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 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 البعث ةصحيف     المصدر  

                            5/3232/ 34التاريخ       

 

  !!آمرة ناهية سكرتيرة عميد كمية الطب البشري..

معاممة سيئة وانفعاالت ال مبّرر ليا، ستكون بانتظارك بمجرد دخولك إلى مكتب العمادة في كمية الطب البشري من قبل 
لمتابعة مسألة الفاقد التعميمي فييا، ليتّم استقبالنا  توّجينا إلى كمية الطب البشري سكرتيرة العميد.. ىذا ما لمسناه لدى

 .!..باالنفعاالت من قبل سكرتيرة العميد، التي وبتصرفيا ىذا أعطت صورة غير إيجابية عن عمادة الكمية

وفي تفاصيل ما حدث، قصدنا مكتب العمادة مع بداية العطمة تقريبًا، أي في نيسان الماضي، لتخرج سكرتيرة العميد من 
العميد ما بيقابل صحافة إذا ما في موافقة من “كتبو وتجيب عن سؤالنا عن إمكانية لقائو، وبانفعال غير مبرر، قائمًة م

، لتتكّرم بعدىا بإدخالنا إلى مكتبو، وبعد دردشة قصيرة مع أ. د. رائد أبو حرب، أكد أنو لن يكون ىناك فاقد ”الجامعة!!
البنا في العطمة، مؤكدًا أيضًا أنو ليجري لقاًء صحفيًا عمينا إحضار موافقة، ونزواًل تعميمي ألننا سنعّوض كل ما ضاع عمى ط

واحترامًا لرغبتو، قمنا بإحضار موافقة من المكتب الصحفي في جامعة دمشق الذي كان متعاونًا جدًا )وىنا ال بد من اإلشارة 
، لنتمّكن من الوقوف عند آراء الطالب، فيم بالنسبة لنا إلى أنو تّم تأجيل الموضوع من قبل الصحيفة لحين استئناف الدوام(

الطرف األىم، وليتّم االستماع إلى آرائيم ومشكالتيم المتعمقة بموضوع الفاقد التعميمي، حرصًا منا عمى المصداقية 
كمية الطب عاودنا التوّجو ل 3232/ 5/ 32والموضوعية، وعدم االكتفاء فقط بالرأي الرسمي، وىذا ما كان، ففي تاريخ 

البشري، واستمعنا آلراء مجموعة كبيرة من الطالب ومن مختمف السنوات، لننتقل بعدىا إلى مكتب العمادة عند الساعة 
الحادية عشرة تقريبًا، ونصادف أثناء وجودنا عددًا من الشبان، منيم من ىو مضطر لمسفر إلى حمب ويحتاج لتوقيع بعض 

ن معرفة طمبو بسبب صراخ سكرتيرة العميد التي خرجت من مكتبو تصرخ بأعمى صوتيا األوراق الضرورية، وآخر لم نتمكن م
، فما كان منا إال أن أعطيناه “الكل لبرا “لحضور فعالية في الكمية قائمًة:   بعد خروج العميد والوكيل العممي المذين توّجيا

لتبدأ بعدىا، نتيجة إلحاح أحد الشبان المسافرين و ” ىي مو ورقة رسمية“الفاكس المتضمن طمب المقابمة، لتعاود الصراخ: 
، ثم ”انتو جايين آخر النيار ما بقى بوقع أو بختم لـ حدا مرة تانية“بتوقيع وختم أوراقو التي كانت بحوزتو، متابعًة صراخيا: 



خمص “القول عمى لسانيا: ، لتحدث مشادة كالمية بيننا وبينيا، انتيت ب”عندي فعالية.. الكل لبرا ال تعطموني“ُتخرج الجميع: 
 .!!، وطبعًا ىذا ما لم يحدث”الدكتور أبو حرب بيتصل فيكي بعد الساعة وحدة

فإذا كان التعامل مع اإلعالم بيذه الطريقة المخجمة والمخزية، فكيف ىو وضع الطالب وخاصًة المراجعين منيم، القادمين من 
الجميع؟، وكيف ىو المشيد عند بقية الموظفين الذين وأثناء محافظات أخرى، في ظل ظروف السفر والتنقل الصعبة عمى 

المعاممة السيئة التي ينتيجيا بعضيم، حتى ال نقول الجميع، من حيث التأخير بإنجاز ” البعث“حديثنا مع الطالب أكدوا لـ 
ويل، وفق ما أكد معامالت الطالب الضرورية التي يتعمق معظميا بمصدقات التخرج، خاصة لمشباب والتي تأخرت لوقٍت ط

 !!لنا من التقيناىم، وكان من الممكن إنجازىا بوقٍت أسرع، ولكن مزاجية بعض الموظفين كانت السبب في التأخير الحاصل؟

أخيرًا نوّد القول: إننا وبعد عشر سنوات حرب نتوقع أن تتغّير منيجية تفكير البعض ميما كانت صفتيم الوظيفية، ألنيم 
ذاللو“مة المواطن، وليس لتعذيبو بالنياية موجودون لخد ، فكيف ىو األمر إذا كان ىذا المواطن طالبًا أو خريجًا؟ ”ومرمطتو وا 

 .!!ىنا االىتمام يجب أن يكون مضاعفًا لما يعانيو طالبنا من ضغوط وصعوبات وظروف ال تخفى عمى الجميع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 صحيفة الوطن  المصدر  

                            34/5/3232التاريخ      

 تالحميم مع الوطنالمشاركة الطالبية الواسعة باالنتخابات في الخارج أعظم تعبير عن 

 كل صوت نضعو في صناديق االقتراع بمثابة رصاصة بصدر من تآمر عمى سورية«: الوطن»رئيس اتحاد طمبة سورية لـ

 

أكدت رئيس االتحاد الوطني لطمبة سورية دارين سميمان أن الطالب سيكونون في مقدمة المشاركين في االنتخابات الرئاسية، 
االقتراع ىو تتويج وتعزيز لمفيوم الديمقراطية، وتعبير عن الوفاء لشعبنا وطمبتنا ولدماء  منوىة بأن التوجو إلى صناديق

الشيداء، وتضحيات جيشنا العربي الباسل، ورسالة لمعالم أجمع، وتجسيد واضح لتالحم الشعب والجيش والقائد، في سورية بمد 
سورية قمعة حصينة وقارع األعداء وحارب اإلرىاب العالمي التسامح واإلخاء والسالم، واختيارنا سيكون لمنيج الذي صنع من 

 .ووأده مانعًا انتشاره وتمدد خطره عمى شعوب العالم وحاماًل األمل العابق باالنتصار واإلعمار واالزدىار
رية في إلى المشاركة الطالبية الواسعة في انتخابات رئاسة الجميورية العربية السو « الوطن»وأشارت سميمان في حديثيا لـ

فشال جميع المحاوالت الرامية لفرض الوصاية عمى السوريين، ورىن  الخارج، مؤكدين التمسك باستقاللية القرار الوطني، وا 
إرادتيم لمشيئة اآلخرين، مضيفة: طمبتنا في الخارج عبروا بمشاركاتيم الواسعة ووقفاتيم الوطنية عن أعظم تالحم مع الوطن، 

انتخابات الرئاسة، منوىة بجيود فروع االتحاد في الخارج في االستعدادات والتحضيرات ومارسوا حقيم الدستوري في 
لالنتخابات في السفارات السورية، والفتو إلى الوقفة الوطنية لمطالب ولممغتربين السوريين في ألمانيا احتجاجًا عمى منع 

 .الحكومة األلمانية إجراء االنتخابات الرئاسية في السفارة في برلين
من أيار ليعبر طمبتنا عمى امتداد الجامعات السورية عن انتمائيم وتمسكيم بالثوابت والمبادئ  32سميمان قالت: ننتظر الـ 

وسيكونون بمئات آالف أمام صناديق االقتراع في كل سورية، مضيفة: نمتمك ناصية اإلرادة والشموخ، نزدان بعقد المواجية 
راية المجد من أوسع أبوابو فنحن الشعب الواّلد القادر، ونحن الحضارة والتاريخ. صمدنا والتحدي ومواجية الصعوبات، ونحمل 

وصبرنا وأنجزنا. واليوم أكثر من أي وقت.. ىمتنا وعزيمتنا أقوى بالعمم والعمل.. والبناء والتطوير.. باالنتماء لسورية األبية 
 .التي حمتنا وربتنا وجعمتنا أقوى

نتخابات الرئاسية كشأن داخمي وقرار سوري بامتياز، ويأتي توجو جماىير الطمبة لصناديق االقتراع وأضافت: يتطمع طمبتنا لال
لمتأكيد بأن القرار السوري ىو قرار حر ومستقل، وال يحق ألحد التدخل فيو أو التحدث باسم الشعب السوري، ألنو كان ومازال 

 .عمى مر العقود صاحب سيادة وطنية
مجميع أنو اليوم وبعد مضي ما يزيد عمى عشر سنوات من الحرب عمى سورية، وبعد عدة انتخابات سميمان قالت: نؤكد ل

خضناىا عمى أرض الواقع أثبتنا لمقاصي والداني صوابية القرار السوري، وسنثبت اليوم استقاللنا، من خالل المشاركة 
اة المواطن، فكل صوت نضعو في صندوق االقتراع الجماىيرية الطالبية الواسعة في االستحقاق التاريخي والمفصمي في حي

سيكون بمنزلة رصاصة في صدر كل من تآمر عمى الشعب والدولة السورية، وستكون بداية انطالق لمرحمة جديدة من 
 .التطوير واإلعمار إلعادة بناء وطن أجمل مما كان



تة إلى أنو يتم تنظيم العديد من الفعاليات السينمائية وأشارت رئيسة االتحاد إلى الفعاليات التي قامت بيا فروع االتحاد، الف
والفنية والرياضية والموسيقية والنشاطات التطوعية واالجتماعية والمقاءات الفكرية والثقافية، والماراثون الرياضي في كل 

خالل األيام  وعبرت التجمعات الحاشدة التي شيدتيا الجامعات :الجامعات والمحافظات وأماكن وجود الطالب، مضيفة
الماضية عن أن المشاركة واجب وحق ستقود سورية إلى مستقبل واعد يحمل كل الخير، ويحطم عمى أسوارىا المؤامرات 

الكونية، والعقوبات االقتصادية، ويدق الوتد األخير في نعش القوى االستعمارية، فسورية كانت وستبقى رمز الشموخ والعزة 
 .واالزدىار

في الجامعات سوف تقوم بالتنسيق مع الجيات المعنية ضمن إطار عمميا المحدد بكل دقة ومسؤولية  وبّينت أن الكوادر
 .وتسييالت لتحقيق سير العممية االنتخابية لمطالب بكل يسر وسيولة في الكميات والمعاىد والمدن الجامعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 ميديا البعث المصدر  

                            34/5/3232التاريخ     

 

 صوت العمادة في جامعة دمشق لمقائد بشار األسد 

الرئاسي ىذه األيام ، وال حديث يطغى عمى أىميتو بجميع المنابر الثقافية والسياسية والعممية ال صوت يعمو صوت االستحقاق 
، وىاىم عمداء جامعات دمشق يعمنون تأييدىم ليوم الحق وضرورة المشاركة فيو ، ليكسبوا الرىان مرة أخرى بعد أن كان 

 .بارىم النخب المثقفةأعداء السالم يعولون عمييم بأن يكون سكينا في خاصرة الشعب باعت

أن االستحقاق الدستوري واجب وطني ويعد تنفيذه تعبيرًا عن ” البعث ميديا“عميد كمية اآلداب الدكتور أسامة قدور بّين لـ 
النظام الديمقراطي في الدولة من خالل اشتراك المواطنين في حقيم وواجبيم ، ويأتي االقتراع الرئاسي تتويجا لحممة 

 .حققيا الشعب والجيش والقائد االنتصارات التي

وأكد قدور أن مشاركة الجامعة في االنتخابات يعبر عن الحق في تقرير المصير الذي ترعاه القوانين الدولية وتعمل عمادة 
نجازه وفق الدستور، مضيفًا :  نحن متمسكين في اختيار قيادتنا التي دافعت عن وحدة الجغرافية “الجامعة عمى ترسيخو وا 

 .”وإلعادة إعمارىا من جديد عبر األمل بالعمل لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في سورية الحديثة السورية

بدوره أشار عميد كمية االقتصاد الدكتور عمار ناصر آغا إلى أىمية االستحقاق الرئاسي في ىذه الفترة التي تواجو فييا سورية 
ت بقيادة القائد بشار األسد الذي ألقيت عمى كاىمو ميام جسيمة لم تجعمو ينيار كسرا لمحصار ومتابعة انتصاراتيا عمى الجبيا

 .أو يستسمم بل بقيت سورية في ظمو دولة ذات سيادة لم يتدخل أحد بشؤونيا الداخمية

يمانا بأىمية ومن الناحية التعميمية أكد الدكتور آغا عمى استمرار الجامعة بدورىا التعميمي والريادي خالل فترة الحرب وذلك إ
التعميم ومواجية اإلرىاب بالعمم وحث الطمبة عمى التحصيل العممي ، وتعمل كمية االقتصاد اليوم مع الطمبة تأكيدىا عمى 

ضرورة ممارسة حقيم االنتخابي ألنيا في ذلك تعبير عن رؤية الشباب السوري الوطني في مواجية التحديات مستذكرا 
لمعام الماضي القاضي  422ألسد والتي صبت في مصمحة الطالب والمعيد كالمرسوم رقم المراسيم التي أصدرىا القائد ا

بتحديد تعويضات العبء اإلداري ألعضاء الييئة التتعميمية في الجامعات ومكافأة أعضاء المجان وتعويض االعمال 
بمرحمة اإلجازة   ستنفذينأيضا لمعام الفائت بخصوص الطالب الم 235والمرسوم رقم   االمتحانية وساعات التدريس

 . والدراسات العميا

عميد كمية الفنون الدكتور إحسان العر نّوه بدوره ألىمية االستحقاق كحق مشروع لمشعب السوري وخاصة فئة الشباب ، مبينًا 
نتخابات أن سورية دولة مؤسسات وقديمة في ىذا المجال والشعب السوري يحترم ىذه المؤسسات التي من أىم أدوارىا حق اال

دور الشباب منذ البداية عندما صمد في وجو الرىانات ، واليوم أخو األمس سيتوجو الشباب لصنادبق  ،التي برز فييا 
 .االقتراع فيم واعيين ومدركين لحقيم وتطمعياتيم



النو ينتمي لجيل بمستقبل زاىر مع من يستحق قيادة البمد وىو الدكتور بشار االسد  الشباب الجامعي موعود “وقال العر : 
الشباب وال يمكن أن ننسى كيف قام بإصدار عدة مراسيم تحمي جيل الشباب من أن يكونوا خارج سور الجامعة وأعادىم 

لمكانيم الصحيح عمى المقعد الجامعي و مرشحنا لالستحقاق الرئاسي ىو القائد بشار األسد الذي يمثمنا ويمثل العمم والجيل 
 .”واعده سواء البناء الفكري أو إعادة اإلعمارالواعي الذي سيبنى عمى س

وفي السياق ذاتو بّين الدكتور الميندس مصطفى موالدي عميد كمية اليمك أن المواطن السوري أعطى لمعالم درسا في 
قذائف االنتماء لموطن وقائده ،وبعد إنجاز السوريين استحقاقا دستوريا خالل الحرب وتوجيوا إلى صناديق االقتراع تحت وابل 

الشير إلنجاز استحقاق دستوري من نوع آخر ىو استحقاق النصر،  32االىابيين وأدلوا بأصواتيم ، سوف يتوجيون في 
ودور الجامعة في ىذه الفترة ىو تشجيع أبناؤنا الطالب لممارسة حقيم االنتخابي ليس كرمًا من الطمبة بل ردا لجميل قائد 

لمتتالية والمتعاقبة خدمة ليم وتشجيعا لمتابعة دراستيم ، وأن األسد ليس مرشح العمادة الوطن الذي قدم الكثير من المراسيم ا
 .أو اليمك فقط بل مرشح كل شريف في سورية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


