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 التصنيف:
 اناس    المصدر  
                        61/1/0206التاريخ 

  

 باحث وطالب في ورشة عمل نحو تشاركية بحثية تطبيقية 0011أكثر من 

باحث وطالب في مرحمة الدراسات العميا انطمقت اليوم فعاليات ورشة جامعة دمشق  6022بمشاركة أكثر من   سانا-دمشق
 .يرافقيا معرض لألبحاث العممية المنجزة” نحو تشاركية بحثية تطبيقية“وذلك تحت عنوان  2021لمبحث العممي لعام 

ية واألساسية واليندسية واالقتصادية واإلدارية والقانونية ويتناول المشاركون عمى مدى خمسة أيام محاور تشمل العموم الطب
 . واإلنسانية والمجتمعية بيدف ربط مخرجات البحث العممي بمتطمبات المجتمع

واستعرض المشاركون خالل جمسات اليوم األول في محور العموم الطبية واألساسية عددا من القضايا والموضوعات التي 
عداد قواعد بيانات طب األورام واعتماد الطب  تتعمق بجودة التعميم الطبي وطب النانو والدراسة الوبائية لألمراض الشائعة وا 

المسند بالبينة والمعالجة بالخاليا الجذعية إضافة إلى الصناعات الدوائية وجودة الدواء وكذلك البحوث الوراثية والجينية 
يرية لتقييم التقنيات الحديثة المستعممة في طب األسنان وكيفية وتطبيقاتيا وتحميل ومراقبة األغذية واستعراض دراسات سر 

عادة تدوير النفايات  . معالجة المياه المموثة وا 

أن جدية البحث العممي باتت مطمبًا ممحًا  وأكد الدكتور محمد يسار عابدين رئيس جامعة دمشق في كممته خالل االفتتاح
جامعة دمشق بكل إمكانياتيا لتمكين طالب الدراسات العميا والباحثين فييا  في ظل الحاجات المتزايدة لمتنمية ولذلك تعمل

يالء أىمية مميزة لمبحوث التشاركية التكاممية مع القطاعات التخصصية األخرى في المجتمع بغية  وتقديم الدعم الكامل ليم وا 
 .تحفيز االبتكار واإلبداع في البحث العممي

ور فراس حناوي رئيس المجنة العممية المنظمة لمورشة أن لمجامعات دورًا أساسيًا في التوجيو وفي تصريحات لـ سانا اعتبر الدكت
 .نحو األبحاث العممية وىي تمتمك المقومات الالزمة لمعممية البحثية من أساتذة متميزين وطالب مجدين وعاممين متمرسين

إلى أن التشاركية بين جامعة دمشق والوزارات والجيات  ولفت الدكتور مجد الجمالي مدير عام الييئة العميا لمبحث العممي
 .العامة تسيم بالوصول إلى أبحاث عممية تطبيقية يمكن استخداميا واستثمارىا بشكل سريع في القطاعات اإلنتاجية

تحديات الدكتور مروان الحمبي منسق المحور الطبي في الورشة أكد أنو سيتم عرض الثغرات البحثية والمشكالت ومصفوفة ال
 .التي تواجو العاممين في القطاع الطبي وتأطيرىا ضمن مشروعات بحثية بما يسيم في إيجاد الحمول الالزمة ليا



وأشارت الدكتورة ىتون الطواشي مديرة الصحة المدرسية بوزارة التربية إلى دراسة المشاريع البحثية المقدمة لموزارة من طالب 
 .ات المستيدفة من تالميذ وطالب مدارس بما يضمن حسن سير العممية التربويةالدراسات من أجل تنفيذىا عمى الفئ

ولفتت الدكتورة رشا محمد مديرة مركز الدراسات االستراتيجية الصحية بوزارة الصحة إلى أن المركز معني بوضع الدراسات 
سين واقع الخدمات الصحية وحل واالستشارات الصحية والبحثية المتعمقة بالمواضيع الصحية والطبية والتي تسيم بتح

  ىيالنو اليندي وىيبة سميمان   .المشكالت المتعمقة بيذا القطاع

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

 دور األبحاث العممية في معالجة المشكالت التطبيقية في اليوم الثاني من ورشة عمل بجامعة دمشق

وزارات الزراعة واإلصالح الزراعي والصناعة واالتصاالت والتقانة واألشغال العامة واإلسكان استعرض ممثمو   سانا-دمشق
أبرز المشكالت  0206والكيرباء واإلدارة المحمية والبيئة في اليوم الثاني من ورشة جامعة دمشق لمبحث العممي لعام 

 .عمميةالتطبيقية التي تعاني منيا قطاعاتيم وطرق معالجتيا عبر األبحاث ال

وتركزت األبحاث العممية المطموب إجراؤىا في المجال الزراعي حول استخدام التقانات الحيوية وتقانات البيولوجيا الجزيئية في 
تربية وتحسين المحاصيل االستراتيجية كالقمح والشعير والقطن ودراسات من أجل استنباط أصناف من القطن ذات إنتاجية 

حاصيل الخضار واألشجار المثمرة والتقصي الوبائي عن األمراض العابرة لمحدود فيما يتعمق بالثروة عالية والتحسين الوراثي لم
 .الحيوانية

وفي المجال الصناعي تركزت المداخالت حول ضرورة إجراء أبحاث تساعد عمى استخدام تكنولوجيا النانو في صناعة النسيج 
عادة تأىيل الشركات العامة الصناعية  المتضررة والمدمرة من جراء االرىاب وتصنيع القطع التبديمية الالزمة واالسمنت وا 

 .لخطوط اإلنتاج واآلالت وكذلك تصنيع االجيزة الطبية وال سيما جياز التنفس االصطناعي

مات وفي مجال االتصاالت والتقانة تطرقوا ألىمية إنجاز أبحاث تتعمق بالتحول الرقمي والحوسبة السحابية وتكامل نظم المعمو 
الحكومية وتحميل البيانات الضخمة وامن المعمومات ومتطمبات ومؤشرات األمن السيبراني عمى المستوى الوطني والترميز 
الوطني لخدمة أعمال مؤسسة البريد وطرق كشف االحتيال في مجال االتصاالت وتحديد االختراقات األمنية عمى مسارات 

الكيرومغناطيسي ألبراج االتصاالت ودراسات حول شبكات الجيل الخامس  الكوابل الضوئية وقياس كثافة شدة اإلشعاع
 .وتحسين مردود األلواح الشمسية والنمذجة الرياضية

وتناولت المحاور البحثية في قطاع االشغال العامة واإلسكان ضرورة دراسة ىيكميات المواصالت والربط االقميمي وىيكمية 
اآلليات التنفيذية لمخطط اإلقميمية ومعالجة وضع مناطق السكن العشوائي المتضررة  مداخل المدن والواجيات البحرية ووضع

من جراء اإلرىاب واستخدام تقنيات البناء الحديثة وتدوير النفايات والتحميل الديناميكي لممنشآت واستخدام التقنيات الحديثة في 
 .رصد الزالزل والتغيرات المناخية والطبيعية والحيوية

الكيرباء تركزت األبحاث المطروحة حول إمكانية استخدام تقنيات تحسين أداء المراجل في سورية والجدوى  وفي مجال
االقتصادية من تحمية مياه البحر والتشغيل األمثل لممحطات الكيرحرارية مع المحطات الكيرمائية وربط مجموعات التوليد 



يد المنظومة الكيربائية السورية والحد من اآلثار البيئية وتعديل الصغيرة بشبكات التوزيع ودراسات حول توسيع قدرات تول
كما تطرقت األبحاث في   .أنظمة التحكم في محطات التوليد إضافة إلى إجراء دراسات من أجل استثمار الطاقات المتجددة
ية والشركات ومعامل االدوية مجال اإلدارة المحمية والبيئة إلى إجراء دراسات حول االنبعاثات الناتجة عن المعامل الصناع

ومصافي النفط والصرف الصحي والتركيز عمى ضرورة أن تكون القضايا البيئية ضمن األولويات لما ليا من منعكسات عمى 
 .الصحة العامة

ية الدكتورة ماجدة مفمح مدير عام الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية أشارت في تصريح لـ سانا إلى أىمية الورشة لج
التشبيك بين عدد من الوزارات المعنية لمناقشة التغيرات المناخية التي أثرت عمى المحاصيل بشكل كبير وانخفاض كميات 

 .اإلنتاج األمر الذي تطمب رصد المناطق البديمة لزراعة المحاصيل فييا

لمشكالت والمواضيع البحثية ولفت الدكتور جمال العمر معاون وزير الصناعة في تصريح مماثل الى وجود الكثير من ا
 .إضافة إلى المعاناة والتحديات التي تواجو القطاع الصناعي من جراء الحصار الجائر المفروض عمى سورية

بدوره الدكتور محمد محمد مدير السياسات واالستراتيجيات ودعم القرار بوزارة االتصاالت والتقانة شدد عمى ضرورة التعاون 
 .معة دمشق لمخروج بأبحاث قابمة لمتطبيق في سوق العملبين الجيات العامة وجا

باحث وطالب في مرحمة الدراسات  6022يوم أمس بمشاركة أكثر من  2021وبدأت ورشة جامعة دمشق لمبحث العممي لعام 
 ىيالنة اليندي  .العميا وذلك تحت عنوان نحو تشاركية بحثية تطبيقية يرافقيا معرض لألبحاث العممية المنجزة

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

 العموم اإلنسانية والمجتمعية والفنون في ثالث أيام ورشة جامعة دمشق لمبحث العممي

ضمن محور العموم اإلنسانية والمجتمعية والفنون استعرض ممثمو وزارات الشؤون االجتماعية والعمل والتربية   سانا-دمشق
أبرز المشكالت التطبيقية  0206السورية لمتنمية في اليوم الثالث من ورشة جامعة دمشق لمبحث العممي لعام والثقافة واألمانة 

 .والعممية التي تعاني منيا قطاعاتيم وطرق معالجتيا عبر األبحاث العممية

باالستدامة المالية وتركزت المحاور البحثية في مجال الشؤون االجتماعية والعمل حول نظم الضمان االجتماعي ما يسمح 
لمؤسسات الضمان االجتماعي والتأمينات االجتماعية وأثر برامج الصحة والسالمة المينية في الحد من إصابات العمل 
واألمراض المينية وأثر الحروب واألزمات عمى المركز المالي لمتأمينات االجتماعية وحمول موضوع التسول واحتياجات ذوي 

القتصادية الحالية ووسائل دعم المرأة المعيمة وأسباب العنف األسري ووسائل معالجتو ومدى فعالية اإلعاقة في ظل الظروف ا
مركز سوق العمل في تمبية االحتياجات الوظيفية ومحاربة البطالة وأثر التدابير االقتصادية أحادية الجانب عمى العمل 

 .الخيري

ظريات النقدية عمى األدب والفن والتكامل بين األدب والفن واستخدام وفي المجال الثقافي أكد المشاركون ضرورة تطبيق الن
الفنون البصرية في التوعية االجتماعية والتخفيف من اآلثار السمبية لألزمة وكذلك التطرق إلى التاريخ االجتماعي واالقتصادي 



قية واستراتيجيات وطرائق التدريس الحديثة واألدوار المختمفة لإلعالم ولمفنون في تدعيم القيم الوطنية واالجتماعية واألخال
 .ودمج التكنولوجيا في التعميم والتقانات والحفاظ عمى اليوية والمغة واآلثار والتراث المادي والالمادي والبيئة واالستدامة

عدم إتمام وفي المجال التربوي استعرض المشاركون عددًا من المشكالت التي تم رصدىا لدى طمبة المدارس والتي تتمثل ب
الواجبات المدرسية وضعف التحصيل الدراسي والتأخر الدراسي في مادة واحدة وسوء تنظيم الوقت والعادات الدراسية الخاطئة 
وضعف الدافع لمتعمم ونسيان الكتب واألدوات المدرسية والتسرب من المدرسة وعدم اتباع األنظمة والقوانين في المدرسة 

 .اجتماعية أخرىوالتدخين ومشكالت سموكية و 

واقترح المشاركون ضرورة التشبيك مع الجيات المعنية لمحد من ىذه المشكالت وحميا ورفد وزارة التربية بالكوادر العممية 
 .البحثية المؤىمة والمدربة مينياً 

وثيق وفق وتركزت مقترحات األمانة السورية لمتنمية عمى التعاون مع جامعة دمشق حول ضرورة دراسة أصول البحث والت
المعايير الدولية وعمى دور المنظمات غير الحكومية في صون التراث الثقافي غير المادي في سورية ودور الوثائق السمعية 

 .والبصرية في تعزيز الذاكرة الجمعية والتراث الثقافي ودراسة البنية التشريعية إلدارة التراث الثقافي غير المادي في سورية

مدير البحث العممي في جامعة دمشق لفت في تصريح لـ سانا إلى العمل عمى وضع مصفوفة تنفيذية الدكتور غيث ورقوزق 
 .لما قدم من محاور بحثية لتفعيميا وتطبيقيا عمى أرض الواقع خالل الفترة القادمة

 6022ثر من انطمقت أمس األول وتختتم الخميس القادم بمشاركة أك 2021وكانت ورشة جامعة دمشق لمبحث العممي لعام 
باحث وطالب في مرحمة الدراسات العميا وذلك تحت عنوان نحو تشاركية بحثية تطبيقية يرافقيا معرض لألبحاث العممية 

 .المنجزة

 ىيالنو اليندي

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

واإلدارة عمى طاولة بحث رابع أيام ورشة جامعة أبرز المشكالت التطبيقية في مجاالت االقتصاد والقانون 
 دمشق لمبحث العممي

 سانا-دمشق

ضمن محور العموم االقتصادية والقانونية واإلدارية استعرض ممثمو وزارات االقتصاد والمالية والسياحة والتنمية اإلدارية في 
أبرز المشكالت التطبيقية ” بحثية تطبيقيةنحو تشاركية “ 0206اليوم الرابع من ورشة جامعة دمشق لمبحث العممي لعام 

 .والعممية التي تعاني منيا قطاعاتيم وطرق معالجتيا عبر األبحاث العممية

أبرز المشاكل التطبيقية في مجال اإليرادات العامة واإلنفاق العام ” رياض عبد الرؤوف“وعرض معاون وزير المالية الدكتور 
عادة  والتأمين والمجال المصرفي مشيرًا إلى الحاجة إلجراء دراسات حول دور السياسة المالية في التنمية االقتصادية وا 



اإلعمار وتأثير اإلعفاءات الضريبية عمى جذب االستثمارات وأدوات الدفع االلكتروني كبديل عن نظام الفوترة وأثرىا عمى 
جراءات تن  .فيذىا والرقابة عميياالحصيمة الضريبية وتطوير آليات إعداد الموازنة العامة لمدولة وا 

جراءات الرقابة عمى النفقات العامة وتطوير  كما أكد عبد الرؤوف الحاجة إلجراء دراسات حول آليات ترشيد االنفاق العام وا 
حمول لمشكمة التشابكات المالية بين مؤسسات القطاع العام والدور االقتصادي لقطاع التأمين والعوامل المؤثرة فيو والتنظيم 

اتي والفني األمثل لمتأمين الصحي وتطوير اإلطار التشريعي إلدارة المصارف العامة ومساىمتيا في التنمية المؤسس
 .االقتصادية واألساليب الممكنة لمعالجة القروض المتعثرة ومدى مالئمة المنتجات المصرفية الحتياجات االقتصاد السوري

لؤي صوقار عرضًا لمشاكل بحثية يمكن لمطالب والباحثين العمل عمييا  ومن وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية قدم الدكتور
في التنمية االقتصادية وأثر االستثمار الصناعي  0206لعام  63مثل آليات جذب قطاع األعمال لتفعيل قانون االستثمار رقم 

قتصادية ودور التمويل في تنمية في المناطق الحرة عمى التنمية واستخدام أدوات االقتصاد القياسي لتقييم السياسات اال
 .المشاريع الصغيرة والمتوسطة

بدوره عرض ممثل وزارة التنمية اإلدارية بشار خير المشكالت التطبيقية المقدمة من الوزارة فيما يتعمق بمشروع اإلصالح 
 .اإلداري وجودة األداء المؤسساتي وسياسات إدارة الموارد البشرية والتدريب

مقترحات األبحاث التطبيقية البحثية ” رامو الشيخ“كز الدراسات واالستشارات في وزارة السياحة الميندسة كما قدمت رئيس مر 
التي تيم الوزارة وتتعمق بتحديث منظومة التعميم والتدريب السياحي والفندقي ورفد سوق العمل بالكوادر المؤىمة ومعالجة واقع 

د وتأىيل الفنادق الممموكة لمدولة واليوية السياحية والمنتجات السياحية الواعدة المشاريع السياحية المتعثرة والمتضررة وتجدي
وسبل الوصول بقطاع السياحة الداخمية والشعبية إلى أوسع شريحة ممكنة من خالل تجييز بعض مواقع استثمارية بأسعار 

 .وجودة وخدمات مقبولة

 ىيالنو اليندي 

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

 

  



   

 
 

 
 اإلعالم دائرة 

 التصنيف:
 الخبر    المصدر  
                        61/1/0206التاريخ 

  

 لتخفيف أعباء النقل والحضور لطالب جامعة دمشق” التقميدية والعممية“الدمج بين 

وجيت جامعة دمشق كمياتيا بالمباشرة بتجييز مقررات جميع األستاذة الكترونيًا حتى يتم رفعيا عمى الشبكة عبر المنصات 
 .التعميمية التي يتم إعدادىا

ون الخبر أنو مع بداية العام المقبل يكون لكل كمية منصتيا وأوضح رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد يسار عابدين لتمفزي
 .التعميمية الخاصة بيا والتي يتم تجييزىا بالتعاون مع الجمعية العممية السورية لممعموماتية

وبين عابدين أن اليدف من المنصة التعميمية ىو التوجو نحو التقنيات المعاصرة لمتعميم والبحث العممي وبيدف تخفيف 
 .اء عن الطالب وتكاليف النقل وكذلك التخفيف من التجمعات بسبب انتشار وباء كورونااألعب

وأسموب جامعة دمشق المختمف عنيا ” التعميم عن بعد “وأشار عابدين إلى أنو يجب التمييز بين أسموب الجامعة االفتراضية 
 العممية، تمامًا وطريقة المنصة المتمثمة بالدمج بين الطريقة التقميدية والمنصات

عطائيا عبر ىذه المنصات وأخرى تكون مشتركة ما بين المنصات و الحضور  عممًا أنو يوجد بعض المقررات يتم تغطيتيا وا 
 .العممي و بعض المقررات تحتاج لمحضور العممي بشكل كامل

 

 

 

 

 

  



   

 
 

 
 اإلعالم دائرة 

 التصنيف:
    الوطن   المصدر  

                            61/1/0206التاريخ      

 

إلى إيجاد حل دعوة لمصحة «.. مشاٍف جامعية»مخاوف من انعكاس توقف معامل األدوية الخاصة عمى  
يجاد صيغ توافقية بين الجهات المعنية «: الوطن»لـ« مشاٍف جامعية»مديرو … سريع  ضرورة التدخل وا 

 ومعامل الدواء

في الصيدليات وذلك بنسب « زمر دوائية»لوحظ خالل األيام القميمة الماضية وجود تزايد في انقطاع   فادي بك الشريف |
المواطنين لمتنقل من منطقة إلى أخرى بحثًا في الصيدليات إليجاد الدواء المطموب، أو متفاوتة، مع اضطرار العديد من 

 .االضطرار لمدواء البديل أو الصنف )األجنبي( وتحمل تكاليف إضافية تثقل كاىل المواطن وتزيد من أعبائو اليومية
لعديد من الزمر الدوائية، خاصة النوعية كأدوية نعاني نقصًا في ا«: الوطن»الدكتور الصيدالني عالء الدين عبد الحفيظ قال لـ

 .الضغط والسكر والقمب، مضيفًا: أحد معامل الدواء أوقف تزويد الدواء بسبب تأثرىا بغالء المواد األولية
وأشار إلى قيام بعض الموزعين بتحميل متممات غذائية عمى بعض األصناف الدوائية لقاء الحصول عمى الدواء، ليضطر 

 .لشرائيا الصيدالني
يجاد صيغ توافقية بين الجيات المعنية ومعامل الدواء لمعالجة ىذا األمر، كي  وطالب بضرورة التدخل العامل بيذا الممف وا 
ال يتضاعف تأثيره في المواطن، مضيفًا: المواطنون يحممون الصيادلة السبب في نقص العديد من األدوية، نظرًا لمحاجة إلى 

 .الدواء
أكد وجود نقص في العديد من الزمر الدوائية، وخاصة النوعية منيا كأدوية األمراض المزمنة، مشيرًا إلى الصيدالني عمي 

 .معاناة المرضى في البحث عن األدوية الموصوفة ليم من األطباء أمام عجزىم عن شراء بدائل أجنبية
ء الجدل الحاصل حاليًا حول واقع الدواء وفي سياق مواز ىناك تخوف ممحوظ أبداه عدد من مديري المشافي الجامعية جرا

والزمر الدوائية في ظل تحذير العديد من المعامل بأن عدم تعديل األسعار سيوقف اإلنتاج وسيؤدي إلى فقدان الدواء، ناىيك 
عن الضرر الحاصل في حال لم تستجب وزارة الصحة لطمب رفع أسعار الدواء الذي وصفوه بالطفيف الستمرار عمميا وكي 

 .تمكن من استيراد المادة األولية لخمق حالة من االستقرار وانتظام توريد الزمر الدوائيةت
إلى أن معظم األدوية )أدوية محمية( يتم الحصول عمييا عبر االستجرار المركزي عن « الوطن»وأشار المديرون في حديثيم لـ

برًا أن الوضع حاليًا مستقر مع وجود نقص في بعض طريق وزارة الصحة وجزء منيا يتم استيراده عن طريق )فارمكس(، معت
 .الزمر الدوائية وخاصة بعض األدوية اإلسعافية، عممًا أن بعض الزمر لدييا بدائل من الدواء

كما أكدوا أن ال تأثير حاليًا في واقع الدواء في المشافي، لكن في حال توقف اإلنتاج في معامل األدوية وخاصة )المحمية( 
 .(مق تأثيرًا سمبيًا عمى واقع المشافي الجامعية، وخاصة )اإلسعافيةفإن ىذا سيخ

وطالب أحد مديري المشافي بضرورة إجراء آلية إليجاد تعديل يمكن من استمرار إنتاج معامل الدواء، مع إجراء تعديل طفيف 
االستقرار في انتظام توافر الدواء  عمى األسعار من دون أن يترك تأثيرًا كبيرًا عمى المواطن، بما ينعكس عمى استمرار حالة

 .في المشافي وفي الصيدليات



كما طالب مدير آخر بضرورة عقد وزارة الصحة اجتماعًا عاجاًل لبحث تداعيات الموضوع وكافة التفاصيل المحيطة حولو، 
جراء أي تعديل ال لمنع أي تفاقم في ىذا الممف عن طريق طرح حمول سريعة وحازمة تعكس تدخميا المباشر أو إمكانية إ

 .ينعكس بشكل كبير
وأكد أن توقف اإلنتاج في المعامل سينعكس حتمًا عمى واقع المشافي، معتبرًا أن الوضع حاليًا مقبول ومستقر، لكن ىناك 

ال سيكون التأثير كبيرًا عمى  أدوية نوعية البد من توفيرىا سواء عن طريق )تاميكو( أو عن طريق المعامل الخاصة، وا 
 .طنين المرضى ويكبدىم مبالغ كبيرة باضطرارىم لمحصول عمى الدواء األجنبيالموا

 

 

  



   

 
 

 
 اإلعالم دائرة  

 التصنيف:
    سانا   المصدر  

                            61/1/0206التاريخ      

 فيديو-معاممة يوميا   022خدمة و 76… التعميم العالي تفتتح المركز التخصصي لخدمة المواطن

افتتحت وزارة التعميم العالي والبحث العممي اليوم المركز التخصصي لخدمة المواطن في مقرىا بيدف تبسيط   سانا-دمشق
 .اإلدارية وتسييل تقديم الخدمات الطالبية بأقل وقت ممكناإلجراءات 

خدمة تشمل وثائق التزام خدمة مناطق نامية وغير متقدم لمدراسات العميا وتثبيت تسجيل مكتومي القيد  61ويقدم المركز 
عفاء من رسم المغادرة ووثائق إفادة وغير موفد وبيان وضع موفد وتصديق الوثائق وكذلك الوثائق  المصورة عن شيادة وا 

شعار التخرج وكشف العالمات وبيان الوضع ووثيقة الدوام والخطط الدرسية ومفردات المنياج  .التخرج ومصدقة التخرج وا 

وفي تصريح لإلعالميين عقب االفتتاح بين وزير التعميم العالي والبحث العممي الدكتور بسام إبراىيم أن الفريق التنفيذي في 
عادة ىندسة وتبسيط اإلجراءات لمعديد من المعامالت والوثائق المعمول بيا وأحدث المركز استنادًا إلى الوزارة عمل عمى إ

األسس والمعايير التي تضمن حصول الطالب عمى أفضل الخدمات بشكل مريح وبالسرعة المطموبة وتخفيف العبء المالي 
 .عمى الطالب وذويو

يمان اعتبرت بدورىا أن افتتاح المركز يشكل نقمة نوعية وجديدة في منظومة رئيس االتحاد الوطني لطمبة سورية دارين سم
وفي تصريحات لـ سانا .التعميم العالي لجية التحول الرقمي وتقديم الخدمات المطموبة لمطالب بالشكل الذي يمبي طموحاتيم

تتاح المركز يأتي تماشيًا مع المشروع الوطني قال مدير التنمية اإلدارية في وزارة التعميم العالي الدكتور باسل شحادات: إن اف
لإلصالح اإلداري وتبسيط اإلجراءات وأتمتة الخدمات فيما اعتبر الدكتور حسام عبد الرحمن مدير الجودة واالعتماد في الوزارة 

مديريات وجيات أن المركز يسيم باختصار الدورة المستندية لممعامالت الطالبية التي كان يحتاج إنجازىا إلى التنقل بين 
معاممة يوميًا كحد  022مديرة المركز الميندسة كوثر ىرمالني أشارت إلى أن المركز قادر عمى إنجاز  .عديدة في الوزارة

أدنى وذلك بأعمى جودة وبأقل وقت ممكن فيما أوضحت لما حمود آلية تقديم الخدمات لمطالب من ناحية استقباليم وفق نظام 
 .دىم بدليل المركز لمتعرف عمى الخدمة التي يحتاجونيا واألوراق الثبوتية المطموبةالدور اإللكتروني وتزوي

وأبدى عدد من الطالب الموجودين في المركز مضر محمد النجم من كمية الطب البشري وعمي الحسين من كمية التربية ويزن 
ىيالنو اليندي .زيادة عدد الخدمات المقدمة العموري المتخرج من كمية الحقوق ارتياحيم آللية العمل داخل المركز متمنين

 ومنار ديب

  



 

   

 
 

 
 اإلعالم دائرة  

 التصنيف:
    البعث   المصدر  

                            60/1/0206التاريخ      

  ”منع طالب الدراسات العميا من السفر“مجمس التعميم العالي يوضح اإلشكاليات المثارة حول  

التي أحدثيا قرار منع طالب  ”الضجة الكبيرة“عزا رئيس مجمس التعميم العالي الدكتور ماىر ممندي سبب  لينا عدرة –دمشق 
إلى التفسير الخاطئ من قبل البعض العتقادىم بوجوب حضورىم ومناقشتيم لرسائميم العممية الدراسات العميا من السفر، 

ال سيتم فصميم  .خالل ستة أشير، وا 

من ىذا القرار ىي التي أحدثت  1أن ىذا الكالم غير صحيح، وأن المادة رقم ” البعث“وأكد ممندي في تصريح خاص لـ 
القدامى المسجمين عمى رسائل الماجستير والدكتوراه قبل صدور قرار مجمس التعميم منح الطالب ”اإلشكالية كونيا تنص عمى

مدة ستة أشير كحد أقصى بدءًا من تاريخ صدور ىذا القرار، ومن أجل تسوية  0262/ 2/ 01تاريخ  040العالي رقم 
 .”طائمة الفصل من الدرجة أوضاعيم وفق القوانين األنظمة النافذة وتشكيل لجنة الحكم ومناقشة الرسالة، وذلك تحت

، والذي ألزم طالب الماجستير والدكتوراه باإلقامة في سورية مدة 0262وتحدث ممندي عن قرار مجمس التعميم العالي، عام 
أشير ليتم بذلك التأكد من استمرارىم في الدوام، الفتًا إلى أن المشكمة  0مغادرة البالد أكثر من   تسعة أشير، ومنعيم من

عطاء ىذا القرار مفعوال رجعيا، ألن بعض الطالب لم يكن لدييم شرط اإلقامة، وعندما أقدموا عمى مناقشة رسالتيم لم كانت بإ
يتمكنوا من ذلك ألن شرط اإلقامة لم يكن مطموبا منيم، ما أحدث بالتالي إشكالية نتج عنيا احتجاج بعض الطالب، خاصة 

يات وزير التعميم العالي والبحث العممي، وبطمٍب من االتحاد الوطني لطمبة المقيمين خارج سورية. لذلك، وبناء عمى توجي
سورية، تم منذ عدة أشير تشكيل لجنة برئاسة رئيس جامعة دمشق، وتم االتفاق عمى وضع قرار شامل يتعمق بجميع واجبات 

قرار عام “ن أمكن، وتم مناقشة وحقوق طالب الدراسات العميا والتأىيل والتخصص، والعمل عمى تسوية وضع جميع الطالب إ
بعمق، ومن ثم البدء بوضع مشروع القرار الذي أخذ وقتًا طوياًل ونقاشات حادة واعتراضات واجتماعات مطولة ليتم  ”2017

 .الذي ُعِقد مؤخرًا ليصدر القرار بعد ذلك  اعتماده، وعرضو عمى مجمس التعميم العالي

مرونتو، خاصًة لجية تجاوزه كل ما سبق واعتبار أي طالب سجل بعد صدور ىذا واعتبر ممندي أن ما يميز ىذا القرار ىو 
مطالبا بواجباتو وباإلقامة، وىو ما كان مطموبًا أصاًل ” أي الحد األدنى من المدة القانونية“القرار، أو ما زال في السنة األولى 

ية والتطبيقية إلى ثمانية أشير لمكميات التطبيقية، تخفيض مدة اإلقامة من تسعة أشير لطالب الكميات النظر   من الطالب، مع
تجاوز   طالب منذ صدور القرار الحالي  وسبعة أشير لمكميات النظرية، ىذا ما ينطبق عمى الطالب النظاميين، وبالتالي أي

تعد اإلقامة مطموبة ُحددت الواجبات المطموبة منو ولم ” الماجستير الحد األدنى أو تجاوز سنتي الدكتوراه“السنة األولى من 
مواده ولم يتمكن من التسجيل عمى رسالة  منو، أي أن بإمكانو نقاش رسالتو؛ إضافة إلى منح الطالب، الذي انتيى من سنة 

التسجيل عمى الرسالة، وبيذا نكون استطعنا من إيجاد حمول   تاريخ صدور ىذا القرار، فرصة  الماجستير، واعتبارًا من
 .أوضح الدكتور ممنديترضي الجميع حسب ما 


