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 حواريةرؤية الشباب الجامعي لممشاريع متناىية الصغر والتمويل األصغر في جمسات 

« المولدات»تشغيل  :«الوطن»العجي لـ… تنسيق إللغاء التقنين الكيربائي في السكن الجامعي مساًء 
 يخمق أعباء وتكاليف إضافية.. وعقد لصيانة وحدتين واقعيما سيئ جداً 

وحدوث « كورونا»بالمئة انخفاض حاالت  67« … مبالق»قريبا جدًا.. عودة مشفى جراحة القمب إلى 
 استقرار في المنحنى الوبائي

األبحاث العممية مصيرها غبار الزمن ورفوف المكتبات والحل بالشراكة المستدامة بين المخرجات 
 البحثية وحاجات المجتمع
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 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا    المصدر  
                            12/5/1712التاريخ    

 

 الجامعي لممشاريع متناىية الصغر والتمويل األصغر في جمسات حوارية رؤية الشباب

أطمق االتحاد الوطني لطمبة سورية جمسات حوارية طالبية في الجامعات بمشاركة أساتذة أكاديميين وممثمين عن مؤسسات 
ثقافة المشاريع متناىية  التمويل األصغر والصغير وعدد من أصحاب التجارب الناجحة والمتعثرة في ىذا المجال بيدف نشر

 .الصغر والصغيرة

ففي مركز رضا سعيد لممؤتمرات بجامعة دمشق أكد المشاركون ضرورة تبسيط إجراءات الحصول عمى التراخيص والقروض 
لمبدء بالمشاريع ووضع آليات واضحة لمتشبيك بين األفكار والجيات المعنية بتطبيق المشاريع وخمق بيئة مناسبة لألبحاث 

يل التشريعات التي تعامل الطالب أو المستثمر الصغير كما تعامل التجار والمستثمرين الكبار وحل مشكمة الضمانات وتعد
 .والحماية الفكرية وغيرىا

وأشار فايز اسطفان عضو المكتب التنفيذي لالتحاد الوطني لطمبة سورية إلى أن إقامة الجمسات الحوارية الطالبية جاءت 
نظمو المكتب التنفيذي لالتحاد شمل آالف الطالب في الجامعات الحكومية والخاصة حول رؤيتيم وأفكارىم بناء عمى استبيان 

 .المستقبمية لمعمل وال سيما فيما يتعمق بالمشاريع الصغيرة

د الطمبة من جانبو لفت لؤي المنجد رئيس مجمس إدارة الجمعية السورية لرواد األعمال الشباب إلى التعاون بين الجمعية واتحا
وجامعة دمشق والذي تم من خاللو إحداث مركز التمكين والريادة الطالبي بيدف تمكين الطالب وتزويدىم بالمعرفة والميارات 
لدخول سوق العمل سواء كموظفين أو أصحاب مشاريع وذلك من خالل مجموعة من الدورات التي تركز عمى الريادة وكيفية 

ة لممشاريع وبالتالي تحويل الطالب من طالبي وظيفة حكومية إلى مشغمين لمعمالة وتوليد فرص إنشاء المشاريع واإلدارة المالي
 .عمل لممجتمع

الدكتورة ريم رمضان عضو ىيئة تدريسية في كمية االقتصاد بجامعة دمشق رأت أن المشاريع الصغيرة تعد من أىم العناصر 
تحسين الدخل مبينة أن الطالب لدييم الرغبة والقدرة عمى الدخول في المساعدة في دعم االقتصاد الوطني والحد من البطالة و 

مجال المشاريع الصغيرة ولكن تواجييم تحديات عدة تكمن في أن البيئة ال تسمح بسبب ظروف الحرب والضوابط القانونية 
الطالع عمى تجاربيم وكذلك والتشريعية والتمويمية لذا فإن الجمسات الحوارية ميمة من أجل االستماع إلى آراء الشباب وا

يجاد الحمول ليا وتشجيعيم عمى البدء بمشاريعيم الخاصة  .التعرف عمى الصعوبات التي واجيتيم وا 

الطالب محمد نور خميل من كمية االقتصاد عرض تجربتو الشخصية في ىذا المجال والسمبيات واإليجابيات التي رافقتيا 
لى نتائج جديدة انطالقًا من أن المشاريع الريادية ربما تفشل في التجارب األولى معتبرًا أن ىذه الجمسات بداية لموصول إ

 .لكونيا تحمل أفكارًا غير مطروقة في السوق

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 صحيفة الوطن المصدر  

                            12/5/1712التاريخ      

يخمق أعباء وتكاليف « المولدات»تشغيل  :«الوطن»العجي لـ… تنسيق إللغاء التقنين الكيربائي في السكن الجامعي مساًء 
 إضافية.. وعقد لصيانة وحدتين واقعيما سيئ جداً 

عن تنسيق « الوطن»كشف مدير مدينة الشييد باسل األسد الجامعية في جامعة دمشق مضر العجي في حديث خاص لـ
مرتقب خالل أسبوع مع المعنيين في وزارة الكيرباء بيدف التوصل آللية يومية مناسبة تراعي وضع الطالب خالل االمتحانات 

 .الشير القادم 3الجامعية المقرر انطالقيا 
لعجي أن ىناك تفيمًا من الوزارة لموضع الكيربائي في السكن، مشيرًا إلى إمكانية إلغاء التقنين فترة الذروة مساء تقديرًا وبّين ا

 .لوضع الطالب ومراعاة لظروفيم ليتسنى ليم التحضير الجيد لالمتحانات الجامعية في مختمف تجمعات السكن الجامعي
تغطي )إعادة التقنين المسائي( إلى السكن الجامعي، بتشغيل المولدات الكيربائية،  وبّين العجي أن إدارة المدينة الجامعية

األمر الذي يخمق تكاليف إضافية يوميًا عمى اإلدارة، ناىيك عن حدوث ضغط عمى المولدات واستيالك وقود وزيوت 
 .وساعات تشغيل من عمر المولدة

ألف طالب وطالبة في مختمف الوحدات  11قيود المدينة يقدر بـوبين مدير إدارة السكن أن عدد الطالب المسجمين عمى 
بالمئة عن السنة الماضية بسبب الغالء الكبير في اإليجارات  14السكنية، مؤكدًا أن ىناك زيادة في عدد الطالب بنسبة 

خالل سنوات الدراسة  والذي يدفع العديد من الطالب إلى التسجيل في السكن الجامعي ممن يحق ليم )اإلقامة( داخل المدينة
 .االمتحانية ضمن قيود وتعميمات قانونية ناظمة

ىذا وأوضح العجي أن ىناك دراسة ورؤية لدى إدارة السكن بتطبيق الربط االلكتروني والشبكي بين مختمف تجمعات السكن 
ة القريبة القادمة نظرًا لألعباء الجامعي وبين الوحدات السكنية وذلك بيدف تبسيط اإلجراءات، مستبعدًا تحقيق ذلك خالل الفتر 

 .والتكاليف الكبيرة
وبين أن ىناك ترقبًا لتحويل إدارات المدن الجامعية إلى ىيئة مستقمة، األمر الذي ينعكس إيجابًا عمى واقع المدن الجامعية 

 .ويسيم في تنفيذ العديد من اإلجراءات وأعمال الصيانة ومختمف الخدمات
في حدودىا الدنيا في المدينة الجامعية مع السماح باستضافة عدد من الحاالت الخاصة، منوىًا  وأوضح العجي أن االستضافة

 .وبيانات تفصيمية، مع وجود قسم حاسب متكامل (باعتماد األرشفة وتسجيل الطالب الكترونيًا ضمن )داتا
دمشق بحجز المبالغ الالزمة، ( صدر قرار عن مجمس جامعة 22( و)21وكشف العجي عن عقدي صيانة وترميم لموحدتين )

عممًا أن التكاليف تقارب مميار ليرة سورية، مضيفًا: بانتظار إعالن المناقصة خالل الفترة القادمة لممباشرة باألعمال ضمن 
 .برامج زمنية وآلية عمل لمتنفيذ، عممًا أن األمر يتعمق باألسعار الرائجة

ة اإلدارة بشكل يومي التخاذ بعض اإلصالحات، عممًا أن ىناك عددًا من وأشار إلى أن وضع الوحدتين سيئ جدًا، مع متابع
 .الوحدات السكنية بحاجة إلى إصالحات ومتابعة يومية

وأشار إلى التنسيق مع محافظة دمشق إلجراء أعمال الرش اليومي لمحشرات، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وسريعة 
ريية، مع إمكانية تضييق مجرى النير بمجموعة أنابيب، معتبرًا أن لألمر تأثيرًا كبيرًا جدًا بحق مجرى نير بردى والروائح الك

 .وخاصة مع اشتداد موجة الحر



آالف ربطة خبز بشكل يومي، مع تأمين احتياجات الطالب من المادة، الفتًا إلى متابعة أي  4إلى  3وأكد العجي تأمين من 
 .داخل السكن شكوى ترد بحق المحال واألكشاك الموجودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 الوطن  المصدر  
                            11/5/1712التاريخ    

وحدوث استقرار في المنحنى « كورونا»بالمئة انخفاض حاالت  67« … القمب»قريبا جدًا.. عودة مشفى جراحة القمب إلى 
 الوبائي

أحدث تحويل مشفى جراحة القمب الجامعي الستقبال مرضى فيروس كورونا، إلى حد ما نوعًا من الضغط عمى بعض 
، وخاصة أنو تقرر خالل الفترة الماضية «مشفى الباسل»إلجراء القساطر أو العمميات القمبية وتحديدًا  المشافي التخصصية

التابع لوزارة التعميم العالي، و « األسد الجامعي»تحويل جميع الحاالت المرضية التي كانت تراجع )جراحة القمب( إلى مشفيي 
 .التابع لوزارة الصحة« الباسل»

تأكيد مديري عدد من المشافي حدوث استقرار في المنحنى الوبائي، مع انخفاض طرأ عمى الحاالت التي يتزامن ذلك مع 
بالمئة، في ظل استمرار مشافي الدولة في استقبال مختمف الحاالت المرضية في العيادات واألقسام  67تراجع المشفى بنسبة 

 .عمى اختالفيا
ى جراحة القمب الجامعي حسام خضر أنو من المقرر اعتبارًا من الشير كشف مدير عام مشف« الوطن»وفي تصريح خاص لـ

القادم عودة المشفى إلى وضعو السابق باستقبال مختمف الحاالت القمبية والعمميات والقساطر كمركز تخصصي قمبي، 
 .مبيةيومًا، مبينًا أن لدى المشفى جيازي قسطرة ق 20وخاصة بعد حدوث استقرار في المنحنى منذ أكثر من 

التي راجعت « القمبية»وقال خضر: ىناك تراجع في الحاالت المراجعة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى تحويل معظم الحاالت 
، منوىًا بأنو لم يتسبب األمر بضغط كبير وخاصة وسط عمل عدد من المشافي في دمشق «األسد الجامعي»المشفى إلى 

 .الستقبال الحاالت القمبية
 4أن المشفى يستقبل وسطيًا بشكل يومي « الوطن»أحمد عباس لـ« المجتيد»ن مدير عام مشفى دمشق عمى نحو متصل بي

 .حالة 177حاالت قسطرة قمبية، كما تجاوز عدد القساطر التي تم إجراؤىا منذ بداية العام الـ 
مب ذلك يتم تحويميا إلى وأوضح عباس أن المشفى ال يجري أية جراحة أو عمميات قمبية، وأن مختمف الحاالت التي تتط

 .المشافي التخصصية سواء لمركز جراحة القمب في المواساة أو األسد الجامعي، عممًا أن لدى المشفى جياز قسطرة وحيداً 
يتعمق بمدى إسعافية الحالة المرضية وتوصيفيا، إن كان يتطمب إجراء القسطرة « الدور»وأشار مدير عام المشفى إلى أن 

و، عممًا أن الحالة الطبية ىي من تفرض الدور، مبينًا أن األجور واألسعار بالنسبة لمقسطرة في المشفى بشكل سريع من عدم
 .أضعاف من المشافي الخاصة 27وغيرىا من مشافي الدولة أقل بـ

المشفى تقدر بالمئة، مبينًا أن عدد القبوالت اليومية في  67كما لفت إلى أن عدد القبوالت واإلصابات بكورونا انخفض بنسبة 
 .حاالت وذلك خالل شير 3بنحو 

من جانبو بين مدير عام مشفى المواساة الجامعي عصام األمين أنو يتم العمل حاليًا لوضع جياز القسطرة في الخدمة خالل 
كانت تحول األشير القميمة القادمة، مشيرًا إلى أن الحاالت التي كانت تراجع المشفى إلجراء قسطرة أو أي عممية جراحة قمبية 

 .إلى مشفى الباسل، ريثما يعود مشفى جراحة القمب الجامعي لعممو األساسي
حاالت،  5لـ  3بالمئة مقارنة مع الفترة الماضية، وعدد القبوالت اليومية بين  67وأكد وجود انخفاض حاالت كورونا بنسبة 



 .المختمفة عممًا أن المشفى عاد ليستقبل مختمف الحاالت المرضية عبر شعبو وأقسامو
بدورىا بينت معاون مدير عام مشفى األسد الجامعي ربيعة النحاس أن ىناك حاالت مرضية قمبية يستقبميا المشفى سواء 

بشكل مباشر أم محولة من بعض المشافي، عممًا أن لدى المشفى جياز قسطرة وحيدًا، ولكون المشفى ال يستقبل أية حاالت 
 .(تخص )كورونا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 صحيفة الثورة أون الينالمصدر  
                            12/5/1712التاريخ    

 العممية مصيرىا غبار الزمن ورفوف المكتبات والحل بالشراكة المستدامة بين المخرجات البحثية وحاجات المجتمعاألبحاث 

يكمن االستثمار الحقيقي لمبحث العممي في إيجاد الشراكة المستدامة بين المخرجات البحثية وحاجات المجتمع وتطمعاتو 
نحو تحقيق األىداف، مما يتطمب تعاونًا وثيقًا بين الجامعات والمؤسسات ورغباتو، وال يتحقق ذلك إال إذا تضافرت الجيود 

المختمفة لموقوف عمى قدرات الجامعات العممية والتقنية من جية، والتعرف عمى حاجات مؤسسات المجتمع المختمفة بعامة، 
م برقي وتقدم مجتمعاتيا، والمؤسسات اإلنتاجية بخاصة من جية أخرى، بيدف تحديد مسارات بحثية واضحة يمكن أن تسي

 .والتنسيق فيما بينيا لتحقيق غايات وأىداف مشتركة، تعود بالفائدة والمنفعة عمى جميع األطراف ذات العالقة

 مشكالت وصعوبات*

وألىمية ىذا الموضوع كان البد من اإلجابة عمى السؤال التالي: ىل يتم استثمار مخرجات أبحاث الدراسات العميا )ماجستير 
كتوراه( أحد المكونات األساسية لمنتاج البحثي لمجامعات السورية من خالل ربطيا بمتطمبات المجتمع لتساىم في تقدم د –

 .الوطن وترفع ترتيب جامعاتنا بالتصنيف العالمي خاصة

 .السطور المقبمة، تحاول تشخيص المشكمة، والبحث عن مسبباتيا، وكيفية التعافي منيا

 ..محاور محددة لألبحاث*

من الميم أن يكون ىناك محاور معينة لألبحاث تحددىا الجيات التنفيذية ليتم العمل عمييا لتكون ذات جدوى منيا فاألفضل "
أن تنبع الدراسات من احتياجات ىذه الجيات" بحسب ما قالتو بشرى اسماعيل الطالبة في السنة التدريسية األولى بالمعيد 

بالنسبة لطالب المعيد تكون األبحاث التي يعممون عمييا عادة نابعة من احتياجات جية الوطني لإلدارة العامة مضيفة أنو 
عامة معينة حيث أنيا األكثر قدرة عمى تحديد المشكالت التي تواجييا وتتطمب أبحاثا لحميا وتوجيات البحث الذي يحل ىذه 

 .المشاكل

 ايجابية تسيل عمى الباحث*

بة ماجستير في كمية العموم السياسية بدمشق مؤكدة أن وضع محاور معينة لمدراسات وشاركتيا الرأي رشا الفتى وىي طال
واألبحاث ليختار بينيا الطالب ىي من ناحية إيجابية تسيل عمى الطالب والباحثين إيجاد سريع لفكرة البحث التي تمبي 

األول لألبحاث التي تتطمبيا حاجة  متطمبات الوزارات والجيات األخرى وحل مشاكميا من قبل الطالب الذين ىم الرافد
الوزارات، ومن ناحية أخرى من الممكن أن تكون سمبية فمن الممكن أن يكون لدى الطالب مشكمة بحثية ميمة وغير متوافرة 

 .ضمن المحاور المطروحة



 ..حبيسة المكتبات*

حن في كمية االقتصاد نطرح مشاكل بدوره وائل مصطفى اليرش طالب الماجستير في كمية االقتصاد بجامعة دمشق قال: "ن
متعمقة بطبيعة المتغيرات الكمية بشكل عام مثل محاربة مشكمة البطالة وتمويل العجز وغيرىا وكل ىذه المشاكل حموليا تأتي 

أواًل وأخيرًا من قبل طالب الدراسات العميا والتي يشكل طالب الماجستير العدد األكبر منيم وبالتالي فإنتاجيم من حيث 
ألبحاث يكون أكثف حتى لو أنو لم يكن بسوية عالية كما أساتذتنا ولكن بتوجيو من أساتذتنا نستطيع الوصول إلى نتيجة من ا

 ."الممكن االعتماد عمييا من قبل متخذ القرار االقتصادي

بات ال يمكن أن يتم ىذا الشيء يصبح ممكنًا إذا وصمت أبحاثنا إلى متخذ القرار أي إنيا إذا بقيت حبيسة المكت" :متابعا
نما ستتقادم مع مرور السنوات فعمى سبيل المثال إذا قمنا بإجراء دراسة عام  ال يمكن أن يتم تطبيقيا  1727االستفادة منيا وا 

نظرا لتسارع األحداث بالتالي يجب العمل عمى بدء التشبيك مع الجيات العامة والخاصة نظرًا لوجود مواضيع  1717في 
 ."رسة في السوق لتستفيد منيا ىذه الجياتيجب أن تكون مما

 ..تبقى في اإلطار األكاديمي*

بين األستاذ الدكتور فادي الخميل نائب عميد كمية االقتصاد لمشؤون العممية: أىم مشكالت وصعوبات البحث العممي المتمثمة 
وث، والتي تبقى في اإلطار في الضعف الشديد في اإلعالم عن نواتج البحوث التي تجري في الجامعات ومراكز البح

األكاديمي، وقمما يعرف عنيا أصحاب المصمحة في المجتمع، إضافة لضعف الدعم المادي والمعنوي لالنتقال بنواتج البحث 
لى خدمة المستفيد النيائي، مشيرًا أن احتياجات  نتاج السمعة، وا  الجامعي من مرحمة النموذج المخبري الناجح إلى التسويق وا 

قيقية والصناعة بشكل عام تدرك مشكالتيا ومع ذلك فإن قمة من األشخاص في الصناعة والجمعيات الصناعية الصناعة ح
قادرون حاليًا عمى ترجمة ىذه المشكالت إلى احتياجات ومتطمبات لمبحث والتطوير أو االبتكار، منوىًا أن معظم المؤسسات 

 .وحدات لمبحوث والتطوير العامة والخاصة بغض النظر عن طبيعة عمميا تفتقد وجود

 ..عدم الربط بين الحاجات واألىداف*

وتابع الخميل أن ىناك ضعفا في ثقافة البحث والتقصي في المجتمع عمومًا لمتعرف عمى االحتياجات المجتمعية الممحة 
افة الربط بين ولمسعي إليجاد الحمول العممية ليا من خالل البحث والتطوير )البحث المجتمعي(، كما يوجد ضعف في ثق

الحاجات المجتمعية وأىداف البحوث، ونوه إلى اعتماد معظم الباحثين عمى أوضاعيم الخاصة في تحديد أولويات البحوث، 
من البحث في أولويات االحتياجات المجتمعية  واستمرار معظميم في متابعة بحوثيم التي بدؤوىا في مرحمة الدكتوراه، بدالً 

ظم الجامعات يتركز النشر في مجالت عالمية محكمة بقصد الترفيع )سياسات الترقية(، وال تعطى حوليم، مشيرًا أنو في مع
 .قيمة لعالقة البحوث المنجزة في المؤسسات األكاديمية بتمبية االحتياجات المجتمعية

 ..إنفاق الماليين عمى الدراسات*

من  1717شق بمغ عدد األبحاث المسجمة خالل عام فبحسب تقرير البحث العممي والدراسات العميا الصادر عن جامعة دم
ماليين ليرة سورية توزعت عمى مختمف االختصاصات  6.1بحثًا بحجم تمويل يساوي  26قبل أعضاء الييئة التدريسية 

 .العممية في جامعة دمشق



يرية في كمية الطب كما بمغ عدد أبحاث الدراسات العميا التي يقوم بيا طالب الدارسات العميا في االختصاصات السر 
مميون ليرة سورية  221.17بحجم تمويل يساوي  2313باإلضافة ألبحاث الماجستير والدكتوراه في االختصاصات المختمفة 

مميون ليرة سورية لمرحمة  2.41بتمويل  147توزعت عمى مختمف االختصاصات العممية في جامعة دمشق وتنوعت ما بين 
بتمويل  161مميون ليرة لمرحمة الماجستير و  42.32بتمويل  783لسريرية الطبية والدراسات العميا في التخصصات ا

 .مميون ليرة لمرحمة الدكتوراه 48.24

بحثًا  222مميون ليرة سورية توزعت مابين  52.74رسالة وبحجم تمويل يساوي  848في حين كان عدد الرسائل المنجزة 
مميون ليرة سورية لمرحمة الماجستير و  27.41بحثًا بتمويل  485الطبية و لمرحمة الدراسات العميا في التخصصات السريرية

 .مميون ليرة لمرحمة الدكتوراه 21.32بحثا بتمويل  141

 ..استثمار ضئيل ألبحاث الدكتوراه*

غيث ورقوزق ورغم ىذا العدد الجيد من األبحاث إال أن نسبة استثمار أبحاث الدكتوراه ضئيمة جدًا بحسب ما بينو لنا الدكتور 
مدير البحث العممي في جامعة دمشق وعزا ذلك لوجود مشكمة تتعمق بإظيار نتائج ىذه األبحاث، فبعد نجاح طالب 

الماجستير برسالتو وتقديميا تبقى باألرشيف واألدراج وال يوجد إمكانية الطالع الوزارات عمييا، وقد عممت الجامعة حاليًا عمى 
ألبحاث عمى موقع مديرية البحث العممي في الجامعة وأصبح من الممكن ألي وزارة أن تجاوز ذلك من خالل وضع ىذه ا

تطمع عمى أي بحث تريد وعمى أساسو من الممكن أن تعود لمخاطبة المديرية أو رئاسة الجامعة لكي تحصل عمى األطروحة 
 .بنسختيا الكاممة لتتواصل مع الباحث ليتم استثمار الرسالة بالشكل األمثل

 بة االستثمار الجدي لمرسالةصعو *

أما بالنسبة لرسائل الماجستير فيتم استثمار نسبة معينة منيا حيث إن غالبية طمبة الماجستير موظفين في القطاع الحكومي 
ويقومون بإجراء البحوث في مجال اختصاصيم، منوىًا إلى وجود مشكمة في إمكانية إعادة تفعيل ىذا االستثمار الكامل 

 .ل جدي أو تطوير مراحللمرسالة بشك

وأشار ورقوزق أن جامعة دمشق قامت بعدة ورشات واجتماعات مع باقي الجيات الحكومية لربط الجامعة مع المجتمع وايجاد 
األسس والطرق الكفيمة بتفعيل ىذا الربط فعميًا، إضافة إلى وضع مصفوفة تنفيذية بمحاور محددة ومن سيقوم بالميمة بكل 

 .زمني تقريبي لكل محور من ىذه المحاور محور مع وضع إطار

 مكاتب استشارية لمبحث*

الدكتور محمد عمي محمد مدير السياسات االستراتيجية ودعم القرار في وزارة االتصاالت قال: "نحن كوزارة اتصاالت وتقانة 
ن أبحاث الماجستير والدكتوراه لنا خصوصية معينة فالمتغيرات دائمة في مجال عممنا وتتطمب مواكبة مستمرة وىناك استفادة م

ولدينا الكثير من طالب الماجستير بعدة جامعات الذين نشرف عمى رسائميم ونفتح ليم المجال بالتطبيق عمى البيانات 
والتجييزات الخاصة بالوزارة"، وأشار إلى أىم التحديات البحثية لموزارة والمتعمقة بنقل البيانات الحكومية والتوقيع االلكتروني 

إضافة إلى التركيز الكبير عمى التحول الرقمي وتحميل البيانات الضخمة وخاصة فيما يتعمق ببيانات الزبائن والترميز الوطني 
لمبريد السوري، مشددًا عمى أىمية الوصول إلى أبحاث تخدم عمميات كشف االحتيال في مجال االتصاالت وتطوير شبكات 



ض المائية السطحية والجوفية والنقاط البحثية وغيرىا من األمور التي تخدم جانب الجيل الخامس والنمذجة الرقمية لألحوا
 .اإلعمار

وتمنى محمد أن يتم ربط األبحاث عمى مستوى كافة الوزارات ليبقى البحث العممي بخدمة المجتمع والجيات العامة دائمًا وال 
ليا، متسائاًل لماذا ال يكون لدى الوزارات مكاتب استشارية يكون عبارة عن ترف، مؤكدًا أىمية مواجية التحديات الموجودة حا

 .أو مكاتب خاصة تعنى بالبحث العممي

 اليدف من التشاركية

وأكد الدكتور ماجد أبو حمدان رئيس قسم عمم االجتماع في كمية اآلداب والعموم اإلنسانية بجامعة دمشق ان اليدف من 
والمؤسسات الرسمية واألىمية التعرف من خالل التنسيق والحوار المباشر بين التشاركية بين الجامعة ومختمف الوزارات 

الجامعة والوزارات والمؤسسات الرسمية واألىمية عمى المشكالت التي تحتاج إلى البحث العممي لمكشف عن األسباب الحقيقية 
قترحات العممية والتوصيات اليادفة إلى إيجاد التي أحدثتيا، بغية الوصول إلى النتائج العممية التي يبني عمييا الباحثون الم

آلية منيجية لعالج المشكمة، وبالتالي يتحقق عنصر ىام من عناصر ربط الجامعة من خالل ما تنجزه بكمياتيا وأقساميا 
 .بالمجتمع المتنوعة من بحوث عممية تطبيقية

وان "نحو تشاركية بحثية تطبيقية" بأنيا تشكل مشيرًا إلى ورشة البحث العممي التي نظمتيا مؤخرًا جامعة دمشق تحت عن
الخطوة اليامة بيذا االتجاه الذي يسعى إلى إنجاز البحوث العممية وفق معايير الجودة العالية، األمر الذي ينعكس إيجابيًا 

 .عمى المجتمع

 ..ال يوجد جية تتبناىا *

ورشة البحث العممي( أنيا بداية )ية الطروحات في بحسب ما أكده الدكتور محمد فراس حناوي نائب رئيس جامعة دمشق أىم
لطريق طويل عمى أمل الوصول إلى بحوث تعود بفائدة كبيرة عممية، ومادية ومعنوية لممجتمع، في ظل توفر االمكانيات 

والمؤسسات والمقومات الالزمة لمعممية البحثية من أساتذة متميزين وطالب مجدين وعاممين متمرسين في وزارة التعميم العالي 
التي ترغب بالتعاون إلى أبحاث ىادفة ترفع من ترتيب الجامعة في التصنيف العالمي وتترك بصماتيا في ميدان تطوير 

البحث العممي، مضيفًا: "أن ما يحز بالنفس امتالكنا لكل اإلمكانيات ومع ذلك ال يتم استغالليا أو االستفادة منيا وىذا ما 
الماجستير الُمنجزة التي توضع عمى الرفوف"، مبينًا أن أغمب األبحاث التي تنجز ربما ال تكون نممسو من رسائل الدكتوراه و 

 .مفيدة لمبمد أو مفيدة وال يوجد جية تتبناىا وبالتالي ىذه األبحاث تنتقل إلى الرفوف

لم تكن ليا حاجة مجتمعية،  مؤكدًا أن ىذا األمر قد اختمف من اآلن وصاعدًا، ولن يتم االنطالق من أي فكرة ألي رسالة إذا
مشيرًا ان الدول المتقدمة تنفق عمى البحث العممي مبالغ كبيرة ألنيا تعمم أنو بالنياية سيعود عمييا بعدة فوائد معرفية وعممية 

سورية  ومنيا فوائد مادية، حيث إن ىذه األبحاث تخرج بنتائج من الممكن تسويقيا واالستفادة منيا، متسائاًل لماذا ال يكون في
 .نموذجًا مشابيًا وأن نبدأ اآلن رغم أننا متاخرون ولكن أفضل من أن ال نبدأ

وتابع حناوي أنو في ىذا العام تم رصد ميزانيات مالية توزعت عمى الجامعة والوزارات ممكن أن تصب في مصمحة البحث 
الىتمام جية معينة وسيتم السعي لتطبيقو  العممي وبالتالي كل بحث سيتم العمل عميو سيكون ىادفا بالدرجة األولى ويخضع

 .عمى أرض الواقع ليستفيد منو البمد



وكشف أن الجامعة ستقوم بتوزيع العناوين البحثية أو المحاور عمى الكميات لتكون ىي المحاور األساسية التي سيعمل عمييا 
 .طالب الدراسات مما سيسيل عمى الطالب البحث عن أفكار لبحثو العممي

 .(ن كل الوزارة ستنشئ مديريات نقل التقانة ميمتيا االعتناء بموضوع الربط البحثي مع الييئات )الجامعةوأضاف أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


