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عينك »وزارة التعميم العالي: جاهزة واتحاد الطمبة يطمق مبادرة … الجامعات لمتسجيل عمى المفاضمة مركزًا في  02اليوم 
 «عمى اختصاصك

|  

تبدأ الجامعات السورية اليوم األحد تمقي طمبات المتقدمين إلى مفاضمة القبول الجامعي في مختمف المراكز المخصصة ضمن 
شير الجاري وسط تأمين كل التجييزات والمستمزمات تزامنًا مع توجييات وزارة ال 09الكميات عمى أن يستمر التسجيل حتى 

التعميم العالي لمجامعات بتبسيط إجراءات الطمبة المتقدمين والتسييل عمييم في تسجيل رغباتيم مع وضعيم في صورة 
 .المعمومات التفصيمية عن االختصاصات كميا

عتمدًا لمتسجيل عمى مفاضمة القبول في جامعات دمشق وفروعيا في درعا مركزًا م 07وحددت التعميم العالي أكثر من 
والسويداء والقنيطرة، وتشرين والبعث وحمب وحماة وطرطوس والفرات وفرعييا، وذلك لمفرعين العممي والتسجيل المباشر لمفرع 

ة وطالب المحافظات الشرقية وذوي األدبي، والسنة التحضيرية لمكميات الطبية عام ومواٍز، ومفاضالت منح الجامعات الخاص
الشيداء والجرحى والمفقودين وأبناء أعضاء الييئة التدريسية والمعوقين والطالب العرب واألجانب والسوريين غير المقيمين 

 .والمغتربين والثانويات المينية بما يشمل مختمف أنواع المفاضالت
تتضمن لقاءات حوارية مع عدد من « عينك عمى اختصاصك»نوان ىذا وأطمق االتحاد الوطني لطمبة سورية مبادرة حممت ع

عمداء الكميات في مختمف الجامعات وفق برامج يومية لوضع الطمبة بكل االختصاصات واإلجابة عنيا من المعنيين مع 
انوية ويبحث عن تقديم لمحة كافية عن الدراسة في السنة التحضيرية، عممًا أن المبادرة تستيدف كل طالب اجتاز المرحمة الث

 .مالمح مستقبمو من خالل التسجيل في المفاضمة واختيار رغبة تحدد مصيره القادم
دعا نائب رئيس جامعة دمشق صبحي البحري، جميع الطالب إلى التروي واليدوء في تسجيل « الوطن»وفي تصريح خاص لـ

االختصاصات من خالل المقاءات التي تجرى ضمن الرغبات، عممًا أن الوقت كاٍف لتحديد الرغبة المطموبة واالطالع عمى 
، منوىًا بأنو بالمقابل يمكن لمطالب تعديل الرغبة ألكثر من مرة ضمن قرار صادر عن «عينك عمى اختصاصك»مبادرة 

 .التعميم العالي
يد المراكز وعدد مركزًا لممفاضمة في دمشق، كما تم اتخاذ اإلجراءات والتجييزات الالزمة عمى صع 07وبّين أنو تم تخصيص 

الموظفين، متوقعًا أن تشيد المراكز ضغطًا كبيرًا خالل األيام األولى من بدء التسجيل، مشيرًا إلى أن بدء تمقي الطمبات يوميًا 
 .عند الثامنة والنصف صباحاً 

قودين وأبناء ولفت البحري إلى تخصيص مراكز لمسنة التحضيرية إضافة إلى كوات لمتسجيل لذوي الشيداء والجرحى والمف
 .أعضاء الييئة التدريسية وذلك في كمية اليندسة المدنية في دمشق

رغبة لمفرع العممي كحد أقصى،  54وبموجب التعميمات الصادرة ضمن المفاضمة، يتاح لمطالب أن يدون في بطاقة المفاضمة 
نح الجامعات الخاصة، كما يمكن رغبات كحد أقصى لم 27رغبة كحد أقصى لمقبول العام والسنة التحضيرية، و 04منيا 



لمطالب في كل نوع منيا أن يدون رغبة أو أكثر أو أال يدون أي رغبة كأن يختار فقط قبواًل عامًا أو يختار فقط منح جامعات 
 .خاصة أو كال القبولين

يحق لو االستنكاف ويشار إلى أن الطالب الذي يحصل عمى قبول بإحدى منح الجامعات الخاصة يعتبر قبواًل نيائيًا، وال 
عنو، والقبول باختصاص آخر في الجامعات الحكومية، وال يحق لو التقدم إلى مفاضمة التعميم الموازي لمجامعات الحكومية 
ومنح الجامعات الخاصة لباقي االختصاصات. كما أن الطالب المقبول بنتيجة المفاضمة العامة ليذا العام ال يحق لو التقدم 

ن حصل عمى ثانوية جديدةلممفاضمة العامة ف  .ي األعوام القادمة وا 
، متضمنة الحدود الدنيا لمجموع 0700 –0702وكانت أصدرت وزارة التعميم العالي مفاضالت القبول الجامعي لمعام الدراسي 

دة الثانوية الدرجات المطموبة لمتقدم إلى مختمف أنواع المفاضالت، إضافة إلى الحدود الدنيا لمتسجيل المباشر لطالب الشيا
 .«عام وموازٍ »العامة من الفرع األدبي 

درجة لمقبول  0027درجة لمقبول العام و 0007وحددت الوزارة الحد األدنى لممفاضمة في السنة التحضيرية لمكميات الطبية 
 .الموازي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 صحيفة الوطن     المصدر  
                            9/9/0702التاريخ    

 

ال دراسات لبناء وحدات سكنية «: الوطن»لـالعجي … ليرة  077ألف طالب والرسم  07المدينة الجامعية في دمشق تستوعب 
 رغم أنيا الحل الوحيد

 

بّين مدير المدينة الجامعية في دمشق مضر العجي بأنو تم إخالء عدد من وحدات السكن الجامعي لتنفيذ أعمال الصيانة 
العام الدراسي الماضي ووفق والنظافة وتجييز الوحدات الستقبال الطمبة مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك مع انتياء 

النظام الداخمي وبناء عمى موافقة مجمس إدارة المدينة الجامعية، في حين طالب الدراسات العميا ال يزالون ضمن السكن 
 .الجامعي ألن دراستيم ال تزال مستمرة

ى ىم الطالب القاطنون إلى أن طالب السكن الجامعي يتوزعون إلى ثالث شرائح، األول« الوطن»ولفت العجي في حديثو لـ
السابقون الذين يتم تجديد السكن ليم، والشريحة الثانية ىم الطالب الحديثون الذين يبدأ تسجيل طمباتيم لمسكن الجامعي بعد 
حصوليم عمى القبول الجامعي في فروع جامعة دمشق، والشريحة الثالثة ىم طالب السنوات االنتقالية الذين لم يسكنوا سابقًا 

 .دينة الجامعية ويعتبر الطالب في ىذه الشريحة غير قاطنضمن الم

واألولوية حسب العجي ىي لمطالب القاطنين السابقين ومن ثم لمطالب الحديثين ومن بعدىم لمطالب غير القاطنين وذلك 
 .وفق ما يتوفر من شواغر لتأمين السكن لمطالب الجامعيين

فقد أوضح العجي أن االستيعاب الجامعي ينقسم إلى ثالثة نماذج، األول ىو وحول اإلمكانية االستيعابية لممدينة الجامعية 
االستيعاب التصميمي، حيث تصمم الغرفة الستيعاب عدد محدد من الطالب، والنموذج الثاني ىو االستيعاب الحالي الذي 

كانية زيادة عدد القاطنين في يفرضو عدد الطمبات المقدمة من الطالب، والنموذج الثالث ىو االستيعاب المستقبمي وىو إم
الغرفة نتيجة زيادة عدد الطمبات من الطالب، ولذلك وفي ظل الظروف التي يمر بيا البمد فميس ىناك إمكانية لتنفيذ 

ألف  20ألفًا إلى  20االستيعاب التصميمي الذي عمى أساسو تكون القدرة االستيعابية لممدينة الجامعية في دمشق ما بين 
ألف طالب جامعي نتيجة السعي لمنح السكن الجامعي لكل الطالب  07ع الحالي أن ىناك استيعابًا لنحو طالب. والواق

 .المتقدمين والمستحقين لو في ظل الظروف الحالية

 ال وحدات سكنية جديدة

الحل المطموب وأشار مدير المدينة الجامعية إلى أنو ال يوجد أي دراسات لبناء وحدات سكنية جديدة عمى الرغم من أنيا 
الستيعاب األعداد المتزايدة من الطالب ولكن نتيجة عدم توفر اإلمكانيات المادية فال يوجد أي دراسات لبناء وحدات جديدة، 

 .وكل ما يجري العمل عميو ىو إجراء الصيانة لموحدات السكنية ضمن الحدود الدنيا



المدينة الجامعية، األعداد المتزايدة من الطالب في الغرف وأضاف العجي: إن أىم الصعوبات التي تعيق تحسين العمل في 
والتأخر بتنفيذ عمميات التأىيل والصيانة والترميم، وىو ما أدى إلى استيالك كل المرافق العامة ضمن المدينة الجامعية نتيجة 

 .سوء االستخدام وزيادة األعداد

ىذا العام عمى إلغاء المركزية في السكن الجامعي، حيث تم  وأشار العجي إلى أن إدارة المدينة الجامعية في دمشق عممت
وحدات سكنية ضمن ىذا التجمع، ومن خالل ىذا  6إحداث قسم لمحاسب وصندوق مالي في تجمع اليمك حيث توجد 

ى اإلجراء يمكن لمطالب تنفيذ كل إجراءات الحصول والتجديد لمسكن الجامعي ضمن التجمع نفسو من دون الحاجة لمتوجو إل
اإلدارة المركزية لممدينة الجامعية، وحتى فيما يتعمق بالحاالت التي تستدعي موافقة المدير فيتم إرسال الطمب بالفاكس 

 .والموافقة عميو بالفاكس لتخفيف التنقالت عمى الطالب ضمن تبسيط اإلجراءات

 ىيئة مستقمة

ليرة سورية شيريًا عمى الطالب وىي رسوم  077ال تزال وبّين مدير المدينة الجامعية أن رسوم السكن الجامعي لم تتغير و 
رمزية لدعم الطالب، مشيرًا إلى أنو تمت المطالبة بتحويل المدينة الجامعية إلى ىيئة مستقمة إداريًا وماليًا لتكون قادرة عمى 

م بتطوير عمل المدينة الجامعية إجراء الدراسات اليندسية واإلعالن عن العقود سواء لمصيانة والترميم أم غيرىا وذلك بما يساى
ويحسن من أدائيا، ألن المدينة الجامعي في دمشق تعتبر مديرية من ضمن مديريات جامعة دمشق وإلجراء أقل عمميات 

 .الصيانة يتطمب األمر رفع طمب إلى مديرية العقود في الجامعة واالنتظار لمحصول عمى الموافقة

ممدينة الجامعية ال يسمح بقبول أي طالب مسجمين في معاىد أو فروع دراسية تتبع لغير وبيّن العجي إلى أن النظام الداخمي ل
وزارة التعميم العالي، سواء كان الطالب التابعين لوزارة الصحة أم التربية أو غيرىا، بينما تم تخصيص غرف خاصة لذوي 

 .الشيداء والجرحى من الجيش العربي السوري

 مولدات مستيمكة

تيار الكيربائي ضمن المدينة الجامعية أوضح العجي أن ىذا الفصل الدراسي لم تحصل المدينة عمى أي امتياز وحول واقع ال
من وزارة الكيرباء بما يخص تغذية الكيرباء لموحدات السكنية، عمى عكس الفصل الدراسي الماضي حيث كان التعاون جيدًا 

الماضي لتوفير التيار الكيربائي بشكل جيد، مضيفًا إنو يتم االعتماد  مع الوزارة وخاصة خالل فترة امتحانات الفصل الدراسي
عمى المولدات الموجودة ضمن المدينة الجامعية وىي مولدات قديمة ومستيمكة وقد وصمت لمعمر االفتراضي ليا حيث لم يتم 

الكيرباء وخاصة في الفترة من الثامنة عامًا، ومع ذلك يتم استعماليا لتأمين  07استقدام مولدات جديدة لممدينة الجامعية منذ 
مساء وحتى الثانية صباحًا، وكنتيجة متوقعة لضعف التيار الكيربائي فإن المدينة الجامعية تعاني من سوء ضخ المياه إلى 

 .الوحدات السكنية

 

 

 

 

 



 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا    المصدر  
                            27/9/0702التاريخ    

 مجالت متنوعة ومتخصصة ضمن مشاريع تخرج طالب كمية اإلعالم

دمشق فجاءت حصيمة جيد دام أربع سنوات دراسية ربطوا تنوعت مشاريع التخرج التي قدميا طالب كمية االعالم بجامعة 
 .خالليا ما تعمموه في الجامعة مع متطمبات سوق العمل لتكون مشاريعيم بوابة تؤىميم لخوض غمار العمل الصحفي الميداني

خراج مجالت عامة ومتخصصة حممت عناوين مختمف عداد وتنفيذ وا  ة منيا عدد من المشاريع المقدمة تمحور حول تصميم وا 
بعضيا جاء متخصصا بعموم ” الفرات والحدث والمشيد والعالم وزوايا ونيرفانا وبيزنس والسائس وميسيا وبيمس وغيرىا“

االقتصاد والمال ومنيا ما كان موجيا لألطفال إلى جانب وجود مجالت متخصصة باألزياء والسياسة ومختمف المواضيع التي 
 .تيم القارئ

من الطمبة الذين ناقشوا مشاريع تخرجيم وكانت عبارة عن مجالت منوعة من بينيم الطالبة آية قحف  مندوبة سانا التقت عددا
الحاصمة عمى المرتبة األولى خالل سنوات دراستيا في الجامعة وعمى جائزة الباسل لمتفوق واإلبداع إلى جانب كونيا األولى 

حيث اعربت عن سعادتيا بإنجاز مشروع التخرج الذي  0720عمى مستوى سورية في الثانوية العامة الفرع األدبي لعام 
متخصصة بعمم االقتصاد والمال ومواضيع أخرى مؤكدة أن ربط مشاريع ” بيزنس“تضمن مجمة اقتصادية مع ممحق بعنوان 

 .التخرج بسوق العمل يساعد الطالب عمى دخول الحياة العممية بعد سنوات من الجد والتعب واالجتياد

أنيا عممت إلنجاز ىذا المشروع خالل العام الدراسي رغم ما تخممو من صعوبات استطاعت تجاوزىا بقوة إرادتيا وأشارت إلى 
وعزيمتيا عمما أنيا تمارس العمل الصحفي منذ أكثر من أربع سنوات حيث عممت في الصحافة المكتوبة والمسموعة واإلعالم 

مواد والصور واالخراج والتصاميم وىو ما ترجمتو في مشروعيا معتبرة االلكتروني ما أكسبيا خبرة في اإلعداد واختيار ال
 .التفوق عممية تراكمية وحصيمة تعب وجيد سنوات

بدورىا بينت الطالبة سندس نورس الزرازره أن مشروع تخرجيا كان عبارة عن مجمة موجية لألطفال ضمت شخصيات 
ي موادىا عمى التحقيقات والمقاالت االفتتاحية والصور ومسابقات ومشاركات أطفال وصحفيين صغار وقصصا معتمدة ف

والرسوم الكاريكاتيرية لجذب الطفل الفتة إلى أن تنفيذ المجمة أكسبيا ميارات كالتعبير وصياغة القصص الموجية لمطفل 
 .ممموس ومؤكدة أن مشروع التخرج يساعد الطالب عمى ترجمة ما تعممو خالل سنواتو الدراسية إلى عمل صحفي

وحول المشاريع المقدمة أوضح الدكتور محمد العمر عميد كمية اإلعالم أن معظم مشاريع الطالب جاءت متميزة في األقسام 
حاول ” الصحافة والنشر واإلعالم االلكتروني والعالقات العامة واإلعالن واإلذاعة والتمفزيون“األربعة الموجودة بالكمية وىي 

 .مموه خالل سنوات دراستيم وتطبيقو وتنفيذه خالل مشاريعيمالطالب خالليا االستفادة مما تع



وأشار العمر إلى أىمية ربط الكمية بالمؤسسات اإلعالمية حيث تمت في السنوات السابقة دعوة إعالميين ليشاركوا بالتحكيم 
ة لصقل مياراتيم اإلعالمية في مناقشة مشاريع التخرج واختاروا عددا من الخريجين المتفوقين لتدريبيم في المؤسسات اإلعالمي

 .وتطبيقيا عمى أرض الواقع إال أن جائحة كورونا كانت عائقا أمام استمرار ىذه المبادرة

أربع سنوات قضاىا الطالب في حرم كمية اإلعالم ختموىا بمشاريع عبرت عن أفكارىم وخططيم واألىم من ذلك أنيا عبرت 
   .عن دأب وجيد لخوض غمار الحياة العممية بحماس

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا    المصدر  
                            22/9/0702التاريخ    

 كيف يختار الطالب اختصاصو الجامعي؟

بمجرد ارتياح طالب الشيادة الثانوية من قمق انتظار نتائج االمتحانات يختبر الناجحون منيم توترًا آخر وىو اختيار الفرع 
الجامعي وفي الوقت الذي يتجو البعض منيم نحو رغباتيم وميوليم دون حيرة يبقى آخرون تحت عبء اتخاذ قرار سيحدد 

شكل مستقبميم وحياتيم وينصح الخبراء في ىذه الحالة بمعرفة متطمبات سوق العمل وسؤال أصحاب التجارب في حين يرى 
 .بعضيم ضرورة تغيير ثقافة العمل الوظيفي السائدة بين الشباب

يضع الطالب قدراتو رئيس قسم اإلرشاد النفسي في كمية التربية بجامعة دمشق الدكتور خالد العمار بين لـ سانا ضرورة أن 
بعين االعتبار عند اختيار االختصاص الجامعي ألنو في حال حدث خمل بين القدرات واالختيار ربما يتعثر الطالب دراسيًا 

 .ويفشل مثل طالب ميتم باليندسة المدنية لكنو ضعيف في الرياضيات فيو لن ينجح بالتأكيد

من االساتذة الجامعيين أو ممن يدرسون في الفرع الجامعي الذي يرغب  ونصح الدكتور العمار الطالب باستشارة أىل الخبرة
دخولو واالستفادة من تجاربيم منبيا من محاوالت األىل إجبار ابنيم عمى اختصاص جامعي ما واالنسياق وراء المسميات 

 .فيدفعونو ليكون طبيبًا أو ميندسا دون مراعاة ميولو وقدراتو

ي في اتخاذ القرار النيائي وأن يأخذ الطالب كامل وقتو في االطالع والبحث عن الخيارات ولفت العمار إلى ضرورة التأن
المتاحة لتجنب الوقوع في الندم مستقباًل معتبرا أن اختيار االختصاص ليس نياية الطريق بل بدايتو حيث يجب عمى الشخص 

 .المتميزين تطوير مياراتو باستمرار ليكون متميزًا في مجالو فسوق العمل يبحث عن

من جيتيا رأت عضو الييئة التدريسية في كمية االقتصاد جامعة دمشق الدكتورة رشا سيروب أن اختيار الشباب لالختصاص 
الجامعي يجب أن يراعي متطمبات سوق العمل مشيرة إلى أن سورية في مرحمة إعادة اإلعمار بحاجة لكوادر بشرية في 

دارة وريادة األعمالقطاعات أىميا الصناعة والزراعة واإل  .نشاءات والمقاوالت واالقتصاد وا 

عادة التدوير والمعموماتية  وبينت سيروب أنو سيكون ىناك طمب أيضًا عمى التخصصات ذات العالقة بالطاقة البديمة وا 
 .واإلعالم والتسويق االلكتروني

مل بأجر أي وظيفة وليس عماًل حرًا لذلك واعتبرت سيروب أن الفكر السائد لدى الخريجين ال يزال يركز في البحث عن ع
وتييئة الخريج لذلك في ظل االجراءات الحكومية التي تتجو نحو دعم ريادة ” المنظم“يجب التوجو نحو نشر ثقافة العمل الحر 

نشاء المشروعات الصغيرة ومتناىية الصغر  .األعمال وا 

 


