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 لمؤتمر السنوي لفرع جامعة دمشؽ لنقابة المعممين: زيادة أجور الساعات التدريسية والرواتب التقاعديةا

طالب المشاركون في المؤتمر السنوي لمجمس فرع جامعة دمشؽ لنقابة المعممين برفع سقؼ أجور الساعات التدريسية وزيادة 
 .واإلعالن عن مسابقة جديدة لتعيين أعضاء ىيئة تدريسية وفنيةالرواتب التقاعدية 

ودعا المشاركون في المؤتمر الذي انعقد عمى مدرج جامعة دمشؽ اليوم إلى إنشاء جامعة حكومية بالمنطقة الجنوبية تخدم 
تعويض التفرغ العممي من واإلسراع بإنجاز تعديل قانون تنظيم الجامعات واعتبار  ”ريؼ دمشؽ والقنيطرة ودرعا والسويداء“

أساس الراتب عند اإلحالة إلى التقاعد وزيادة نسبة التعميم الموازي عمى أن تنعكس عائدات الزيادة عمى أعضاء الييئة 
لغاء الضريبة المالية المفروضة عمى تعويض التفرغ اإلضافي والتي تقدر اآلن بػ   .بالمئة 32التعميمية واإلدارية وا 

نظر بشركة التأمين الطبية المتعاقدة مع جامعة دمشؽ واستثمار موارد التفرغ العممي واالستفادة منيا بشراء وطالبوا بإعادة ال
لغاء االختبار الوطني  لغاء سنة االمتياز الخاصة بالكميات الطبية وا  محاضر وبناء مساكن الئقة بأعضاء الييئة التدريسية وا 

عادة إلحاقيا بوزارة التعميم العالي وتطوير الكتاب كشرط لمتخرج في الكميات الطبية واستصدار قان ون خاص بالمعاىد التقانية وا 
 .الجامعي

وفي معرض ردىم عمى مداخالت المشاركين أكد الدكتور جمال العباس معاون وزير التعميم العالي والبحث العممي أن الوزارة 
يتعمؽ بتعديل قانون تنظيم الجامعات وتطوير الكتاب تتابع وتعمل وفؽ خطة مع معظم الطروحات المذكورة وال سيما فيما 

 .الجامعي وتقييم االختبار الوطني والتوسع في التعميم الموازي واالتجاه نحو التعميم المسائي

عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي االشتراكي الدكتور محسن بالل لفت إلى اإلنجازات التي تتحقؽ عمى صعيد 
 .رغم الظروؼ والتحديات الراىنةالتعميم العالي 

من جيتو أشار رئيس جامعة دمشؽ الدكتور محمد يسار عابدين إلى أن فروع جامعة دمشؽ في محافظات درعا والسويداء 
 .والقنيطرة تمقى كل الدعم واالىتمام مشيرًا إلى أن افتتاح أقسام جديدة يتطمب توفر المكان والكادر التدريسي

ع نقابة المعممين في جامعة دمشؽ يوسؼ المرزوقي واقع عمل الفرع وسبل وأدوات تطوير العمل بدوره استعرض رئيس فر 
 .النقابي والتربوي والتعميمي مؤكدًا السعي نحو االستثمار وتأمين المشاريع لدعم خزانة النقابة

كميات يرتبط بأسس ومعايير وأشار الدكتور خالد الحمبوني أمين فرع جامعة دمشؽ لمحزب إلى أن موضوع التعيينات في ال
 .محددة وعممية

 


