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 مكاف النشر أخبار الجامعة

 «!الجثث»كميات الطب تعاني نقصًا في 

 نائب رئيس جامعة دمشؽ يستغرب تداوؿ “إشاعات” عف تقديـ األراكيؿ بالتزامف مع االمتحانات

مجمس التعميـ … اختبار معياري لمقبوؿ في المغة الروسية بالجامعات الحكومية  2222اعتبارًا مف 
 العالي وقرارات جديدة حوؿ الدراسات العميا والتعميـ المفتوح
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 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
  صحيفة الوطف    المصدر  
                            6/7/2222التاريخ    

وصمت لػ « البالستيكية واإللكترونية»لمجثث أسعار خيالية «: الوطف»أبو حرب لػ«! … الجثث»كميات الطب تعاني نقصًا في 
 !ألؼ دوالر 222

عف وجود نقص واضح « الوطف»كشؼ عميد كمية الطب البشري في جامعة دمشؽ الدكتور رائد أبو حرب في حديث خاص لػ
سبب في غياب المستخدمة لمجانب العممي لتدريب الطمبة في الكمية في السنتيف األولى والثانية، األمر الذي يت« الجثث»في 

 .التدريب الكامؿ والواضح لمطمبة عمى الجوانب التشريحية
أبو حرب لـ يخؼ وجود صعوبة كبيرة في تأميف الجثث، كاشفًا عف محاوالت ومساٍع قائمة لمحصوؿ عمى الجثث البالستيكية 

ر تعثر نظرًا لمغالء الفاحش في الخاصة بالتشريح أو االلكتروني )الرقمي(، والخاصة بالتدريب العممي لمطالب، إال أف األم
 .أسعارىا

وبّيف عميد كمية الطب البشري أف ىناؾ أسعارًا خيالية سجمتيا الجثث )الدمى( البالستيكية لمتدريب عمى التشريح، والتي 
ت ألؼ دوالر، وىو خارج اإلمكانيا 222ألؼ دوالر، كما بمغ سعر الجثث الرقمية االلكترونية إلى  82وصمت تكمفتيا إلى 

 .الحالية في ظؿ االرتفاعات غير المعقولة
 .الدكتور أبو حرب أكد أنو يتـ بشكؿ سنوي تأميف بحدود جثة أو اثنتيف ليس أكثر، وذلؾ عبر قنوات نظامية

آالؼ طالب  5وأشار إلى أف ىناؾ صعوبة في مسألة التدريب السريري العممي لطالب السنتيف األولى والثانية البالغ عددىـ 
مبينًا أف عدة طالب في الكمية أو مجموعة مف الفئات يطمعوف عمى التشريح لمرة واحدة فقط، لكف الممارسة اليدوية  وطالبة،

العممية تكوف أقؿ بكثير وسط عدـ وجود عدد كاؼ مف الجثث عمى مدار العاـ، عممًا أف عدد الطمبة في السنة األولى يصؿ 
 .طالب 2222نة الثانية طالب في السنة التحضيرية، وفي الس 0822إلى 

وحوؿ إمكانية وجود مقترحات، أكد أبو حرب أف المحاوالت كانت قائمة لمحصوؿ عمى المجسمات اإللكترونية، مضيفًا: كنا 
بصدد البحث عف األسعار المطروحة، وفوجئنا بوجود أسعار خيالية جدًا في المجسمات ثالثية األبعاد التي تستخدـ في التعميـ 

ألؼ  222، وقاؿ: ميما كانت إمكانية الطالب فيو سيعاني مف الحصوؿ عمى المجسـ اإللكتروني بمقدار الرقمي الطبي
 .لكف تعثر األمر« الدمى»دوالر، عممًا أف الطروحات األخرى كانت بالحصوؿ عمى الجثث البالستيكية 

دـ وجود أي جثة )حقيقية(، مشيرًا إلى ع« الوطف»مف جانبو عميد كمية الطب البشري في جامعة تشريف أكثـ قنجراوي أكد لػ
سنة، منوىًا بأف الجثث كانت تؤمف لمكمية بعد الحصوؿ عمى الموافقات  02االعتماد عمى المجسـ اإللكتروني الذي يبقى لػ 

 2822ىـ الالزمة لكف فترة الجثة الطبيعية تصؿ لسنتيف فقط الستخداميا في التشريح لطمبة السنتيف األولى والثانية البالغ عدد
 .طالب وطالبة

في الوقت الذي أعمف فيو رئيس ىيئة الطب الشرعي في سورية زاىر « الوطف»ىذا وتأتي تصريحات أبو حرب وقنجراوي لػ
حجو عف استعداد الييئة لتأميف جثػث لمجامعات بشػرط موافقة القضػاء، عمى أف يشمؿ األمر الجثث مجيولة اليوية، معتبرًا 

 .ػتطيع التعمـ إال إذا رأى بػعينو وعمؿ بيػدهأف طػالب الطب ال يس
حاليًا ال توجد جثث مجيولة اليوية، لكف ىناؾ تفكيرًا جديًا بموضوع التركيز عمى تدريب «: الوطف»وقاؿ حجو في تصريح لػ

الطمبة  طمبة الجامعات، مضيفًا: التعميـ العالي خاطبنا بضرورة وجود تعاوف عممي بيف الجيتيف بما ينعكس إيجابًا عمى



وتدريبيـ في المشارح، مشيرًا إلى أنو يتـ االحتفاظ بالجثث مجيولة اليوية لفترة يحددىا القانوف، وفي حاؿ لـ يستمميا أحد 
بمجرد توافر جثث  :خالؿ فترة زمنية محددة، تتـ مخاطبة القضاء حوؿ ىذا الموضوع، عممًا أف القرار النيائي لمقضاء، مضيفاً 

لييئة ستتـ المباشرة باإلجراءات ومراسمة )التعميـ العالي( والقضاء لمحصوؿ عمى موافقتيما، منوىًا بأف مجيولة اليوية لدى ا
 .الجانب العممي التدريبي ميـ جدًا بالنسبة لطمبة الجامعات

ػًا، األمر كما أكد حجو االستعداد لتدريب الطالب واستقباؿ أي طالب يرغب في زيادة تعميمو وذلؾ بعد التنسيؽ مع كميتو طبع
 .الذي ينعكس عمى رؤيتيـ جثثًا حقيقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
  موقع ىاشتاغالمصدر  
                            6/7/2222التاريخ    

عف تقديـ األراكيؿ بالتزامف مع االمتحانات” إشاعات“نائب رئيس جامعة دمشؽ يستغرب تداوؿ   

انتشرت خالؿ األياـ القميمة الماضية أخبارا عمى صفحات مواقع التواصؿ االجتماعي، تتحدث عف أف جامعة دمشؽ سمحت 
 .!وبأسعار منافسة” االركيمة“في أحد مقاصفيا بتقديـ 

قسـ آخر لقي ترحيبا كبيرا مف قبؿ الطالب، في حيف انتقد ” الفيسبوؾ“الخبر المتداوؿ عمى صفحات الجامعات العامة عمى 
 .”الجامعة لمدراسة وليست لمتسمية“منيـ الموضوع عمى اعتبار أف 

لمشؤوف اإلدارية والطالبية، الدكتور صبحي البحري، األخبار المنتشرة جممة  دمشؽ جامعةوفي السياؽ، نفى نائب رئيس 
أف جامعة دمشؽ وجامعات سورية كميا تمنع وجود أي مقصؼ يقدـ األركيمة ” ىاشتاغ”وتفصيال، مؤكدا في تصريح خاص ؿ

 .لمطالب

، واستغرب في الوقت نفسو مف ”مقصؼ لممستثمريعد مخالفة، وينجـ عنيا إغالؽ ال“وحسب كالـ البحري، فإف تقديـ األراكيؿ 
 .”نشر تمؾ الشائعات والترويج ليا، خاصة خالؿ فترة االمتحانات التي بدأت قبؿ أياـ“

ولفت البحري، إلى أنو حسب قانوف االستثمار الموقع بيف الجامعة والمستثمر، يحؽ األخير بيع الدخاف فقط، وضمف شروط 
 .يمغى العقد ويغمؽ المقصؼ حسب القانوف” اإلشاعات“حدى، وفي حاؿ التأكد مف تمؾ محددة واعتبارات كؿ مقصؼ عمى 

ألؼ طالب إجمالي عدد طالب  622ألؼ طالب إلى امتحانات جامعة دمشؽ و 275، وتقدـ االمتحانات الجامعيةوبدأت 
 .جامعات البالد

ع النوط والممخصات، وحظر لعب ورؽ بي“، تعاميـ تمنع 2229نيساف/ ابريؿ عاـ  8يشار إلى أف جامعة دمشؽ أصدرت في 
، ”الشّدة وطاولة الزىر في مطاعـ ومقاصؼ الجامعة، وعدـ بيع منتجات التبغ الدخاف واألركيمة في جميع مقاصؼ الجامعة
ولكف، حتى اآلف لـ تتمكف مف ضبط الموضوع، خاصة بالنسبة إلى بيع النوط، الذي لـ يتوقؼ في مكتبات عديدة في 

 .الجامعات
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 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
  صحيفة الوطفالمصدر 

                            6/7/2222التاريخ    

مجمس التعميـ العالي وقرارات جديدة … معياري لمقبوؿ في المغة الروسية بالجامعات الحكومية  اختبار 2222اعتبارًا مف 
 حوؿ الدراسات العميا والتعميـ المفتوح

قرارات جديدة خمصت عف مجمس التعميـ العالي تخص طمبة الدراسات العميا ونظاـ التعميـ المفتوح في الجامعات وعددًا مف 
 .التخصصات في الجامعات

وحدد المجمس رسـ الخدمات الجامعية في السنوات التي تمي الحد األدنى لفترة إعداد الرسالة الجامعية لمطالب المسجميف في 
بالجامعات الحكومية الخاضعة ألحكاـ قانوف تنظيـ الجامعات وميما كاف نوع « الماجستير والدكتوراه»مرحمة الدراسات العميا 

 .االمفاضمة التي قبموا عمى أساسي
في حاؿ تمت  «الماجستير والدكتوراه»بالمئة مف قيمة الرسـ المحدد لمتسجيؿ في الدراسات العميا  25وحسب القرار حدد 

بالمئة مف قيمة الرسـ في حاؿ  52المناقشة خالؿ ثالثة أشير كحد أقصى وفؽ ما تحدده المجالس الجامعية المختصة، و
مؿ الرسـ المحدد في حاؿ كانت المدة المتبقية لممناقشة تزيد عمى المدة تمت المناقشة خالؿ ستة أشير، مع احتساب كا

 .المحددة في الفقرات السابقة
كما عدؿ مجمس التعميـ قواعد القبوؿ في مرحمة الدراسات العميا بالجامعات الحكومية، بحيث ال يحؽ لمطالب المقبوؿ في 

جامعات الحكومية الخاضعة ألحكاـ قانوف تنظيـ الجامعات التقدـ مفاضمة الدراسات العميا أو التأىيؿ والتخصص في إحدى ال
 .إلى أي مفاضمة أخرى في ىذه الجامعات وفي حاؿ ثبوت تقدمو يشطب قيده مف الجامعة التي قبؿ فييا

كما ال يحؽ لمطالب القيد في مرحمة الدراسات العميا ودراسات التأىيؿ والتخصص في الوقت ذاتو أو القيد في أكثر مف 
تخصص سواء في الدراسات العميا أو التأىيؿ والتخصص في الجامعات الحكومية الخاضعة لقانوف تنظيـ الجامعات والمعاىد 

 .العميا
في الجامعات الحكومية الخاضعة ألحكاـ قانوف تنظيـ الجامعات « دراسات عميا»ىذا ويجوز لمطالب القيد في درجة ماجستير 

لجامعة االفتراضية السورية بآف معًا أو العكس، وبموجب قرار آخر حدد المجمس ودرجة ماجستير تأىيؿ وتخصص في ا
قواعد التحويؿ المماثؿ في نظاـ التعميـ المفتوح، بحيث يجوز لطالب السنة األولى التحويؿ في العاـ التالي لمقبوؿ إذا كانت 

 .الذي سجؿ فيو لممرة األولى درجاتو في الشيادة الثانوية تخولو االلتحاؽ بالبرنامج المماثؿ في العاـ
 .ىذا ويعفى مف ثمف الكتاب الجامعي في نظاـ التعميـ المفتوح، ذوو الشيداء والجرحى والمفقوديف

كما قرر المجمس أف يتـ قبوؿ الطالب مف حممة الشيادة الثانوية السورية في قسـ المغة الروسية في كميات اآلداب والعموـ 
ة عمى أساس عالمة االختصاص )المغة الروسية( عمى أال يقؿ الحد األدنى المطموب في مادة اإلنسانية بالجامعات الحكومي

بالمئة، ويتـ التفاضؿ بيف المتقدميف، وعند التساوي ينظر إلى مجموع الشيادة الثانوية بعد حذؼ عالمة  62االختصاص عف 
 .2022 -2222طالب في العاـ الدراسي مادة التربية الدينية والمغة األجنبية التي لـ يفاضؿ عمى أساسيا ال

ويشترط مف أجؿ القبوؿ في قسـ المغة الروسية في كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية بالجامعات الحكومية بدءًا مف العاـ الدراسي 
 .اجتياز الطالب اختبارًا معياريًا تحدد محاوره وشروط النجاح فيو مف قبؿ لجنة يؤلفيا الوزير 2220 -2222
يحيؿ الوزير المنح الدراسية بعد قبوليا إلى المديريات المختصة في الوزارة أو إلى الجامعات »لمجمس عمى مراعاة أف وشدد ا



 25، وفي حاؿ كاف عدد المنح «لتتخذ إجراءات اإليفاد عمييا وفؽ األحكاـ المتعمقة بالبعثات الدراسية الواردة في ىذا القانوف
ذا كاف عدد منحة عمى األقؿ توزع عمى الخريجي ف عمى أساس نسبة وتناسب بيف المتقدميف مف كؿ نمط مف أنماط التعميـ وا 

 .منحة فيتـ منحيا لممتقدميف مف خريجي الجامعات الحكومية الخاضعة ألحكاـ قانوف تنظيـ الجامعات 25المنح أقؿ مف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
 موقع أصدقاء سورية المصدر 

                            6/7/2222التاريخ    

 االمتحاناترئيس جامعة دمشؽ: توجيات لممراقبيف التعامؿ مع الطالب بشكؿ الئؽ خالؿ 

انطمقت االمتحانات الجامعية في دمشؽ لتكوف البداية أمس مع كمية اآلداب والكمية التطبيقية، وتمحقيا خالؿ اليوميف القادميف 
امتحانات كميتي الحقوؽ واالقتصاد، بعد أف أنيت الجامعة تحضيراتيا واستعداداتيا عمى أف تستكمؿ بقية االمتحانات في 

ألؼ  622مطمع األسبوع القادـ كما ىو مقرر ضمف التقويـ الجامعي، ليصؿ عدد الطالب اإلجمالي إلى الجامعات السورية 
 .طالب وطالبة

( ألؼ طالب يتقدموف لالمتحانات في مختمؼ كميات الجامعة 275وبيف رئيس جامعة دمشؽ محمد يسار عابديف أف قرابة الػ)
ت االحترازية خالؿ فترة االمتحانات حفاًظا عمى سالمة الجميع داخؿ وفروعيا، مؤكدًا حرص الجامعة عمى تطبيؽ اإلجراءا
 .الجامعة، وذلؾ في إطار توجييات وزارة التعميـ العالي

وأشار إلى اتخاذ كؿ اإلجراءات لضماف سير االمتحانات بالشكؿ األمثؿ عمى أف تكوف االمتحانات عادلة ومنصفة، موضحًا 
يع االستعدادات الستقباؿ الطالب بالشكؿ الالئؽ مف إعداد البرامج والجداوؿ االمتحانية أف كميات الجامعة ومعاىدىا أنيت جم

وتوزيع المراقبيف عمى القاعات االمتحانية، وكذلؾ تجييز وتييئة القاعات والمدرجات بالمستمزمات الالزمة مف إنارة وتيوية مع 
جراء عمميات التعقيـ  .التشديد عمى النظافة وا 

ؽ التباعد االجتماعي داخؿ القاعة االمتحانية وأثناء دخوؿ وخروج الطالب كما تـ توجيو المراقبيف مف إضافة إلى تحقي
 .العامميف وطالب الدراسات العميا في الكميات بضرورة التعامؿ مع الطالب معاممة الئقة

ئمة الموضوعية، وتطبيؽ مواصفات وشّدد عابديف عمى عمداء الكميات ورؤساء األقساـ بضرورة االلتزاـ بنظاـ امتحانات األس
فنية لمورقة االمتحانية وفؽ المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضموف وشكؿ ورقة األسئمة االمتحانية، وأف تكوف األسئمة 
عطاء وقت كاٍؼ لكؿ امتحاف، فضاًل عف التأكيد عمى أعضاء الييئة التدريسية بالحضور داخؿ القاعات لإلجابة  واضحة، وا 

عف استفسارات وأسئمة الطالب، وحؿ أي مشكمة، ناىيؾ عف المباشرة بتصحيح األوراؽ االمتحانية وعدـ التأخير بإصدار 
 .النتائج

وأكد عميد كمية اآلداب أسامة قدور أف اليوـ األوؿ لـ يسجؿ أي ضبوط غش عمى اإلطالؽ، مشيرًا إلى أف عدد الطالب 
 .ألؼ طالب وطالبة مف إجمالي عدد المسجميف 02يتجاوز الػ اإلجمالي المقرر أف يتقدـ لالمتحانات 

طالب ليصؿ العدد اإلجمالي المتقدـ  2222جمسات امتحانية يوميًا، كؿ جمسة يتقدـ ليا قرابة الػ  0وأشار قدور إلى إجراء 
ت مع القياـ بالجوالت مقرر امتحاني، منوىًا بتأميف كؿ المستمزمات والتجييزا 722آالؼ وذلؾ ألكثر مف  6يوميًا إلى الػ

 .اليومية عمى القاعات

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


