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 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
 صحيفة الوطف    المصدر  
                            1/4/6261التاريخ    

االمتحاف بالمغة «: الوطف»عميد كمية الصيدلة لػ… لممرة األولى لخريجي الصيدلة في سورية.. امتحاف البورد العربي 
 اإلنكميزية وبإشراؼ اتحاد الصيادلة العرب والشيادة تخولو العمؿ في أي بمد عربي

المشاركة لممرة األولى في سورية لخريجي عف « الوطف»كشفت عميد كمية الصيدلة في جامعة دمشؽ الدكتورة جميمة حسياف لػ
 .الصيدلة في امتحاف البورد العربي، مؤكدة أنيا تجربة جيدة وتنعكس إيجابًا عمى الخريجيف

وأكدت حسياف أنو تـ تكميفيا مف اتحاد الصيادلة العرب اإلشراؼ عمى االختبارات التجريبية التي أجريت بشكؿ إلكتروني عبر 
سؤاؿ بالمغة اإلنكميزية بوجود لجاف إشراؼ عمى  622وىة بشمولية االمتحاف ودقتو، كما أنو يتضمف برنامج )أوف اليف(، من

 .االمتحاف مع المجنة في مصر
وحوؿ انعكاس البورد السوري عمى الطمبة السورييف، أشارت حسياف إلى مميزات البورد الصيدالني العربي واستطاعة أي 

دلة خارج البالد وفي أي بمد عربي مف دوف معادلة الشيادة، فشيادة البورد تخولو صيدالني بموجبو أف يمارس مينة الصي
 .مزاولة العمؿ

وأكدت أف ما ينطبؽ عمى الطمبة السورييف ينطبؽ عمى الطمبة الوافديف، حيث يتـ اعتماد البورد السوري كبديؿ مف معادلة 
 .الشيادة

يومًا وذلؾ بشكؿ إلكتروني كؿ  62المتحانات الكتابية النيائية خالؿ وأوضحت عميد كمية الصيدلة أنو مف المقرر أف تجرى ا
دولة عمى حدة، عممًا أف الخريجيف الذيف سجموا فيو ىـ ثالثة مف جامعات دمشؽ وتشريف وحمب، تقدـ اثناف لالمتحاف 

مى الطالب حيث تزامف الواتس( وتـ سحبيا وتوزيعيا ع)التجريبي وكانت نتائجيما جيدة، مضيفة: تـ إرساؿ األسئمة عبر 
 .«بالتوقيت نفسو»االمتحاف مع جميع الدوؿ 

قبؿ االمتحاف؛ « لكورسات»كما لفتت الدكتورة حسياف إلى أف الطمبة الذيف سجموا في البورد الصيدالني العربي خضعوا 
ليا عالقة كورس أوؿ ثالثة أشير وكورس ثاف بنفس المدة مف محاضريف مف كؿ الدوؿ العربية باختصاصات مختمفة 

 .بالصيدلة والعمـو الطبية
أنو سنويًا يتقدـ المئات مف الطمبة إلى امتحاف البورد عمى مستوى الوطف العربي وفي مختمؼ « الوطف»وعممت 

التخصصات، عممًا أف مقر المجمس العربي لمتخصصات الصحية المؤقت ما زاؿ في األردف بالرغـ مف المطالبة بعودة المقر 
 .يةالدائـ إلى سور 
مختمؼ التخصصات األساسية في الطب البشري مف جراحة وباطنية، لتشمؿ حاليًا األذنية « البورد العربي»ىذا ويتضمف 

والعينية إضافة إلى األطفاؿ والعظمية ومجموعة كبيرة مف التخصصات، كما أف مئات الطالب السورييف حصموا عمى شيادة 
 .شفييًا عمى مرحمتيف، عممًا أف الشيادة معترؼ بيا في مختمؼ الدوؿ العربيةالبورد العربي الذي يتضمف فحصًا كتابيًا و 

وبموجب الشيادة يحؽ لمطبيب العمؿ فييا وتعادؿ بشيادة الدكتوراه في بعض الدوؿ، كما أف الشيادة معترؼ فييا داخؿ 
انات السريرية التطبيقية التي القطر كبديؿ عف البورد السوري، وفي حاؿ اجتاز الطالب االمتحاف الكتابي يخضع لالمتح

 .تتضمف عمميات وحاالت سريعة
وتضـ ىيئة البورد العربي أمينًا عامًا وأمينًا لمسر وىيئة لمتدريب وعدة مكاتب ضمف عمميا إلجراء االمتحانات عمى اختالفيا، 



وبقي مقرىا في سورية كما يوجد مجمس عممي لكؿ تخصص مف التخصصات الطبية، كما أف الييئة تأسست في التسعينيات، 
طواؿ الفترة الماضية قبؿ األزمة، إلى أف انتقؿ مقرىا إلى خارج القطر نظرًا الندالع الحرب، لتجرى امتحاناتيا في كؿ دولة 

 .سنوياً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
  صحيفة البعث المصدر  

                            02/3/6261التاريخ      

 في الشرؽ األوسط  63عربيًا و 11” طب أسناف دمشؽ“تصنيؼ كمية 

عمى مستوى الشرؽ األوسط، لتكوف الكمية  63عربيا، والػ  11األسناف في جامعة دمشؽ عمى التصنيؼ الػ حازت كمية طب 
 .كمية لطب األسناف في الجامعات المختمفة 62الوحيدة مف نوعيا في سورية التي تدخؿ ضمف التصنيؼ، مع وجود 

بفعؿ عوامؿ الحرب عمى سورية وما تبعيا مف ويأتي التصنيؼ ليعيد لجامعة دمشؽ ألقيا، بعد تراجع تصنيفيا عالميا 
تداعيات اجتماعية واقتصادية، ما يجعؿ كمية طب االسناف بمثابة الرافعة لجامعة دمشؽ ومكانتيا، خصوصا أنيا تفوقت عمى 

يراف وتركيا والكويت“الرغـ مف الظروؼ العصيبة عمى أىـ وأعرؽ الجامعات عمى الصعيديف العربي واإلقميمي  ، ”في مصر وا 
محققة بذلؾ مكانة مميزة ىي حصيمة جيوٍد قامت بيا الكمية في األعواـ الماضية مف خالؿ تركيزىا عمى النشر الخارجي 

 .وترتيب الجامعات

 آلية التصنيؼ
عميد كمية طب األسناف الدكتور أسامة الجبَّاف تحدث عف جممة العوامؿ التي ساىمت برفع ترتيب الجامعة، والتي يأتي في 

ا التأكيد عمى طالب الدراسات لتقديـ نشر خارجي قبؿ مناقشة الماجستير، وعدـ قبوؿ طالب الدكتوراه إال بعد قياميـ مقدمتي
 .بنشر خارجي مسجؿ عميو اسـ الكمية، ما ساىـ في رفع مستوى الكمية

ؼ الجامعات وفقا لمجوائز، أو وبيف الجباف اآلليات المتنوعة التي تعتمدىا المواقع العالمية في تصنيؼ الجامعات،كمنح وتصني
، والتي تتعمؽ بعدد المرات التي يتـ فييا الدخوؿ لموقع الكمية ومدى جودة الموقع وشفافيتو، أو ”ويب ميتركس“التي يعتمدىا 

وىو أحد البيانات التي تعطي ترتيب لمجامعات، مف خالؿ متابعة النشاط العممي ونشر ” سيماكو“كتمؾ التي يعتمدىا تصنيؼ 
بحاث وبراءات االختراع، وىو ما ركزت إدارة كمية طب األسناف عميو، وفقا لمجباف الذي أكد أنو تـ وضع خطة تشبيؾ مع األ

جراء  شيرا، بالتعاوف مع محاضريف عرب وأجانب متميزيف، ساعد بعضيـ  11ويبينر عمى مدى  622الكثير مف الجيات، وا 
بحثا سريريا، إضافة  14نشر خارجي، منيا  60، بنحو 6262لعاـ الماضي بنشر عدد مف األبحاث، إضافة إلى قياـ الكمية ا

بحثا باالعتماد عمى باحثيف خارجييف، ونشرىا لنتائج األبحاث عمى موقعيا اإللكتروني تشجيعًا لمطمبة، لتشكؿ الكمية  12إلى 
ب الوكيؿ العممي في الكمية الدكتور عالء فيما بعد مجموعًة لمراغبيف بالنشر الخارجي، وتقديـ المساعدة ليـ بالتعاوف مع نائ

سموـ، بيدؼ زيادة عدد األبحاث، وىو ما أكد عميو الدكتور سموـ بدوره، وظير بشكٍؿ جميٍّ مف خالؿ الزخـ الكبير لألبحاث، 
يعطي طالب لمدراسات العميا، موزعيف بيف السنتيف األولى والثانية، مؤكدًا أف رفع تصنيؼ الجامعة،  522خاصة مع وجود 

مدلواًل كبيرًا عمى قيمة الشيادة الصادرة عف الكمية، وىذا ما عكستو أيضًا األرقاـ المتزايدة لممقاالت المنشورة خارجيًا، والتي تـ 
التي تعتبر مف الربع األوؿ كتصنيؼ عالمي! ما ساىـ في رفع تصنيؼ جامعة دمشؽ  ”Q1“ نشرىا في أميات المجالت

شار إليو أيضًا مدير البحث العممي في الوزارة الذي أكد أف الكمية كانت بمثابة الرافعة لجامعة وكمية طب األسناف، حسب ما أ
 .!دمشؽ برفع تصنيفيا كما بيَّف سمـو

  مئوية تأسيس الكمية



ف تشري 10وتحدث الجبَّاف عف استعدادات الكمية في الفترة القادمة لالحتفاؿ بالذكرى المئوية لتأسيسيا، والتي تصادؼ يوـ 
، إضافة لعقد المؤتمر العاشر لمكمية بحضور محاضريف عرب وأجانب، بالتزامف مع إقامة معرض دولي، مبينًا 6261األوؿ 

كرسي  222أنو وباإلضافة إلى الدور التعميمي الكبير لمكمية، فمقد تحولت لكميٍة خدميٍة مع تتضمنيا لعشرة أقساـ وأكثر مف 
في الحاالت السريرية، إضافًة إلى العمميات النوعية التي يجرييا طالب  2و 1لممعالجة يعمؿ ضمنيا طالب السنتيف 

الدراسات. مضيفًا أف ما يميز الكمية ويعطييا خصوصية كبيرة أنيا الوحيدة المزودة بمشفى لجراحة الفـ والوجو والفكيف، فضاًل 
 .عف معالجتيا لممرضى ذوي االحتياجات الخاصة

المرتبة التي حققتيا كمية طب األسناف ليست باألمر الميـ، وبغض النظر عف اآلراء التي قد  أخيرًا.. قد يعتبر البعض أف
تقمؿ مف أىمية األمر، إال أنو ال يمكف ألي شخص تجاىؿ المكانة اليامة والسمعة الحسنة التي يحققيا الطبيب السوري، 

 .ليكوف بذلؾ مف أكثر الجنسيات طمبًا في سوؽ العمؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
 سانا  المصدر  

                            65/3/6261التاريخ      

 بعيدىا الماسيكمية التربية تحتفؿ 

عامًا عمى تأسيسيا وكرمت عددًا مف عمدائيا السابقيف وأساتذتيا  42احتفمت كمية التربية بجامعة دمشؽ اليوـ بمناسبة مرور 
 .المتقاعديف تقديرًا لعطائيـ العممي والمعرفي ومساىمتيـ في بناء األجياؿ عمى مدى سنوات طويمة

السابقيف حسب القدـ كاًل مف الدكتور أسعد لطفي والدكتور جبرائيؿ بشارة والدكتورة وضمت الكوكبة المكرمة مف أساتذة الكمية 
صالحة سنقر والدكتور عمي منصور والدكتور محمود السيد والدكتور عمي سعد والدكتور غساف أبو فخر والدكتور ساـ عمار 

ور عيسى الشماس والدكتور محمد خير الفواؿ والدكتور محمد وحيد صياـ والدكتور طاىر سموـ والدكتورة أمؿ األحمد والدكت
 .والدكتور عمي الحصري والدكتور فاضؿ حنا والدكتور فرح المطمؽ والدكتور ىاشـ إبراىيـ والدكتور ياسر جاموس

ة الدكتورة زينب زيود عميد الكمية أكدت في كممة ليا استمرار الكمية في سعييا نحو التميز في األداء واإلنتاج مف خالؿ مراجع
 .سياساتيا التربوية والتعميمية وتطويرىا وتجديد أىدافيا وفؽ مراحؿ التنمية وطموحاتيا

بدوره نوه الدكتور بساـ إبراىيـ وزير التعميـ العالي والبحث العممي بجيود الكمية عمى صعيد البحث العممي ودورىا في خدمة 
يمية سواء في قطاع التربية أو قطاع التعميـ العالي وال سيما أمامنا عمؿ كثير مف أجؿ تطوير العممية التعم“المجتمع وقاؿ: 

 .”فيما يتعمؽ بتعديؿ الخطط والمناىج التربوية والدراسية بشكؿ أساسي

وزير التربية الدكتور داـر طباع لفت إلى مساىمة المكرميف بإنجاح العمؿ التربوي خالؿ السنوات الماضية وقيادتيـ لمحركة 
 .أىمية التشاركية والعمؿ كفريؽ واحد مع وزارة التعميـ العالي بما يخدـ تطوير الواقع التربويالتربوية مشيرًا إلى 

الدكتور محمد يسار عابديف رئيس جامعة دمشؽ بيف أف الكمية وبحكـ خبراتيا المتراكمة ومكانتيا العممية وحجـ أبحاثيا تبوأت 
معات األخرى في خدمة المجتمع وباتت منبرًا إلعداد األطر التربوية دورًا أساسيًا إلى جانب كميات التربية في الفروع والجا

 .والنفسية بدرجة عالية مف المينية والكفاءة

تخمؿ الحفؿ عرض فيمـ وثائقي تعريفي بكمية التربية وأقساميا منذ تأسيسيا وأفالـ وعروض وثائقية عف األساتذة المكرميف 
نجازاتيـ وأبحاثيـ العممية  .وا 

باسـ المعيد العالي لممعمميف وأخذت عمى عاتقيا منذ ذلؾ الوقت إعداد المدرسات  1613ة التربية تأسست عاـ يذكر أف كمي
والمدرسيف لممدارس اإلعدادية والثانوية ودور المعمميف والمعممات فيما تسعى حاليًا إلى التطوير باتجاه تنويع االختصاصات 

 .طوير أساليب البحث العممي ووسائمو في المجاالت النفسية والتربويةعمى مستوى اإلجازة والدراسات العميا وكذلؾ ت

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
 البعث ميديا  المصدر 

                            02/3/6261التاريخ      

 ألؼ ليرة  16عمى ” التوليد الجامعي“لماذا يصر 

رغـ كؿ ماتعرض لو قطاع الصحة مف صعوبات خالؿ فترة الحرب سواء مشافي وزارة التعميـ العالي أو الصحة لـ تفكر ىذه 
تصر بعض مشافي القطاع الخاص عمى ممارسة دور التاجر الذي المنظومة بالتخمي عف مسؤولياتيا تجاه مرضاىا، بالمقابؿ 

 .يستغؿ أصغر الفرص القتناصيا عمى حساب الوضع المعيشي لممواطف

 اليذكر

حديثنا ىنا ليس عف المشافي الخاصة بؿ عف نظيرتيا العامة وبالتحديد مشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي الذي يستمر 
جراء عمميات التوليد بأسعار رمزية جدا بوصفو مستشفى تابع لمدولة التي رغـ كؿ شيء مازالت باستقباؿ المرضى ورعايتيـ و  ا 

” الخاص“ىنا، البد مف التركيز عمى عمميات التوليد التي تبدأ في   تمتـز بمسؤولياتيا تجاه مواطنييا، وألف لممقارنة ضرورتيا
االعتبار األدوية وأجور النقؿ والرعاية بالمولود، أما مشفى التوليد  ألؼ وال تنتيي عند المميوف إذا ما أخذنا بعيف 222مف الػ

وىو   ألؼ ليرة 62  ترتفع إلى   ألؼ ليرة وفي حاؿ تواجد مشاكؿ صحية 16فكمفتيا الػ   الجامعي التابع لوزارة التعميـ العالي
رىا مما يتواجد في السوؽ بمعنى أف ىذا المبمغ بأسعار السمع والمواد االستيالكية واأللبسة وغي  سعر رمزي جدا إذا ما قارناه

أعدادا كبيرة يوميا بحسب المدير الدكتور  ”التوليد الجامعي “فيو أماـ ما يحصؿ مف جنوف في األسعار، ويستقبؿ ” مابينحكى“
  ريةحالة مخاض يوميا كعممية قيصي 02إلى  62دخوؿ حوالي   ”البعث ميديا” جميؿ طالب الذي بيف في حديث خاص لػ 

والدة، ماعدا مرضى مراقبة الحمؿ ىذا مف ناحية القبوؿ، أما المراجعة فالعدد كبير جدا يفوؽ الػ  12والػ 12وطبيعي مابيف الػ
الثالثيف، لكف بما يخص   سرير ارتفع اليوـ إلى 62وبعد أف كاف عدد أسرة المخاض في القسـ الخاص   مريض  52

ال يمكف اعتباره نقطة ضعؼ طالما يكفي حاجة   بحسب كالـ الطبيب طالب الحاضنات يبدو أف ىناؾ نقص بسيط، لكف
 2حاضنة و 12ويمتمؾ التوليد الجامعي  المشفى أما بما يخص القدرة عمى استقباؿ أطفاؿ مف الخارج فيذا أمر صعب، 

مخبر  –ـ اخرى أشعة توليد وآخريف تابعيف ألقسا  طالب اختصاص 102منافس، في وقت يبمغ عدد أطباء الدراسات العميا 
طبيب  12البالغ عددىـ مايقارب   يتدربوف داخؿ المشفى ويقوموف بإجراء عمميات تحت إشراؼ األساتذة  أطفاؿ، وىـ –

 .قادر عمى تغطية الحاجة  -بحسب المدير –وىو كادر   مقسميف مابيف فترة الصباح والمساء  مشرؼ

 بشفافية.. النقص موجود

إذ اليتواجد سوى  شفافية عف النقص في كادر التخدير كما ىو الحاؿ في كؿ المشافي العامة،  وتحدث الدكتور طالب بكؿ
في   إلى ضعؼ الحوافز التي يتقاضيا طبيب التخدير” الفقر“مشرؼ واحد فقط وماتبقى ىـ طالب دراسات، عازيا ىذا 

اصات إلى رفض التعاقد مع مشافي الدولة التي المشافي العامة مقارنة بالخاصة وىذا مايدفع معظـ األطباء مف كافة االختص
عمى عدـ  ألؼ أو أكثر بقميؿ، وبالعودة لموضوع التخدير أكد المدير العاـ  22ال يتقاضى فييا الطبيب نياية الشير سوى 

 .عاتتسجيؿ أي خطأ حتى اآلف ومع ذلؾ لـ يدخر أي جيد بطرح المشكمة ومناقشتيا أماـ المعنييف وبكؿ المقاءات واالجتما



 12وحوؿ قدرة أجور العمميات عمى تغطية التكاليؼ التي يتكبدىا مشفى التوليد الجامعي أكد طالب عمى أنيا ال تغطي سوى 
فيما تصؿ تكمفة الخيط  % لكف االلتزاـ بتسعيرة الدولة أمر ضروري ومفروغ منو حيث تعتبر تكمفة العممية حد األدنى لمسعر، 

آالؼ ليرة ماعدا مواد التخدير والمعقمات ولباس الجراحيف والقفازات واألحذية  2إلى  1مف الواحد المستخدـ في الوالدة 
والشراشؼ أي مستمزمات العممية بشكؿ عاـ، في وقت تتـ تغطية ىذه التكاليؼ مف موزانة وزارة التعميـ العالي حيث يرصد  

 .مميار تزيد عند الضرورة والطمب 0سنويا لممشفى 

 منغصات ولكف

الحديث عف الصعوبات التي تعرقؿ العمؿ تطرؽ الدكتور طالب إلى صعوبة تأميف بعض األدوية إذ يحكميا االستجرار وفي 
بؿ تمتـز بالمتوفر وبحسب اإلمكانيات والمتاح إضافة لصعوبة تأميف  المركزي المرىوف بوزارة الصحة التي ال ترسؿ مايكفي، 

واليمكف شراءىا بشكؿ ” الصحة“اليمكف الحصوؿ عمييا أيضا إلى عف طريؽ الكفوؼ واألحذية الطبية والقثاطر وىي مواد 
مباشر، إذ يسير الطمب بطريؽ اإلجراءات الروتينية مف رفع طمب مرورا بالحصوؿ عمى موافقة وزارة الصحة التي تحتاج 

يتعمؽ بالتجييزات المتوفرة  إال أف التعميـ العالي تحاوؿ قدر المستطاع تيسير االمور وتسييميا، وفيما لوقت طويؿ جدا، 
بالتوليد الجامعي لـ يخؼ المدير العاـ قدـ البعض منيا لكنو بنفس الوقت أثنى عمييا معتبرىا أفضؿ بكثير مف كؿ تجييزات 

 . وتجييزات ال تتواجد بمشافي أخرى مشافي الدولة األخرى منوىا لوجود معدات 

البعض لمشفى التوليد عمى أنو متواضع وغير مؤىؿ، وىذا مارّده الدكتور  وألف ثقافتنا وثقتنا بمشافي الدولة ضعيفة، ينظر
يعتقد البعض أنو عندما يدفع مبالغ طائمة وكبيرة يكوف االىتماـ والرعاية أكبر  طالب إلى ثقافة الشخص وبحسب كالمو، 

بؿ كؿ الحاالت واالختالطات يستق –والقوؿ لممدير  – وأفضؿ وقد يكوف ىذا صحيح لكف مف الخطأ تعميمو فمشفى التوليد
التي تأتي مف مشافي أخرى منوىا لوجود عمميات تخصصية اليمكف اف تعالج إال بمشفى التوليد بسبب الكادر المشيود لو 

 .وخبرة االساتذة الطويمة

إال أف  وعف جديد المشفى أوضح الدكتور طالب أف ما يعكر انطالقة قسـ طفؿ األنبوب المحدث منذ فترة ىو نقص الكادر،
دارة الخدمات الطبية لمتدريب عمى طفؿ   أرسمت ثالث مخبرييف لمشفى تشريف بعد اتفاقيا مع وزارة الدفاع” التعميـ العالي “ وا 

أشير قد تكوف أقصر مف ذلؾ شريطة حصوؿ الموفديف عمى الخبرة  3فترة التدريب لػ  األنبوب مف الناحية البيولوجية وتصؿ 
تخوؼ مف موضع تسعير المواد الالزمة لقسـ طفؿ األنبوب وخضوعيا الستجرار مركزي مف قبؿ وزارة الكافية، يقوؿ طالب : ن

نأمؿ أف يكوف لدينا ىامش حرية بيذا الموضوع عمى غرار مشفى حماه الوطني الذي يستجر مباشرة مف قبؿ تجار   الصحة
مف العاـ ظيرت بعض الصعوبات والمنغصات التي بافتتاح القسـ بالربع األوؿ   وقطاعات خاصة، وبعد أف كانت التوقعات

بإجراء عمميات طفؿ األنبوب وبتكمفة مقبولة ” التوليد الجامعي“إال أنيا معوقات ستزوؿ مع الوقت ليبدأ  أخرت الموضوع 
 . تناسب المواطنيف والمرضى

 

 

 


