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 مكاف النشر أخبار الجامعة

 العالمي..« ويب ماتريكس»ضجة حول الترتيب الجامعي الجديد وفق تصنيف 

 جامعة دمشؽ تفرض رسومًا عمى النشر في مجالتيا العممية«.. لـ تعد بالمجاف

  !في المدينة الجامعية.. المدير ينعـ بالطاقة والطمبة يعانوف مرارة التقنيف” كيربائي“جدؿ 

 ف الجامعية األولى والدراسات العميامنح في الجامعات المصرية لممرحمتي

 بدء التسجيؿ لمدورات التدريبية المؤىمة لمسابقة القبوؿ في كمية اليندسة المعمارية بدمشؽ

 تغييرات في مشفى األسد الجامعي بدمشؽ 2وزير التعميـ العالي يجري 

 

 
 صحيفة الوطف

 
 الوطفصحيفة 

 
 البعث ميديا

 
 سانا
 

 سانا
 

 الوطف أوف اليف

 

  

 

 
 

 اإلعالـ دائرة
    



   

 
 

 
 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
 صحيفة الوطف   المصدر  
                            1/8/0202التاريخ    

مرتبة  446العالمي.. دمشؽ بالصدارة.. والبعث تقدمت « ويب ماتريكس»ضجة حوؿ الترتيب الجامعي الجديد وفؽ تصنيؼ 
 نقطة بالتصنيفات القادمة 0222نطمح لدخوؿ سورية في دائرة الػ «: الوطف»معاوف وزير التعميـ العالي لػ… أشير  4خالؿ 

« 0202لعػاـ  webmetrics أحدثيا الترتيب الجديد لمجامعػات السػورية الحكوميػة حسب آخر تحػديث لموقػع الػضجة كبيرة 
 .( نقطة1252ليشيد تحسنًا ممحوظًا لدى جامعة دمػشػؽ بواقع)

اقع (، فجامعة الػبعػث التي تحسف تصنيفيا ليصؿ لو 2532(، ثـ جامعة حػمػػب )2112وحمت جامعة تػشػريف ثانيًا بػ)
 .(25612( فػجامعة طػرطػوس )24723(، ثـ الفػػرات )22367(، جاءت بعدىا جامعة حػمػاة )3711)

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي ليا رأييا في ىذا الموضوع وفؽ معاوف الوزير سحر الفاىوـ التي أكدت أف ىناؾ تحسنًا 
الخاصة، لكف ليس بالتحسف المطموب مف التعميـ العالي والتي  ممحوظا في التصنيؼ والترتيب لعدد مف الجامعات بمف فييـ

 .تطمح لو الوزارة
نقطة، وذلؾ خالؿ التصنيفات القادمة، مع التوقع أف  0222وكشفت الفاىوـ عف طموح الوزارة لموصوؿ بسورية إلى الػ 

 .آالؼ نقطة 1يتحسف التصنيؼ بالنسبة لجامعة دمشؽ إلى دوف الػ 
بقاعدة بيانات وطنية، ما سيعزز مف  «النسر»زير إحداث نقمة نوعية ىذا العاـ وذلؾ بعد تطبيؽ برنامج كما أكدت معاوف الو 

التصنيؼ الجامعي، بحيث يحوي البرنامج جميع المجالت ورسائؿ الماجستير والدكتوراه وأسماء األساتذة، مع تحميؿ المجالت 
تشجيعو وتحسيف التصنيؼ ومستوى البحث العممي، خاصة أف مراحؿ لمبحث العممي و  4بشكؿ إلكتروني، عممًا أف ىناؾ 

 .برنامج النسر ضمف المرحمة األولى مف خطة الوزارة
ونوىت الفاىوـ بعوامؿ ساىمت في تحسيف الترتيب الجامعي، وخاصة ما يرتبط بنشر البحث العممي، وموضوعات وأبحاث 

 .بشكؿ أكبر ونشر اإلنتاج العممي الجامعات إلى العالـ، ما يشجع مف االىتماـ بوضع الجامعات
نقطة بالنسبة لجامعة دمشؽ، شمميا دخوؿ عدد مف  1222ىذا وكشفت معاوف الوزير عف تحسف في التصنيؼ إلى 

 .الجامعات لمتصنيؼ الجامعي
« السيفي»ولفتت إلى وجود عدد مف الصعوبات منيا عدـ تسجيؿ أسماء أعضاء الييئة التدريسية، وخاصة أنو يتـ تحميؿ 

صفحات تتضمف معمومات تفصيمية عف األساتذة، ناىيؾ عف وضع االنترنت الراىف،  10الكامؿ لعضو الييئة، واستمارة مف 
 .لكف يتـ التعامؿ مع الموضوع بمرونة

وبما يعزز ترتيبيا في صدارة الجامعات السورية، أعمنت عف رؤيتيا الستعادة مكانتيا ورفع مستواىا كمًا ونوعًا  جامعة دمشؽ
قيد الخدمة بكؿ خطواتو الفنية وبكامؿ قدراتو العممية  ojs واالنضماـ إلى منصات المجالت العالمية، مف خالؿ وضع برنامج

ؿ، عمما أنو برنامج متطور لنظاـ المجالت المفتوحة لمنشر العممي االلكتروني وباستعداد فنيي ومبرمجيي جامعة دمشؽ الكام
يمتاز بمرونة عالية فيما يتعمؽ بأعماؿ ىيئات التحرير وتنزيؿ األبحاث ويقدـ السماح لمباحث بتتبع مراحؿ التحكيـ دوف 

 .المساس بسرية التحكيـ ما يساىـ في رفع مستوى المجالت وتسييؿ إنتاجيا العممي
 بحث لتمبية متطمبات ربط  0222ولفتت الجامعة إلى عمؿ كوادر مديرية المجالت اإلدارية والفنية عمى تجميع ما ال يقؿ عف

 مجالت جامعة دمشؽ مع المواقع العممية العالمية والمنصات الدولية



رئيس الجامعة عبد الباسط  مرتبة في التصنيؼ الجديد بجيود باحثيف سورييف، حيث أكد 668أما جامعة البعث فقد تقدمت 
الخطيب أف الجامعة شيدت زيادة بإنجاز األبحاث في مختمؼ االختصاصات مقارنة بالسنوات القميمة الماضية، منوىًا بازدياد 

 .النشر الخارجي ما أدى لرفع المستوى العممي لمجامعة كما حفمت جامعة البعث بالعديد مف المؤتمرات العممية
امعة لعدد مف المراكز البحثية النوعية بالتعاوف مع عدد مف الجامعات العالمية باإلضافة إلى تحسيف ولفت إلى احتضاف الج

الموقع اإللكتروني لمجامعة وتحقيؽ دخوؿ أكبر وبالتالي زيادة عدد زوار الموقع الرسمي لجامعة البعث، الفتا إلى استمرارية 
الجامعة وتحقيؽ أفضؿ المراتب بجيود وبدعـ جميع القائميف عمى منظومة التقدـ العممي لجميع الكوادر العممية والتدريسية ب

 .التعميـ العالي بالقطر حيث جاءت جامعة البعث وفقا لمتصنيؼ العالمي بالمرتبة الرابعة عمى مستوى الجامعات السورية
تيب ضمف التصنيؼ العالمي، ونوه الخطيب بجيود الوزارة مف خالؿ إجراء ورشات العمؿ في كافة الجامعات بيدؼ رفع التر 

 .مضيفًا: مع انطالقة العمؿ بالمشفى الجامعي سيرتفع تصنيؼ الجامعة خالؿ األشير الستة القادمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
  صحيفة الوطف المصدر  
                            06/5/0202التاريخ    

ألفًا  42مكافآت وتعويضات.. وتقاضي  … جامعة دمشؽ تفرض رسومًا عمى النشر في مجالتيا العممية«.. لـ تعد بالمجاف»
 الخاصة واالفتراضية مف كؿ باحث في الجامعات

لتصؼ الجامعة ىذه الخطوة بالمتأخرة  «مأجورة»إلى « مجانية»قرار جديد اتخذتو جامعة دمشؽ بتحويؿ مجالتيا العممية مف 
 وخاصة أف كؿ الجامعات تتقاضى أجورًا عمى النشر في مجالتيا العممية كافة وذلؾ بالنسبة لطمبة الماجستير والدكتوراه

فصؿ، أقر الرسـو المقترح استيفاؤىا مف الباحثيف الذيف يرغبوف في النشر في مجالت جامعة دمشؽ، مف القرار الجديد الم
دوف استيفاء أي رسـو مف الباحث مف جامعة دمشؽ )عضو ىيئة فنية وعضو ىيئة تدريسية( الذي يرغب في النشر في 

 .مجالت الجامعة
ؿ. س عف كؿ بحث ألي باحث مف الجامعات  42222سوـ نشر كاماًل، يستوفى ر « الوطف»وبموجب القرار الذي تنشره 

 .الخاصة والجامعة االفتراضية يرغب في النشر
نكميزي(، « ورقية»ؿ. س مقابؿ الحصوؿ عمى موافقة النشر  1222كما يستوفى رسـ  وفؽ النموذج الجديد المعتمد )عربي وا 

ير/دكتوراه( مف الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية ؿ.س لطالب الدراسات العميا )ماجست 02222مع استيفاء رسـ نشر 
 .األخرى، ويعفى طالب الدراسات العميا في جامعة دمشؽ مف الرسـو

وعف المكافآت المقترح دفعيا مف قبؿ الجامعة لمذيف يقوموف بالعمميات المتخصصة إلنتاج مجالت جامعة دمشؽ حدد 
 .ؿ. س 6222تعويض المحكـ عف كؿ بحث مبمغ وقدره 

 .ىذا ويحدث بموجب القرار مكتب ميني لمتدقيؽ المغوي لجميع المغات بإشراؼ مديرية التفرغ العممي
ؿ.  53222ويمنح عضو الييئة التدريسية صاحب البحث التي تتـ الموافقة عمى نشره في مجالت جامعة دمشؽ مبمغًا قدره 

 .س
د توزع المكافأة عمييـ بالتساوي، وال يجوز أف يزيد ما وفي حاؿ اشتراؾ أكثر مف عضو ىيئة تدريسية في إنجاز بحث واح
 .ؿ. س سنوياً  232222يتقاضاه عضو الييئة التدريسية مف مكافآت البحوث العممية عف 

وبالنسبة لمتعويضات المقترح منحيا لمعامميف اإلدارييف والفنييف في مجالت جامعة دمشؽ، يمنح مدير المجالت تعويضًا 
 .ؿ. س عف كؿ اجتماع يحضره لمييئة 0222س، و ؿ. 6222شيريًا قدره 

ؿ. س عف كؿ اجتماع يحضره لمييئة، مع  0222ؿ. س شيريًا و 4222كما يمنح رئيس ىيئة التحرير تعويضًا شيريًا قدره 
 .ؿ. س لكؿ حضور اجتماع يحضره تعتمده الييئة 0222منح كؿ عضو ىيئة تحرير تعويضًا قدره 

ؿ. س عف كؿ حضور اجتماع تعقده الييئة، أما مسؤوؿ اإلخراج في المجمة 0222أة قدرىا وأيضًا يمنح أمناء السر مكاف
 .ؿ. س عف كؿ عدد يخرجو لمنشر 22222فيمنح مكافأة مقدارىا

وصؼ نائب رئيس الجامعة لشؤوف البحث العممي والدراسات العميا محمد فراس الحناوي القرار « الوطف»وفي تصريح لػ
ر الجامعات األخرى في الداخؿ والخارج، والتي تتقاضى رسومًا عمى النشر في مجالتيا العممية، بالمنطقي وذلؾ عمى غرا

مضيفًا: إف الخطوة متأخرة لكف مف حؽ الجامعة أف تتقاضى الرسوـ، عمما أف رسـو النشر في الجامعة أقؿ بأضعاؼ عف 



 .األجور في الخارج
 .مناسبة جدًا بالنسبة لمجامعات الخاصة والجامعة االفتراضيةألؼ ليرة  42وأكد الحناوي أف الرسـو المفروضة بػ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
   سانا المصدر  
                            06/5/0202التاريخ    

 منح في الجامعات المصرية لممرحمتيف الجامعية األولى والدراسات العميا

مقعدًا دراسيًا لممرحمتيف الجامعية األولى  13منحة دراسية و 32أعمنت وزارة التعميـ العالي والبحث العممي اليـو عف تقديـ 
 .0200-0202في الجامعات المصرية لمعاـ الدراسي ” ماجستير ودكتوراه“العميا والدراسات 

ويبدأ تقديـ الطمبات لمراغبيف باالشتراؾ بمفاضمة المنح والمقاعد الدراسية وفؽ إعالف لموزارة تمقت سانا نسخة منو اعتبارًا مف 
 .ة الواحدة بالوزارةفي مديرية النافذ 0202-6-20ولغاية يـو الخميس  0202-6-0يـو االثنيف 

مقعدًا  23منحة و 23مقعدًا دراسيًا لممرحمة الجامعية األولى و 02منح و 3وبينت الوزارة أف الجامعات المصرية قدمت 
 .وذلؾ في مختمؼ االختصاصات المتوافرة فييا ووفؽ معدالت القبوؿ المعتمدة لدييا” ماجستير ودكتوراه“لمدراسات العميا 

جانب المصري لطالب المنح فقط وفقًا لإلعالف توفير السكف الجامعي حسب اإلمكانيات المتاحة وراتبًا وتتضمف التزامات ال
عطاء الطالب المستجد منحة شير لمرة واحدة عند وصولو ومنحة شير واحد سنويًا لقاء ثمف  203شيريًا  جنييًا مصريًا وا 

عفاءه مف الرسوـ الدراسية باستث ناء الرسـو مقابؿ الخدمات والتي تدفع بالجنيو المصري أسوة الكتب الدراسية المقررة وا 
بالطالب المصرييف وتأميف عالج طبي في حالة المرض المفاجئ في المشافي العامة كما يصرؼ لمطالب الذي أنيى دراستو 

 .بنجاح بدؿ تخرج عند العودة لوطنو يعادؿ منحة شير

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
     ساناالمصدر 
                            2/6/0202التاريخ    

 المؤىمة لمسابقة القبوؿ في كمية اليندسة المعمارية بدمشؽ بدء التسجيؿ لمدورات التدريبية

أعمف مكتب نقابة المعمميف في جامعة دمشؽ بدء التسجيؿ لمدورات التدريبية المؤىمة لمسابقة القبوؿ في كمية اليندسة 
ية مف الساعة التاسعة في مبنى الكم” الفرع العممي“مف الناجحيف في الثانوية العامة  0200-0202المعمارية لمعاـ الدراسي 

 .صباحًا حتى الثانية عشرة ظيراً 

وذكر مكتب النقابة في إعالف تمقت سانا نسخة منو اليوـ أف الدورات التي يقيميا بالتعاوف مع كمية اليندسة المعمارية تبدأ 
ينًا أف رسـ التسجيؿ لمدورة اعتبارًا مف الثامف مف الشير الجاري في قاعات الرسـ بالكمية ومدة كؿ واحدة منيا خمسة أياـ مب

بالمئة  03مف الرسـ كميًا وحسـ ” الشيداء وأعضاء الييئة التدريسية في الجامعة“ألؼ ليرة سورية مع إعفاء أبناء  23الواحدة 
 .ألبناء أعضاء نقابة المعمميف والعسكرييف

بطاقة االكتتاب الخاصة بامتحانات  وأوضح مكتب النقابة أف األوراؽ المطموبة لمتسجيؿ صورة عف اليوية الشخصية وعف
الشيادة الثانوية العامة مبينًا أف الدورات تستمر كؿ أسبوع حتى إعالف موعد فحص القبوؿ الذي سيتـ تحديده مف وزارة التعميـ 

 .العالي والبحث العممي ضمف إعالف المفاضمة العامة

بة مف األساتذة المختصيف مف مختمؼ أقساـ الكمية وتجري الدورات وفؽ منياج عممي أكاديمي متكامؿ وتشرؼ عمييا نخ
 .”التصميـ المعماري والتخطيط والبيئة وعمـو البناء والتنفيذ والتاريخ ونظريات العمارة“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
     الوطف أوف اليفالمصدر 

                            2/6/0202التاريخ    

 تغييرات في مشفى األسد الجامعي بدمشؽ 2وزير التعميـ العالي يجري 

عضو الييئة  –قرارا بتكميؼ الدكتورة زينب العرفي أصدر وزير التعميـ العالي والبحث العممي في حكومة تسير االعماؿ 
 .بمياـ معاوف المدير العاـ لمشؤوف الطبية في مستشفى األسد الجامعي –التدريسية في كمية الطب بجامعة دمشؽ 

 .مديرة الرقابة الداخمية بمياـ معاوف المدير العاـ لمشؤوف اإلدارية في المستشفى –كما تـ تكمؼ راـ سميماف 

المدرس في قسـ اليندسة الطبية بكمية اليندسة الميكانيكية والكيربائية  –لوزير، الدكتور عبد الرحمف أبو الشكر وكمؼ ا
 رئيسا لمقسـ اليندسي في المستشفى-بجامعة دمشؽ 

رئيسا لقسـ الجراحة في  –األستاذ المساعد في كمية الطب بجامعة دمشؽ  –إضافة إلى تكميؼ الدكتور حمزة األشقر 
 .مستشفى األسد الجامعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
  صحيفة البعث المصدر

                            2/6/0202التاريخ    

  !في المدينة الجامعية.. المدير ينعـ بالطاقة والطمبة يعانوف مرارة التقنيف” كيربائي“جدؿ 

أثار قطع الكيرباء لساعاٍت طويمٍة وبشكٍؿ عشوائٍي حفيظة الطمبة القاطنيف في مدينة الشييد باسؿ األسد الجامعية، ما فتح 
المدينة والطالب الذيف وصفوا واقع الكيرباء بأسوأ ما يمكف تخيمو، خاصة خالؿ األسابيع القميمة باب الجدؿ بيف إدارة 

الماضية، لتزامف القطع المتواصؿ مع التحضير لالمتحانات واالرتفاع الكبير في درجات الحرارة، حسب ما جاء في الشكوى 
وأوضاعيـ عمى األقؿ خالؿ ىذه الفترة، وسط استعداد لمتغاضي أمموا فييا مراعاة ظروفيـ ” البعث“التي تقدـ بيا الطالب لػ 

 .عف سوء ما تبقى مف خدمات، كالحاجة إلى الترميـ أو الصيانة، وحتى الغاز غير المتوفر منذ أكثر مف أربعة أشير
دينة، وعدـ ساعة في إدارة مبنى الم24وال يخفي الطالب في شكواىـ شعورىـ باالستفزاز جراء توفر الكيرباء عمى مدار 

قطعيا عف سكف مدير المدينة المقيـ في وحدة فييا خطيف كيربائييف، ويتنعـ ببرودة أربعة أجيزة تكييؼ، بينما يعانوف ىـ، 
خاصًة في ساعات الميؿ، مف القطع المتواصؿ، حيث تكتفي إدارة المدينة بتشغيؿ المولدات لساعتيف كحٍد أقصى، عمى حد 

 المخصصات العائدة لتمؾ المولدات.؟ قوليـ، متسائميف عف حقيـ في
وبالمقابؿ، أوضح مضر العجي، مدير المدينة الجامعية، أف إدارتو بذلت جيودًا بالتعاوف والتنسيؽ مع وزارة الكيرباء لمحيمولة 

كيرباء في ىذا دوف قطع الكيرباء بدءًا مف الساعة الثامنة مساء إلى الثانية لياًل، مؤكدًا أف المولدات تعمؿ في حاؿ تـ قطع ال
ساعة ضمف اإلمكانيات المتاحة، وليس كما ادعى البعض ساعتيف فقط، ىو أي  02التوقيت، ولمدة ست ساعات مف أصؿ 

 .!..”مسؤوؿ عف كالمو“العجي 

وفي الوقت الذي قدـ فيو العجمي مبررات حوؿ عدـ قطع الكيرباء عف مبنى اإلدارة، مف قبيؿ أنو مبنى رسمي، وليس مف 
طع الكيرباء عنو إليصاليا لموحدات السكنية بسبب الحاجة لتسيير شؤوف الطالب، فيناؾ كاميرات ومقسـ ومكتب المنطؽ ق

مراقب الدواـ والباب الرئيسي، إضافة إلى ارتباط المبنى بالتعميـ المفتوح مف الجية األخرى..إلخ، لـ تخؿ نبرتو مف االنفعالية 
طالب خارج المدينة لدييـ مولدات.؟ أال يوجد تقنيف ىناؾ؟ ليستطرد ويتجرأ بيجوـ المشحونة بتيجـ عمى الطالب بقولو: ىؿ ال

ال نعرؼ مقصده بقولو جرفيًا: )المواطف بيقوؿ ليش ليكوف في كيربا في مبنى جريدة ما، حتى يكتب الصحفي كممتيف شو ما 
 !…(ليش أصاًل ميف عـ يقرا جرايد؟ ..كاف؟

ربما قصد العجي مف وراء تيجمو غير المنطقي عمى اإلعالـ، ليغطي عمى توافر الكيرباء في محؿ إقامتو، إذ أوضح العجي 
أف ىناؾ خطي كيرباء في المدينة: خط يغذي كتمة مف الوحدات، وآخر يغطي كتمة أخرى ولكف حجـ الضغط عميو قميؿ، ما 

مف تخفيؼ التقنيف عمى الخط األخير، وىو ضمف الوحدة السكنية التي يقيـ -باء بالتعاوف مع وزارة الكير  –مكف إدارة المدينة 
فييا العجمي، مستدركًا بأنو قد يضطر أحيانًا لمتابعة بعض األمور المتعمقة بالعمؿ، وىنا يحرص فقط عمى إضاءة غرفة 

سكنو غير صحيح ألنيا تنقطع في  مكتبو حيث يقيـ، وليس كؿ المنزؿ، مؤكدًا أف الكالـ عف عدـ قطع الكيرباء عف مكاف
أوقات التقنيف، كما أف كميات المحروقات تتفاوت مف شير لشير حسب واقع شركة المحروقات وتوفر المادة، فعمى سبيؿ 



لى إدارة العممية وفؽ ما   ألؼ ليتر ما يضطر اإلدارة 62ألؼ ليتر وال تحصؿ إال عمى  232المثاؿ، قد تطمب إدارة المدينة 
 .حسب ما أكده العجمي  تقسيـ الكميات عمى ساعات التشغيؿ التي ال تقؿ يوميًا عف ست ساعات ليالً يصميا، و 

وفي سياؽ الحديث عف الترميـ بيف العجمي أف فروقات األسعار ىي العائؽ األكبر، وقد صدر في وقٍت سابؽ قرار مجمس 
لكف فروقات األسعار والتضخـ أخَّر اإلجراء ما ، و 21و 20جامعة دمشؽ بتخصيص مميار ليرة لترميـ حمامات الوحدتيف 

 .أعادنا إلى النقطة األولى

وفيما يتعمؽ بتأميف مادة الغاز أكد العجي أف إدارة المدينة أنيت كؿ اإلجراءات الالزمة لجية عدـ توفر الغاز في المدينة 
 !..الجامعية، وأف األمر حاليًا بعيدة وزارة التجارة الداخمية وحماية المستيمؾ

 

 

 


