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 مكاف النشر أخبار الجامعة

 لـ تبصر النور؟!« مسابقة المعيديف»بعد عاـ ونصؼ العاـ مف الوعود.. 
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 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
  صحيفة الوطف   المصدر  
                            72/3/0207التاريخ    

قاب قوسيف أو «: الوطف»معاوف وزير التعميـ لػ… لـ تبصر النور؟! « مسابقة المعيديف»بعد عاـ ونصؼ العاـ مف الوعود.. 
 أدنى.. ولجنة لدراسة االختصاصات األحد القادـ

بأسرع وقت  بالرغـ مف الوعود الكثيرة السابقة التي مضى عمييا قرابة عاـ ونصؼ العاـ، بالعمؿ عمى إصدار مسابقة لممعيديف
ممكف إلتاحة الفرصة لمعديد مف الطمبة وحممة الماجستير بالتقدـ إلييا، إال أف التأخر ما زاؿ سيد الموقؼ، ألسباب حسب 

 .تتحمميا بعض الجامعات« التعميـ العالي»
يف األوائؿ لـ يعينوا وناشد العديد مف الراغبيف بالتقدـ لممسابقة، بضرورة اإلسراع في إنجازىا، وخاصة أف العديد مف الخريج

سابقًا بالرغـ طمب تعيينيـ مف عدد مف األقساـ، ناىيؾ عف ضرورة مراعاة مسألة العمر في نص اإلعالف عف المسابقة الذي 
)إف لـ يؤخذ بعيف االعتبار( فيتسبب بتأثير سمبي عمى الخريجيف، مف دوف أف نتجاىؿ عدد الخريجيف في القسـ الواحد ممف 

 .خريجًا، األمر الذي يتطمب ضرورة استيعاب ىذه الحاالت بسبب قمة العدد 02عددىـ يقؿ عف 
عامًا بالتقدـ  02وترتبط بموضوع العمر وفسح المجاؿ لمف تجاوز عمره الػ « التعميـ العالي»نقطة ميمة البد أف تدركيا 

ابقة بمنع تشميميـ منذ سنوات ممف تسببت األخطاء الس (لممسابقة، بيدؼ إنصاؼ الطمبة األوائؿ )عمرىـ فوؽ الثالثيف
 .بموجب المسابقة الماضية، وفي حاؿ لـ تمحظ ىذه المسألة ورفع السف، فإف عددًا قمياًل جدًا متوقع أف يتقدـ لممسابقة

بحضور جميع رؤساء « المنشودة»ومف بوابة مجمس التعميـ العالي أفردت مساحة لمناقشة المسابقة « التعميـ العالي»
و الوزير بساـ إبراىيـ بضرورة المسارعة في إنجاز ما يرتبط بإصدار نص اإلعالف بعد دراستو بشكؿ مفصؿ الجامعات، ليوج

أعمنت عف توجييا « التعميـ العالي»بالتنسيؽ مع الجامعات، مع االنتياء مف مسابقة أعضاء الييئة التدريسية، عممًا أف 
 .(بعد إنجاز مسابقة )الييئة التدريسية السابؽ بأنو لف يكوف ىناؾ إعالف لمسابقة المعيديف إال

ولموقوؼ عند ىذا الموضوع، بينت معاوف وزير التعميـ العالي لشؤوف البحث العممي والدراسات العميا سحر الفاىوـ 
، أف بعض الجامعات لـ ترسؿ بعد احتياجاتيا مف االختصاصات المطموبة إلدراجيا ضمف المسابقة، مؤكدة أنو تـ «الوطف»لػ

 .مف كؿ الجامعات إرساؿ االختصاصات الطمب
 .ويفيـ مف حديث الفاىـو أف بعض الجامعات تسببت بالتأخر في إنجاز المسابقة ولـ تتجاوب مع طمب تحديد االختصاصات
معاوف الوزير رفضت تحديد يـو أو موعد محدد إلصدار المسابقة، لكف عبرت عف أمميا بأف ترسؿ كؿ الجامعات )األقساـ( 

 .ت كاممة قبؿ يوـ األحد القادـاالختصاصا
قاب قوسيف »وبينت الفاىـو أنو سيعقد اجتماع األحد القادـ لحصر االختصاصات المطموبة، معمنة أف اإلعالف عف المسابقة 

، مع دراسة الموضوع بشكؿ مفصؿ عبر لجنة مختصة بدراسة االختصاصات ووضع اآللية المطموبة، مؤكدة وجود «أو أدنى
الماجستير بحصوليـ عمى نقاط أكبر مع االىتماـ بشريحة الطمبة األوائؿ ممف فقدوا فرصيـ سابقًا، ناىيؾ عف أولوية لحممة 

 .االىتماـ باالختصاصات النادرة
قد بررت األسباب التي أخرت اإلعالف عف المسابقة، منيا ما يرتبط بالظروؼ الراىنة، وخاصة أف « التعميـ العالي»وكانت 

بالمئة مف كوادرىا، األمر الذي أثر في ىذا الموضوع وخاصة فيما يتعمؽ بالمسابقات التي تحتاج إلى جيود  02الوزارة تعمؿ بػ
 .كبيرة مبذولة بيذا الخصوص



 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
  أوف اليف الوطف    المصدر  
                            71/3/0207التاريخ    

 مايشاع عف منع الطالبات مف وضع المكياج في الجامعات”الوطف أوف اليف“وزير التعميـ العالي ينفي لػ 
2021/08/16 

عف إتخاذ الوزارة أو أي ” الوطف أوف اليف“الدكتور بساـ إبراىيـ في تصريح خاص لػ نفى وزير التعميـ العالي والبحث العممي 
مف الجامعات السورية قرارًا بمنع الطالبات الجامعيات مف وضع المكياج داخؿ الحـر الجامعي، مستغربًا أف يتـ إشاعة مثؿ 

 .ات، والتي يتـ احتراميا والمحافظة عميياىذا الكالـ، مؤكدًا أف ىذا األمر يندرج في إطار الحرية الشخصية لمطالب

وكانت بعض صفحات التواصؿ االجتماعي، تداولت أف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي قد منعت دخوؿ أي طالبة تضع 
 .المكياج إلى الجامعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
 صحيفة الوطف   المصدر  
                            71/3/0207التاريخ    

 

اقترحنا «: الوطف»لػممندي  …عمى طاولة مجمس التعميـ العالي ولحظ ارتفاع بالمعدالت ىذا العاـ « المفاضمة الجامعية»
 في آف معًا والتوجو الستيعاب أكبر عدد مف الطمبة وزيادة مراكز التسجيؿ« العاـ والخاص»إصدار مفاضمتي 

أف المفاضمة الجامعية ستكوف عمى طاولة « الوطف»كشؼ أميف مجمس التعميـ العالي ماىر ممندي في حديث خاص لػ
دمة وذلؾ بعد اجتماع المجنة العميا لالستيعاب الجامعي برئاسة رئيس مجمس المجمس لمدراسة بشكؿ مفصؿ خالؿ الجمسة القا

الوزراء، مضيفًا: إف الوزارة بانتظار نتائج الدورة الثانية المتحانات الشيادة الثانوية وبعد ذلؾ تبدأ الدراسة التفصيمية بشكؿ جاد 
 .بعد أف تكتمؿ الصورة وتتضح المعدالت النيائية

التنسيؽ بيف مفاضمتي التعميـ الحكومي والخاص، مع اقتراح صدور المفاضمتيف في التوقيت ذاتو  ىذا وكشؼ ممندي عف
وذلؾ إلتاحة الفرصة لمطالب لمحصوؿ عمى مقعد في إحدى الجامعات، معتبرًا أف ىذا اإلجراء مف شأنو خمؽ فرصة لمف 

 .«الخاص»الحصوؿ عميو في  «العاـ»يتعذر حصولو عمى مقعد في 
بؽ ذلؾ لممرة األولى ىذا العاـ في حاؿ إقراره بشكؿ رسمي، عممًا أف مجمس التعميـ كمؼ معاوف الوزير لشؤوف وأضاؼ: يط

 .الطالب وضع دراسة متكاممة عف ىذا الموضوع لعدـ بقاء أي مقعد فارغ في العاـ أو الخاص
ما فييا تأميف المراكز واألجيزة اإللكترونية، مع وبّيف ممندي أف مجمس التعميـ العالي وّجو بتأميف كافة التجييزات الموجستية، ب

التعامؿ بشكؿ جيد والئؽ مع المتقدميف، وتسجيؿ األضابير بدقة فيما يخص تسجيؿ الرغبات، إضافة إلى تبسيط اإلجراءات 
 .اإلدارية كاممة

مراكز، عممًا أف ىناؾ كما كشؼ أميف مجمس التعميـ العالي أف الوزير طمب مف رؤساء الجامعات إمكانية زيادة عدد ال
استعدادًا كاماًل مف الجامعات حاؿ صدور النتائج واإلعالف عف التسجيؿ في المفاضالت الجامعية ليصار إلى اتخاذ 

 .اإلجراءات الكفيمة بسير عممية التسجيؿ بالشكؿ المطموب، مبينًا أف قواعد المفاضمة ىي ذاتيا مف دوف أي تغيير
عمى استيعاب أكبر عدد ممكف مف الطالب، وخاصة مع لحظ وجود ارتفاع بالمعدالت ىذا  وأوضح ممندي أف ىناؾ تركيزاً 

، مضيفًا: ىناؾ تركيز عمى عدـ بقاء أي مقعد فارغ «نوعًا ما»العاـ مقارنة مع العاـ الماضي، واحتماؿ بأف ترتفع المعدالت 
 .في المفاضمة مع استيعاب الجميع وأكبر قدر ممكف لمؿء المقاعد

ميف مجمس التعميـ العالي: السنة الماضية ارتفعت المعدالت وتـ وضع حموؿ لمعالجة ىذا االرتفاع، لكف ىذا العاـ وقاؿ أ
 .تتضح الصورة بعد صدور المعدالت بشكؿ نيائي

أنو مف المتوقع أف تصدر « الوطف»في سياؽ مماثؿ، كشؼ مدير التعميـ الميني والتقني في وزارة النقؿ سمماف صبيحة لػ
 .ئج الدورة الثانية المتحانات الشيادة الثانوية لمنقؿ البحري، وبذلؾ يتاح لمطمبة التقدـ لمفاضمة القبوؿ الجامعينتا

ىذا وأصدرت الوزارة مفاضمة القبوؿ في الصؼ األوؿ الثانوي لمثانويات المينية البحرية التابعة لمنقؿ لمعاـ الدراسي القادـ 
 -الشير الجاري، في مقر الثانويات البحرية في )الالذقية 07اعتبارًا مف اليـو ولغاية ، عمى أف يبدأ التسجيؿ 0200/ 0207

 .يوماً  02طرطوس(، مع اشتراط الحصوؿ عمى الشيادة الصحية لممتقدـ مف الموانئ، ليصار إلى إصدار النتائج خالؿ 
الذقية، ليصار إلى االختيار عمى أساس طالبًا في كمتا الثانويتيف في طرطوس وال 730وبّيف صبيحة أنو تـ تحديد قبوؿ 



طالبًا في  12طالبًا في الالذقية و 700المعدالت وفؽ مفاضمة لعدد المقاعد المطموبة لكؿ محافظة، عمى أف يتـ قبوؿ 
 .طرطوس

كما كشؼ مدير التعميـ الميني والتقني عف زيادة عدد المقاعد الخاصة بشريحة ذوي الشيداء مع إحداث مقاعد خاصة 
مقاعد ألبناء جزيرة أرواد في  0مقعدًا في المحافظتيف(، إضافة إلى لحظ قبوؿ  00مقعدًا )أي  77جرحى وشموليـ بػبال

 .في الالذقية 0طرطوس، و
وبّيف صبيحة أف المقبوليف يستكمموف دراستيـ في الصؼ العاشر بعدة اختصاصات تشمؿ المالحة البحرية والميكانيؾ البحري 

كنولوجيا النقؿ البحري وتناوؿ البضائع، ليصار إلى اختيار التخصص في الصؼ الحادي عشر الثانوي، والكيرباء البحري وت
بالمئة إلى الكميات التطبيقية، عممًا أف بعض الطالب  22مع اختيار األوائؿ في اليندسات، وأصحاب المعدالت فوؽ الػ 

 .(يستكمموف دراستيـ في األكاديمية البحرية )بشكؿ مأجور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


