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التعميم العالي وزير … ؟ «المواصالت»الطالب يعودون إلى الجامعات اليوم.. ماذا عن واقع 
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 اإلعالم دائرة 

 التصنيف:
 الوطن    المصدر  

                            02/4/0202التاريخ      

تمديد التقويم «: الوطن»وزير التعميم العالي لـ… ؟ «المواصالت»اليوم.. ماذا عن واقع  الطالب يعودون إلى الجامعات
 الجامعي ألسبوعين لتعويض الفاقد التعميمي

 

عن اتخاذ كل اإلجراءات واالستعدادات « الوطن»شدد وزير التعميم العالي والبحث العممي بسام إبراىيم في حديث خاص لـ
إلى الجامعات بشكل طبيعي اليوم األحد بما يشمل التعميم العالي وامتحانات التعميم المفتوح إضافة  الالزمة لعودة دوام الطالب

 .إلى كل االمتحانات التي كانت معمقة مؤخرًا نتيجة لقرار تعميق الدوام

د التقويم وكشف وزير التعميم العالي عن التوجو إلصدار قرار خالل جمسة مجمس التعميم العالي القادمة، يقضي بتمدي
الجامعي لمفصل الدراسي الثاني لمدة أسبوعين، عمى أن يتم تعويض الفاقد التعميمي وتفويض جميع الجامعات بتوجيو األساتذة 

 .بتعويض الفاقد التعميمي في الكميات والدروس العممية عمى خمفية تعطيل الدوام والمحاضرات النظرية والعممية

رؤساء الجامعات لوضع برامج استكمال امتحانات نظام التعميم المفتوح، ليصار أيضًا إلى وأشار الوزير إبراىيم إلى تفويض 
عودة الدوام في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاىد، عمما أن الوزارة وجيت بتحميل كل المحاضرات إلكترونيًا عمى مواقع 

عمى تواصل مع العممية التعميمية والمحاضرات ولو كان الكميات خالل الفترة التي تم فييا تعميق الجامعات، ليكون الطالب 
عن بعد، ليصار خالل فترة عودة الدوام إلى تعويض الفاقد التعميمي والجمسات العممية وعدد من المواضيع النظرية الميمة 

اضرات حسب واقع كل كمية، والتشديد عمى عدم انقطاع الطالب عن أي محاضرة أو أي معمومة عممية، مع تكثيف المح
 .وتعويضيا بيدف حصول الطالب عمى المادة العممية المطموبة وفق الخطط والمناىج

كما نوه وزير التعميم العالي بعودة دوام جميع الموظفين عماًل بقرار رئاسة مجمس الوزراء، مؤكدًا أن الخدمات المقدمة لمطالب 
لتوجيو بإجراء المناوبات بيدف منح مختمف الوثائق الطالبية في الجامعات لم تنقطع عمى اإلطالق خالل الفترة السابقة وتم ا

المطموبة والالزمة خالل تمك الفترة، ناىيك عن تنظيم دوام الموظفين وعمميم لتمكين أي طالب الحصول عمى أي وثيقة 
جامعات وفق القانون واالستفسار عن أي موضوع، عممًا أنو تم تفويض رؤساء الجامعات بتنظيم دوام العاممين اإلداريين في ال

 .األساسي لمعاممين وبما يضمن استمرار سير العمل اإلداري في الكميات والمعاىد بالشكل األمثل

في السياق ونظرًا الستئناف الدراسة في الجامعات اليوم لممرحمة الجامعية األولى والدراسات العميا ودراسات التأىيل 
حدد بموجبو امتحانات الفصل األول لمدراسات العميا ودراسات التأىيل  والتخصص، أصدر وزير التعميم العالي قراراً 

من الشير  02شير أيار القادم ولغاية  21خالل الفترة من  0202/0202والتخصص في النظام الفصمي من العام الدراسي 
 .ذاتو

قمة عدد السرافيس في الخطوط،  ويأتي قرار العودة في الوقت الذي تشيد فيو المحافظات مشاكل نقل كبيرة جدًا عمى صعيد
واستغالل البعض اآلخر الوضع الراىن، األمر الذي يحد من وصول عدد كبير من الطالب إلى كمياتيم ومعاىدىم في 



المواعيد المحددة لممحاضرات، وخاصة الطالب القادمين من األرياف إلى مراكز المدن، ناىيك عن تكبدىم لتكاليف يومية 
 .وعناء االنتظار

عن زيادة عدد كميات وطمبات المازوت، لتتجاوز الكميات اإلجمالية في  «الوطن»امن ذلك مع إعالن شركة )محروقات( لـتز 
ماليين ليتر مازوت، ما يعني أن نسبة الزيادة وصمت إلى مميون ليتر، بالمقارنة مع مميوني ليتر كانت تزود  2المحافظات 

 .بالمئة 42صول التوريدات النفطية، ونسبة الزيادة في الكميات وصمت إلى بيا المحافظات خالل الفترة الماضية قبل و 

بين عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في محافظة دمشق شادي سكرية، أن كل « الوطن»وفي تصريح لـ
 .ط النقلالميكروباصات والباصات تحصل عمى مخصصاتيا اليومية من مادة المازوت، والمادة لم تنقطع نيائيًا لوسائ

وأشار إلى أنو لغاية تاريخو لم يصدر أي قرار بعودة التعبئة لمسرافيس من مادة المازوت خالل أيام الجمع، مبينًا أن العمل 
 .مازال ضمن اآللية السابقة ويتم تعويض ذلك من خالل باصات النقل الداخمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
  -  الوطن اون الين     المصدر  

                            04/4/0202التاريخ      

 

 الشير القادم 02ال امتحانات وطنية )معمقة(.. واالمتحان الطبي ”: الوطن“دشاش لـ 

أنو اليوجد أي امتحانات وطنية موحدة ” الوطن“أكدت مدير عام مركز القياس والتقويم في التعميم العالي د.ميسون دشاش لـ 
 .جرى تأجيميا بسبب قرار تعميق الدوام خالل الفترة الماضية

الشير القادم،  02العيد يجري المركز االمتحان الطبي الموحد عمى جمستين تجرى األولى خالل  وأوضحت دشاش أنو بعد
 .وبعدىا بأسبوع الجمسة الثانية، مضيفة: بموجب ذلك تنتيي كافة امتحانات الدورات التكميمية

يتم اإلعالن عنيا من ونوىت دشاش بالبدء باالمتحانات النظامية في نياية آب من العام الجاري ضمن مواعيد محددة 
 .المركز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



    

 
 

 
 اإلعالم دائرة 

 التصنيف:
   الوطن     المصدر  

                            22/4/0202التاريخ      

 

 

 

  

  



   

 
 

 
 اإلعالم دائرة

 التصنيف:
  الوطن      المصدر  

                            21/4/0202التاريخ      

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
   الوطن     المصدر  

                            21/4/0202التاريخ      

  



   

 
 

 
 اإلعالم دائرة  

 التصنيف:
  البعث      المصدر  

                            21/4/0202التاريخ      

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

 فداء شاهين –دمشق 

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

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

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

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

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

باإلسراع في حل المشاكل عمى أرض الواقع وخاصة بعد اىتمام وزارة الصناعة في تحسن جودة المنتج ولموقوف عند مشاكل 
شركة عامة  22شركة، إال أن اإلرىاب دمرىا وبقي منيا  06الصناعات والنسيج لتطويرىا، حيث كان عدد الشركات العامة 

 .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“األساس في الصناعة المتسمسمة بمرحمة  بتأمين األقطان التي حصل شح في مادتيا األولية التي تعتبر

بسبب المجموعات اإلرىابية، ولكن تم تخصيص كمية قميمة جدًا نتيجة الظرف الحالي عممًا أن حاجة ” والمراحل األخرى
اليًا ضمن آالف طن من القطن المحموج فقط، ويتم العمل ح 1ألف طن من القطن في العام، والذي تم تأمينو بـ  61الشركة 

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

 .العالمي

 طور تجهيز

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 

ة بدأت حاليًا في دراسة مشروع إقامة معمل الصباغة والطباعة والتجييز في منطقة ، أن الشرك0221بتدمير الشركة منذ عام 



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 والتعاون الدولي ومديرية البيئة في ريف د مشق وا 

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

 .جزء من آلة أو لوحة أو قطعة ما تحتاجيا اآللة  مية في صناعةالك

مميار ليرة وممكن أن تتغير وتسعى الشركة وبدعم من وزارة الصناعة إلى إعمار  1وأشار حسن إلى تكمفة المشروع التقريبية 
أن تكون المشاكل والصعوبات شييدًا، آماًل  02عامًا، وقدمت خالل األزمة  12الشركات المدمرة، وخاصة أن المغازل عمرىا 

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

 وسط محاوالت

  ن عدة أقسامالتي تتألف م –في سياق كيذا، أبدى عميد كمية اليندسة الميكانيكية الدكتور مصطفى الموالدي استعداد الكمية 
لتخديم أي معمل نسيج بكاممو، حيث بإمكان الكمية حل الكثير من المشكالت التي تعترض تجييزات النسيج، وسط  –

، مشيرًا إلى أنو سيكون ىناك 0202و 0222، ومعرض عام 0221محاوالت وجيود بذلتيا الكمية في معارضيا منذ عام 
لطالب واألساتذة وعرض إنتاجيم أمام الشركات والصناعيين، عممًا أن إلظيار طاقات وقدرات ا 0202معرض ىذا العام 

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

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 

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

 .ممياً حسب الموضوع في حال المشروع كبير وبحاجة لو مؤسسة ما فتتبناه ماليًا وع

 مشاريع أخرى

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

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

 .تطوير مشاريع الماجستير والدكتوراه والتسويق لممشاريع

 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 



ات، كما لم يستطع الحرفيون االلتزام بطمبات التصدير، مشيرًا إلى أن أغمبيم ترك ىذه المصمحة، عممًا الكيرباء وال المحروق
فقط، كما ىجر كثير  12منشأة حرفية في دمشق ونتيجة الحرب اإلرىابية والصعوبات الحالية بقي نحو  022أنو كان يوجد 

ت جديدة. وبين خطاب أن استيراد خيط القطن ممنوع وال يتم وكمما حاولوا التأقمم مع الصعوبات تظير صعوبا  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

  



   

 
 

 
 اإلعالم دائرة

 التصنيف:
 سانا        المصدر  

                            4/0202/ 22التاريخ       

  

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

الساعة العاشرة صباحا موعدا  0202-1-4حدد المعيد العالي لمغات في جامعة دمشق يوم الثالثاء    سانا-دمشق
خة منو اليوم إلى أن التسجيل وأشار المعيد في إعالن تمقت سانا نس  إلجراء امتحان المغة األجنبية لمقيد في درجة الدكتوراه

 .من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظيراً  0202-4-02يستمر لغاية يوم الخميس 

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


