشجار وحرقيا

 ىيبلنو اليندي

  



   

 
 

 
 مديرية اإلعبلم  

 التصنيف:
  -  الوطن اون الين     المصدر  

                            02/2/0208التاريخ      

 

 مجبلت عممية محكمة 7دمشق تعيد تشكيل ىيئات تحرير جامعة  

     02/4/0202الوطن اون الين 

أصدر رئيس جامعة دمشق، الدكتور محمد يسار عابدين، مذكرة إدارية تتضمن تشكيل ىيئات تحرير مجبلت جامعة دمشق، 
 .لتصبح بموجب المذكرة تسع مجبلت

ىيئة تحرير مجمة العموم االقتصادية واإلدارية برئاسة الدكتور عقبو كامل وتضمنت ىذه المذكرة في البند الثامن منيا تشكل 
نائب رئيس  –المعيد العالي لمتنمية اإلدارية  -وضمت كل من الدكتور معاذ الشرفاوي الجزائرلي .كمية االقتصاد –الرضا 
   .التحرير

كمية العموم السياسية، والدكتور نمير  –ن مقمد كمية االقتصاد، والدكتور حسي –إضافة إلى األعضاء الدكتور شادي بيطار 
 .كمية العموم السياسية –عيسى 

 .وتتولى المجمة نشر األبحاث لمباحثين في مجاالت العموم االقتصادية واإلدارية والسياسية والسياحية

 
لعموم الزراعية، مجمة ىذا وتضمنت المذكرة تشكيل ىيئة تحرير مجبلت الجامعة وىي العموم الطبية، العموم اليندسية، ا

الدراسات التاريخية، مجمة العموم التربوية والنفسية، مجمة العموم األساسية، العموم اإلنسانية، العموم االقتصادية واإلدارية، مجمة 
 الوطن –فادي بك الشريف    .العموم القانونية

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

  ر يحدد موعد دخول الطالب إلى السكن الجامعي ليالً قرا

21/4 

أصدرت إدارة مدينة الشييد باسل األسد الجامعية بدمشق قرارا حددت بموجبو دخول الطبلب والطالبات القاطنين في المدنية 
 .عند الساعة الحادي عشر ليبًل اعتبار من اليوم، وبالتالي يمنع دخول أي طالب بعد ىذا التوقيت

 الوطن أون الين –فادي بك الشريف   .وبموجب القرار فإن أي مخالفة تستوجب العقوبة

  



   

 
 

 
 مديرية اإلعبلم  

 التصنيف:
  -الخبر      المصدر  

                            83/2/0208التاريخ      

 كمية الحقوق بالقنيطرة تصحح أوراق االمتحانات المؤتمتة يدويا بسبب تعطل الجياز 

مادة في كمية الحقوق بجامعة دمشق  81سبب تأخر نتائج ” فيسبوك“عمى صفحتو في ” االتحاد الوطني لطمبة سوريا“نشر 
 القنيطرة.فرع 

وجود “عزا عميد كمية الحقوق، في فرع القنيطرة الدكتور عيد قرطيم السبب في تأخر صدور النتائج إلى “وبحسب التوضيح 
 ”.مادة81عطل تقني في جياز تصحيح المواد المؤتمتة، األمر الذي أدى لتأخر صدور نتائج بعض المواد والبالغ عددىا 

لجنة ميمتيا تصحيح األوراق يدويا، األمر الذي يستدعي موافقة رئاسة الجامعة لتباشر تم تشكيل “وأشار قريطم إلى أنو 
 ”.المجنة ميمتيا

 وتصدر العديد من القرارات المعنية فييا كميات معينة، بطريقة مركزية عن طريق رئاسة جامعة دمشق، حصرًا.

يت منذ شباط الماضي، وأصدرت مختمف كميات القطر الجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي األول لمعام الحالي، انت
 نيسان الجاري. 02عبلمات موادىا بالكامل، وال يزال دوام الفصل الثاني معمق حتى تاريخ 

 تمفزيون الخبر

 

 

  



    

 
 

 
 اإلعبلم دائرة 

 التصنيف:
   الوطن     المصدر  

                            87/2/0208التاريخ      

 

الجبو جي: لم يؤخذ رأي الوزارة بالقرار … ؟ «كورونا»أين يذىب مرضى القمب بعد تحويل مشفى القمب الجامعي الستقبال  
المواساةوال مجال لتوسيع   

كشف رئيس نقابة الصحة في عمال دمشق سامي حامد عن تضرر آالف المرضى من الكبار واألطفال من قرار الفريق 
 .الحكومي بتحويل مشفى جراحة القمب الجامعي بدمشق إلى استقبال مرضى كورونا

لجية إجراء القسطرة التشخيصية أم شكوى المرضى الذين كانوا ينتظرون دورىم في ىذا المشفى سواء « الوطن»ونقل حامد لــ
لجية عمميات جراحة القمب، الذين تمت إحالتيم جميعًا إلى شعبة جراحة القمب في األسد الجامعي أو إلى مركز الباسل 

وأكد حامد أن شعبة القمب في األسد الجامعي ليس لدييا اإلمكانيات الستقبال آالف المرضى ألنيا مؤلفة من  .لجراحة القمب
رة وليست قادرة عمى استقبال المزيد من الحاالت، وىذه الشعبة لدييا مرضى عمى االنتظار مسجمون من قبل، أس 82

مكانياتيا ال تسمح باستقبال المزيد من المرضى  .وا 
وأشار حامد إلى أن جميع المرضى الذين سجموا عمى الدور في مشفى جراحة القمب الجامعي، وتمت إحالتيم اآلن إلى مركز 

سل ىم من المواطنين الفقراء الذين ليس لدييم اإلمكانية لمدخول لممشافي الخاصة التي تكمف مبليين الميرات، موضحًا أن البا
العاممين في مشفى جراحة القمب الجامعي في دمشق غير مؤىمين الستقبال حاالت كورونا، ولم يتدربوا عمى التعامل مع تنفيذ 

: إنو عمى عمم انو لم يتم أخذ رأي إدارة المشفى بتحويمو الستقبال حاالت كورونا. بروتوكول عبلج مرضى كورونا، مضيفاً 
سريرًا جديدًا فيو  30واستغرب حامد ىذا القرار الذي كان يمكن أن يستعاض عنو بتوسيع مشفى المواساة من خبلل إحداث 

ويشكل توقفو خطرًا عمى حياة الناس،  الستقبال المزيد من حاالت كورونا بدل أن يتم شمل مشفى كامل متخصص بمرض ميم
سريرًا ليم. وأوضح رئيس النقابة أن مشفى  12وىو في النتيجة لن يقدم الكثير لمرضى كورونا ألنو لم يخصص أكثر من 

عممية قسطرة، وىناك مسجمون عمى  546عممية قمب مفتوح و 122جراحة القمب الجامعي أجرى خبلل الربع األول أكثر من 
لمشفى لغاية الشير العاشر من األشخاص الكبار ولغاية الشير الحادي عشر من األطفال، وكل ذلك يؤكد أىمية الدور في ا

 .استمرار عمل ىذا المشفى في جراحة القمب
: ىناك قرار من الفريق الحكومي المعني بالتصدي لوباء كورونا المدير العام لمشفى جراحة القمب الجامعي حسام خضر قال

ى جراحة القمب الجامعي بدمشق الستقبال مرضى كورونا، وتحويل مرضى ىذا المشفى إلى مركز الباسل لجراحة بتحويل مشف
 .القمب ومشفى األسد الجامعي. مضيفًا: نحن نعمل ضمن منظومة صحية متكاممة وننفذ ىذا القرار انطبلقا من ذلك

كل قرار ايجابياتو وسمبياتو، ونحن من خبلل تعاطينا معو وقال: قد تكون ىناك رؤية لدى الفريق الحكومي نحن ال نراىا، ول
يمكن أن نعزز اإليجابيات ونتجاوز السمبيات. وعما إذا كان المشفى والعاممون فيو مؤىمين الستقبال مرضى كورونا بين 

كوادر من خضر أن أي مشفى يمكنو استقبال مرضى كورونا، من خبلل توفير بعض التجييزات، ونحن تم رفدنا بعدد من ال



 .المؤسسات الصحية لتنفيذ ىذا القرار
وعن مدى تأثر المرضى المسجمين عمى الدور في المشفى بيذا القرار بين المدير العام أن دور التسجيل عمى عمميات 

 مريض شيريًا، وبالنسبة لجراحة القمب دور الكبار ىناك حجوزات 122القسطرة التشخيصية ىو لمدة شيرين ولدينا أكثر من 
 .حتى شير حزيران، ولؤلطفال حتى تشرين الثاني

ونحن اآلن لدينا جائحة ويجب أن نتعامل مع الواقع انطبلقًا من ىذه الحقيقة، وىذا القرار مؤقت وسيعود المشفى الستقبال 
د أن يقدم مرضى القمب بعد انتياء ىذه الجائحة، ولم يتم تخريج أي مريض ممن كانوا مقبولين وموجودين في المشفى إال بع

 .لو العبلج واإلجراءات الكاممة
 88سريرًا الستقبال حاالت العزل و 12وعن اإلمكانيات المتوافرة في المشفى الستقبال حاالت كورونا بين خضر أن ىناك 

 .حاالت في العناية المشددة 82حالة في العزل و 81سريرًا الستقبال حاالت العناية المشددة، واآلن ىناك 
نو بالنسبة لؤلطفال المرضى لم يتغير شيء ألنو أصبًل يتم إجراء العبلج ليم في شعبة القمب في مشفى وأوضح خضر ا

األطفال وىي تتبع فنيًا لمشفى جراحة القمب الجامعي وىي ستستمر في تقديم خدماتيا كما كانت سابقًا، ونستمر في عبلج 
 .ذا القراراألطفال فييا، لذلك مرضى القمب من األطفال لم يتأثروا بي

: إن تحويل مشفى جراحة القمب الجامعي بدمشق لمشفى طوارئ الستقبال معاون وزير التعميم العالي حسن الجبو جي قال
 .حاالت كورونا ىو قرار الفريق الحكومي وليس قرارًا لوزارة التعميم العالي، ولم يتم أخذ رأي وزارة التعميم العالي قبل القرار

ر أن يتم استقبال المرضى المسجمين عمى الدور في ىذا المشفى في مركز الباسل لجراحة القمب وأضاف: ومن ضمن القرا
ومشفى األسد الجامعي، أما بخصوص إمكانية توسيع مشفى المواساة الستقبال المزيد من حاالت كورونا بدل تحويميا إلى 

فيًا وىو يستقبل كل حاالت اإلسعاف وليس كورونا مشفى جراحة القمب قال معاون الوزير: يعتبر مشفى المواساة مشفى إسعا
فقط، وال يمكن إجراء أي توسيع في المشفى الستقبال المزيد من حاالت الكورونا، الن ىناك ضغطًا كبيرًا عمى ىذا المشفى، 

كما وقد وصل إلى درجة استيعاب نيائي. وتابع: ىناك مشفى متخصص في جراحة القمب وىو ممزم باستقبال كل الحاالت 
 .جاء في قرار الفريق الحكومي

المدير العام لمركز الباسل لجراحة القمب راغب سميمان أوضح أن المركز يستقبل جميع مرضى القمب من جميع أنحاء الببلد 
في القسمين العام والخاص، وقد وصل إلى المركز عدد قميل من المرضى الذين كانوا منتظرين عمى الدور في مشفى جراحة 

لجامعي، وال نعرف سبب قمة قدوم ىؤالء إلى المركز، لكن نحن في المركز نستقبل جميع الحاالت التي تردنا من القمب ا
جراء التقييم لكل حالة فان كان وضع ىذه الحالة إسعافيًا يتم فورًا اتخاذ  مشفى جراحة القمب الجامعي ونقوم بدراستيا فورًا وا 

 .نتظار، وبالتالي يتم التعامل معيم بمنتيى االىتمام كأي مريض آخر يصمنااإلجراءات المطموبة أو إن كانت قابمة لبل
وقال: لدينا منتظرون عمى الدور في القسم الخاص حتى نياية الشير التاسع وفي القسم العام حتى نياية الشير السابع، أما 

عمميات جراحة قمب مفتوح بمعدل خمس عمميات القسطرة التشخيصية فيناك دور لمدة شير ونصف الشير، ويتم يوميًا إجراء 
 .عمميات وىذا أقل من اإلمكانيات المتوافرة لدينا بكثير، ونحن اآلن ال نعمل بطاقتنا الكاممة بسبب عدم توافر المواد البلزمة
توافر  وأكد سميمان أن المشفى قادر عمى إجراء أضعاف مضاعفة من العمميات والقسطرة والتوسيع بالبالون أو الشبكة في حال

المواد البلزمة، ألنو لم يتم في ىذا العام إجراء أي مناقصات لتأمين االحتياج لممشافي، وقال: نقوم بتوفير حاجتنا من خبلل 



 .تعاون وزير الصحة وفق اإلمكانيات المتاحة لذلك
ستقبال أكبر عدد ممكن من وأكد مدير مركز الباسل ضرورة أن يتم استثناء ىذا المركز من قرار تأمين المواد حتى يستطيع ا

مرضى القمب، خصوصًا أنو اآلن أصبح المركز األساسي لتوفير العبلج ليؤالء المرضى بعد تحويل مشفى جراحة القمب 
 .الجامعي بدمشق الستقبال مرضى كورونا

 

 

  

  



   

 
 

 
 اإلعبلم دائرة

 التصنيف:
  الوطن      المصدر  

                            83/2/0208التاريخ      

وزيرا السياحة والتعميم … تعميم افتراضي وعممي.. وتدشين مركز النفاذ خالل شير «: الوطن»ماشفج لـ
 «الكمية التطبيقية لمعموم السياحية والفندقية»العالي يطمقان 

 أطمق وزيرا السياحة محمد رامي مرتيني والتعميم العالي والبحث العممي بسام إبراىيم الكمية التطبيقية لمعموم السياحية والفندقية
(BtHM) ضمن البرامج التعميمية في الجامعة السورية االفتراضية. 

مس في مبنى وزارة السياحة، اإلعبلن عن برنامج اإلجازة الجامعية في اإلدارة السياحية كما تم خبلل اجتماع لموزيرين أ
 .والفندقية في سورية

وييدف البرنامج إلى إعداد الطمبة وتأىيميم في مجال اإلدارة السياحية والفندقية والتسويق السياحي وتزويدىم بما يمزميم من 
 .متخصصة وتمكينيم من متابعة تحصيميم العممي في اإلدارة السياحية والفندقية معرفة نظرية وتطبيقية لتخريج كوادر بشرية

كما يأتي ىذا البرنامج تمبية الحتياجات سوق العمل من االختصاصيين في العمل السياحي والفندقي، وىو موجو لجميع 
 .قيالطبلب من حممة الشيادات الثانوية العامة بفروعيا العممي واألدبي والتجاري والفند

وقال مرتيني: البد من تييئة كوادر مميزة قادرة عمى تحقيق أىداف القطاع السياحي وتقديم أفضل الخدمات، مشيرًا إلى ما 
أنجزتو الوزارة من خطوات نوعية في تطوير المناىج والوسائل التعميمية لمثانويات والمعاىد السياحية والفندقية ومنعكساتيا 

 .اإليجابية
ية التطبيقية السياحية أكد مرتيني أنو مشروع ميم واستكمال لخطة وزارة السياحة لبلرتقاء بالمستوى التعميمي وحول إحداث الكم

والميني وىو تعاون مشترك بين وزارة السياحة والجامعة االفتراضية منوىا أنو سيتم تنفيذ المقررات العممية في المعاىد 
 .كوادر كفوءة مينيًا تخدم سوق العملوالمدارس السياحية والمنشآت السياحية لتخريج 

% معمومات نظرية 32وزير التعميم العالي أوضح أن البرنامج التعميمي نمط تعميمي جديد ىو التعميم المتماذج المدمج ويضم 
% تدريب عممي في المنشآت السياحية التابعة لوزارة  32يتمقاىا الطالب من خبلل المحاضرات في الجامعة االفتراضية، و

 لسياحة موزعة عمى كل مساحة القطر حتى ينال الطالب المعرفة الكاممة في التدريب العمميا
ولفت إبراىيم إلى العمل عمى تخريج دفعات عمى مستوى تعميمي عاٍل الستقطابيم في سوق العمل بعد حصوليم عمى التدريب 

ية التي ىي مؤشراتيا سمعة الخريجين ومستواىم الكافي والمعمومات النظرية في كل االختصاصات لتحقيق الجودة واالعتماد
 .ومياراتيم مبينًا أن البرنامج يخضع لمتقييم المستمر

أكد معاون وزير السياحة نضال ماشفج أن الكمية التطبيقية ىي )افتراضية( ليا مركز نفاذ سيتم « الوطن»وفي تصريح لـ
 .فندقية في ضاحية قدسيا، ومجيز بجميع التجييزات البلزمةتدشينو خبلل الشير في المعيد التقاني لمعموم السياحية وال

ولفت إلى أن التعميم االفتراضي أحد أنواع التعميم الذي تعمل عميو السياحة، إضافة إلى التعميم المباشر، منوىا بأن بعض 
المراكز والمدارس التابعة الظروف تتطمب وجود ىذا النوع من التعميم الذي يركز جزء منو عمى الجوانب العممية في المعاىد و 



 .لمسياحة في المحافظات، وجزء آخر منو ميمتو التعميم عن بعد
وأشار إلى أن التقدم لمكمية سيكون ضمن مفاضمة العام القادم بعد إدراجو ضمن نظام المفاضمة من التعميم العالي، منوىا 

 .رار الدراسة اعتبارًا من السنة الثالثة في الكميةبوجود نظام ترقية بحيث يستفيد الخريجون من المعاىد التقانية باستم
ىذا وييدف البرنامج إلى إعداد الطمبة وتأىيميم في مجال اإلدارة السياحية والفندقية والتسويق السياحي وتزويدىم بما يمزميم 

دارة السياحية من معرفة نظرية وتطبيقية لتخريج كوادر بشرية متخصصة وتمكينيم من متابعة تحصيميم العممي في اإل
 .والفندقية

ويأتي ىذا البرنامج تمبية الحتياجات سوق العمل من االختصاصيين في العمل السياحي والفندقي، وىو موجو لجميع الطبلب 
 .من حممة الشيادات الثانوية العامة بفروعيا العممي واألدبي والتجاري والفندقي

وتنميتيا باالستفادة من كل المزايا التي يقدميا التعميم االفتراضي  كما يسيم في تكوين شخصية الطالب العممية والتقنية
 .والمساىمة في تدعيم وتقوية التكوين العممي لمطبلب في مجال اإلدارة السياحية والفندقية والتسويق السياحي
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الحصول عمى «: الوطن»لـأمين مجمس التعميم العالي « … التعميم عن ُبعد»الجامعات السورية تتجو نحو 
 «إلكترونياً »كشف العالمات والمصدقات 

جراءات  قرر مجمس التعميم العالي تشكيل لجنة لدراسة واقع )التعميم عن بعد( وخاصة في ظل ىذه الظروف الراىنة وا 
جديدة لمتعميم تكون أسابيع عمى أثر واقع النقل والمحروقات، األمر الذي يتطمب وجود أنماط  1)كورونا( وتعميق الدوام لـ 

رديفة ومكممة لمتعميم العادي وليست بديبًل منو وخاصة مع الصعوبة الحاصمة من تطبيق ىذا النمط من التعميم بسبب واقع 
 .الكيرباء واالنترنت وغيرىا من الظروف الذي تعوق تطبيقو داخل الببلد

ث عمى طاولة المجمس الماضية لتباشر المجنة عمميا أن األمر بح« الوطن»أمين مجمس التعميم العالي ماىر ممندي بين لـ
بإعداد دراسة تفصيمية لواقع )التعميم عن بعد( إضافة إلى األخذ بعين االعتبار كل المقترحات الممكن تطبيقيا لتتم مناقشة 

 .الدراسة مفصبًل خبلل جمسة مجمس التعميم القادمة
التعمم عن بعد( مستقببل مع البدء بالدراسة انطبلقًا من أىمية التعميم وأشار ممندي إلى أن التعميم العالم ميتمة بتطبيق )

االلكتروني، بما ال يتعارض مع التعميم التقميدي األساسي، ويحث عمى عدة أساليب وطرق إليصال المعمومات لمطالب في 
 .ظل الظروف الراىنة

ضيفًا إن المجمس ناقش المعوقات الحاصمة عمى وقال: تنحصر ميام المجنة في تقديم تصوراتيا ومقترحاتيا لمموضوع، م
صعيد الكيرباء واالنترنت، مؤكدًا الدور الميم ألستاذ المقرر مع أىمية االنطبلق ولو مبدئيًا بإيصال المعمومات لمطبلب 

 .إلكترونيًا أو عبر أقراص مدمجة وغيرىا من الطرق الممكن اتباعيا خبلل الفترة القادمة
ة المتخذة عمى صعيد تبسيط إجراءات الحصول عمى المصدقات الدراسية وغيرىا من الوثائق وفيما بخص خطة الوزار 

الجامعية، كشف أمين مجمس التعميم العالي عن اتفاقية قيد التوقيع قريبًا بين وزارتي التعميم العالي واالتصاالت )المؤسسة 
ات لتبسيط اإلجراءات والحصول عمى الوثائق ككشف السورية لبلتصاالت( وذلك إلقامة مراكز نفاذ الكترونية في الجامع

 .العبلمات والمصدقات
وأشار ممندي إلى ضرورة وجود نافذة واحدة في الوزارة وكل جامعة من الجامعات وذلك لتبسيط إجراءات الطبلب من دون 

خبلل األيام القادمة، عمى أن يتم  تأخير وتوفير الوقت والجيد، معتبرًا أن مذكرة التفاىم طور االنتياء ليصار إلى العمل فييا
حسب معموماتي رئاسة جامعة دمشق باشرت باألمر وأعدت كل التجييزات البلزمة بالتنسيق  :التطبيق بشكل تدريجي، مضيفاً 

 .مع اتحاد طمبة سورية لما يعكس أىمية اإلجراءات االلكترونية المتخذة لمتبسيط عمى الطبلب وتقدير وضعيم وظروفيم
مندي إلى أن مجمس التعميم العالي بحث العديد من المسائل الطبلبية وواقع االمتحانات وتعميق الدوام وغيرىا من كما لفت م

المواضيع التي تخص الجامعات السورية ليصار إلى تعميم القرارات الصادرة، منوىًا بمناقشة موضوع التعميم في ظل جائحة 
وني من خبلل تنزيل المحاضرات عن طريق االنترنت كما وجو وزير التعميم العالي كورونا( وتوجو الوزارة نحو التعميم االلكتر )



 .لكافة الجامعات ريثما تتقرر العودة إلى الجامعات
في السياق فوضت التعميم العالي رؤساء الجامعات بتحديد المواعيد الجديدة لبلمتحانات بعد انتياء تعميق الدوام، عممًا أن 

من نيسان الجاري، بما فيو  02ميق الدوام في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاىد حتى يوم السبت الـالوزارة قررت تمديد تع
 .تأجيل امتحانات التعميم المفتوح بما يتوافق مع تعميق الدوام

ية والخاصة وكانت وزارة التعميم العالي أصدرت في الثالث من نيسان الجاري قرارًا يتضمن تعميق الدوام في الجامعات الحكوم
 .من نيسان الجاري 85والمعاىد العميا والمعاىد التقانية حتى يوم السبت الـ
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   !!الخبرات الجامعية لتخديم خطوط إنتاج النسيج.. والحرفيون ينعون جمعيتيم

 فداء شاىين –دمشق 

لبلستفادة منيا،  ال تنكفئ الجامعات عن الداللة لمكامنيا وكنوزىا الدفينة من الخبرات واألبحاث التي تنتظر مبادرة المؤسسات
ولكن مازالت ىذه العبلقات بين الجامعات والجيات التنفيذية العامة والخاصة في دوامة قيد التفعيل، أو إن حصل استفادة 

فتكون خجولة ال تصل إلى أمنيات بعض الكميات التي تحضر نفسيا إلى مرحمة المشاركة في إعمار المؤسسات التي دمرتيا 
لمسمحة، في وقت أبدت كمية اليمك في جامعة دمشق استعدادىا لعرض خدماتيا في إعادة ترميم المجموعات اإلرىابية ا

نعاش الصناعة النسيجية التي تشتير بيا الببلد وحل المشاكل التي تعترض المؤسسات المنتجة، وخاصة أن صناعة النسيج  وا 
 .تشكل عصب االقتصاد

عممي في خدمة المجتمع، وضعت مؤخرًا خبرات الجامعة لتسخيرىا عمى وتحقيقًا ألىداف التعميم الجامعي بربط البحث ال
كما يبين مديرىا  –خطوط اإلنتاج في الشركات النسيجية العامة المتبقية، ولجأت المؤسسة العامة لمصناعات النسيجية 

يدف حل المشاكل التي إلى التعاون مع كمية اليندسة الميكانيكية والكيربائية في جامعة دمشق ب –الميندس حارث مخموف 
تعترض المؤسسات المنتجة مع المشاركة في إعمار الشركات المدمرة باالستفادة من الخبرات العممية، وأمل من الجامعة 

باإلسراع في حل المشاكل عمى أرض الواقع وخاصة بعد اىتمام وزارة الصناعة في تحسن جودة المنتج ولموقوف عند مشاكل 
شركة عامة  88شركة، إال أن اإلرىاب دمرىا وبقي منيا  04رىا، حيث كان عدد الشركات العامة الصناعات والنسيج لتطوي

 .عاممة فقط بينيا شركات غزل وألبسة جاىزة والسجاد

 –بحسب مخموف  –أما عن المشاكل التي ظيرت مؤخرًا واعترضت قطاع المؤسسة العامة لمصناعات النسيجية، فتتمثل 
النسيج  -الغزل“ل شح في مادتيا األولية التي تعتبر األساس في الصناعة المتسمسمة بمرحمة بتأمين األقطان التي حص

بسبب المجموعات اإلرىابية، ولكن تم تخصيص كمية قميمة جدًا نتيجة الظرف الحالي عممًا أن حاجة ” والمراحل األخرى
ن القطن المحموج فقط، ويتم العمل حاليًا ضمن آالف طن م 3ألف طن من القطن في العام، والذي تم تأمينو بـ  43الشركة 

اإلمكانات الموجودة، وتم تأمين القطاع العام وتخصيصيا بكميات من الغزول، وما زاد عن الكمية الموزعة تم توزيعيا بطريقة 
أقل من السعر  عادلة لمصناعيين النظاميين الذين يممكون منشآت، عممًا أنو يتم دائمًا ضبط األسعار، وسعر الغزل في سورية

 .العالمي

 طور تجييز

من جانبو وعد رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد يسار عابدين بطمب الدعم واالستفادة من االتفاقيات مع الجانب اإليراني 
في ىذا المجال. في وقت أوضح مدير عام المغازل والمناسج بدمشق الدكتور سميمان حسن أنو بعد قيام المجموعات اإلرىابية 

، أن الشركة بدأت حاليًا في دراسة مشروع إقامة معمل الصباغة والطباعة والتجييز في منطقة 0285مير الشركة منذ عام بتد



حرستا نظرًا لوجود عقار ومعمل قديم تابع لمشركة يمكن االستفادة منو، حيث تم االنتياء من دراسة الجدوى االقتصادية 
عداد دفاتر الشروط الحالية، وأصبح والحصول عمى موافقات ىيئة التخطيط والتعا ون الدولي ومديرية البيئة في ريف دمشق وا 

المشروع في طور تجييز اإلضبارة عمى أمل أن يكون العام القادم مشروع مدرج في الخطة االستثمارية لمشركة، ومن الممكن 
آلالت مستوردة في حين يكمن دور النيوض بالمشروع من خبلل التشبيك مع أطراف أخرى من الدول الصديقة، كون جميع ا

 .جزء من آلة أو لوحة أو قطعة ما تحتاجيا اآللة  الكمية في صناعة

مميار ليرة وممكن أن تتغير وتسعى الشركة وبدعم من وزارة الصناعة إلى إعمار  5وأشار حسن إلى تكمفة المشروع التقريبية 
شييدًا، آمبًل أن تكون المشاكل والصعوبات  01دمت خبلل األزمة عامًا، وق 61الشركات المدمرة، وخاصة أن المغازل عمرىا 

التي تعترض عمل الشركات ىي عناوين لحمقات بحث ومشاريع تخرج في الجامعات حتى تكون مخرجات البحث العممي 
 .مدخبلت في الصناعة

 وسط محاوالت

  التي تتألف من عدة أقسام –لدي استعداد الكمية في سياق كيذا، أبدى عميد كمية اليندسة الميكانيكية الدكتور مصطفى الموا
لتخديم أي معمل نسيج بكاممو، حيث بإمكان الكمية حل الكثير من المشكبلت التي تعترض تجييزات النسيج، وسط  –

، مشيرًا إلى أنو سيكون ىناك 0202و 0287، ومعرض عام 0286محاوالت وجيود بذلتيا الكمية في معارضيا منذ عام 
إلظيار طاقات وقدرات الطبلب واألساتذة وعرض إنتاجيم أمام الشركات والصناعيين، عممًا أن  0208العام  معرض ىذا

رابطة المصدرين السوريين لمنسيج استفادت من بعض مشاريع المعرض األول، في حين وضعت األجيزة األخرى في مخابر 
ض األجيزة الطبية، كما طمبت عدة شركات ومؤسسات الكمية لخدمة الطمبة، إضافة إلى قيام شركة سيرونيكس بطمب بع

خاصة بعض األجيزة، ولكن لم يكن ىناك مذكرة تفاىم، ولم تستطيع الكمية تطوير ىذا الموضوع، وحاليًا يتم العمل عمى 
، ومع نقابة الميندسين، ومع 0202الموضوع القانوني، حيث إن توقيع مذكرات تفاىم مع غرفة الصناعة في معرض 

عات النسيجية من شأنيا أن تقونن كل ما يوجد من إنتاج الطبلب، بحيث يتم استثمار المشاريع، في وقت تتطمع الكمية الصنا
إلى مشاريع الماجستير والدكتوراه وحاليًا أي مشروع ماجستير أو دكتوراه سيكون ىناك شركة تتبناه، إما من الناحية المالية 

 .اجة لو مؤسسة ما فتتبناه ماليًا وعممياً حسب الموضوع في حال المشروع كبير وبح

 مشاريع أخرى

وىنا المؤسسة ىي التي ” تطوير عمى مكنة معينة”وأوضح الموالدي أن ىناك نوعين من المشاريع منيا ما تحتاجو الشركات كـ
ويتم الصرف  وىناك مشاريع أخرى تقترحيا الجامعة عمى المؤسسات، فتتبناه الجامعة مالياً  ..تتكفل بمصاريف التطوير

لممشاريع التي تخدم المجتمع، وبإمكان الطمبة إنتاج اآلالت الصغيرة لممغازل، وتصنيع بعض القطع لآلالت بوجود كفاءات وال 
يتم استثمارىا بشكل منظم وقادرة عمى اإلنتاج وتنفيذ المشاريع وىدف الكمية االنتقال من مرحمة عرض المشاريع إلى مرحمة 

 .ستير والدكتوراه والتسويق لممشاريعتطوير مشاريع الماج

 أسوة بالصناعيين

ولمعرفة الواقع الحرفي لشريحة قطاع النسيج لم يخف رئيس الجمعية الحرفية لمنسيج بدر خطاب عدم دعم الجمعية من قبل 
االتحاد العام لمحرفيين الذي سبب في حميا، حتى طمبات التصدير توقفت وكذلك السوق الداخمي بسبب عدم وجود الغزول وال 



لحرفيون االلتزام بطمبات التصدير، مشيرًا إلى أن أغمبيم ترك ىذه المصمحة، عممًا الكيرباء وال المحروقات، كما لم يستطع ا
فقط، كما ىجر كثير  32منشأة حرفية في دمشق ونتيجة الحرب اإلرىابية والصعوبات الحالية بقي نحو  022أنو كان يوجد 

أن استيراد خيط القطن ممنوع وال يتم  وكمما حاولوا التأقمم مع الصعوبات تظير صعوبات جديدة. وبين خطاب  من العمال
توزيع خيط محمي حتى لم يحصل الحرفي عمى مخصصات من الغزول التي وعد بيا أسوة بالصناعيين، حتى أن االتحاد قام 

 .بحل الجمعية ولم يدعميا بالغزل ولم يتم التعاون مع الحرفيين

  



   

 
 

 
 اإلعبلم دائرة

 التصنيف:
 سانا        المصدر  

                            2/0208/ 87التاريخ       

  

  درجة الدكتوراهالمعهد العالي للغات بجامعة دمشق يحدد موعد امتحان اللغة األجنبية للقيد في 

الساعة العاشرة صباحا موعدا  0208-3-2حدد المعيد العالي لمغات في جامعة دمشق يوم الثبلثاء    سانا-دمشق
وأشار المعيد في إعبلن تمقت سانا نسخة منو اليوم إلى أن التسجيل   إلجراء امتحان المغة األجنبية لمقيد في درجة الدكتوراه

 .من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظيراً  0208-2-07يستمر لغاية يوم الخميس 

ويجري المعيد االمتحان مرة كل ثبلثة أشير ويعد النجاح فيو شرطا لمقبول في برامج الماجستير والدكتوراه في الجامعات 
 .السورية


