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تشرين
٠٢٠٧/٧/3

عميد كمية اآلداب :عدم تأجيل االمتحانات سببو كثافة المواد
فوجئ طالب كمية اآلداب في جامعة دمشق بعدم تأجيل امتحاناتيم إلى الرابع والعشرين من الشير الجاري أسوةً ببقية
الجامعات والكميات ،واإلعالن عن بدئيا في السابع عشر من الشير الجاري.

وعن ذلك ّبين عميد كمية اآلداب – الدكتور أسامة قدور لـ”تشرين” أن سبب تقديم طمب استثناء إلى رئيس جامعة دمشق بعدم

تأجيل االمتحانات وابقائيا عمى موعدىا في  ٠٢٠٧/٧/٧١لضخامة كمية اآلداب واحتوائيا عمى أربعة عشر قسماً ،وكثافة

موادىا ووجود  ٠٢ألف طالب وطالبة ،الفتاً إلى أن االمتحانات إذا لم تبدأ باك اًر فسينعكس ذلك سمباً عمى بدء دوام الفصل
الثاني ،باإلضافة إلى امتحانات طالب التعميم المفتوح بعد االنتياء من امتحانات التعميم النظامي ،فإذا بدأت االمتحانات في
 ٧١الشير الجاري ستنتيي في آخر شباط ،أما إذا بدأت في ٠٢الشير فستتأخر وتنتيي في منتصف آذار ،ما سيؤثر في بدء
دوام الفصل الثاني ،منوىاً بأن ىذا القرار لمصمحة الطالب و العامة.
يبق من النتائج سوى لطالب السنة
وبالنسبة لممواد التي لم تصدر نتائجيا بعد أشار د .قدور إلى صدورىا خالل يومين ولم َ

الثانية والثالثة من قسم المغة العربية.

ورداً عمى سؤالنا متى سيبدأ تسجيل الطالب القدامى واالمتحانات عمى األبواب؟ ،أوضح قدور أنيا ستبدأ خالل ىذا األسبوع
بعد االنتياء من تسجيل الطالب الجدد.

المصدر
دائرة اإلعالم

التاريخ

الوطن
٠٢٠٢/٧٠/3٧

» ال دكتوراه في ماجستيرات «التأىيل والتخصص» بالجامعات … الحناوي :قريباً ملء شواغر مقاعد «العرب واألجانب
ومفاضمة لمدراسات العميا في الطبيات وىندستي العمارة والمعموماتية
نفى نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العممي والدراسات العميا الدكتور محمد فراس الحناوي ،في تصريح خاص

التأىيل والتخصص» مبيناً أنو لم يطمب من «لـ«الوطن» وجود دراسة أو طرح لتطبيق درجة الدكتوراه عمى ماجستيرات

الجامعة أي مقترح حول إمكانية التوجو مستقبالً ،وخاصة أن التأىيل والتخصص يختمف عن الماجستيرات األكاديمية في

).الجامعات التي تتضمن (الدكتوراه

وأشار الحناوي إلى أن الموضوع لم يناقش عمى اإلطالق ،منوىاً بأن الغاية من ماجستير التأىيل والتخصص ىو ربط

الجامعة بسوق العمل باختصاصات نوعية ،عمما أن المعدالت تكون أقل من الماجستيرات األكاديمية ،مضيفاً :لم تطمب

.التعميم العالي أي دراسة حول ىذا الخصوص ،والموضوع غير مطروح

وأكد نائب رئيس جامعة دمشق أن تسجيل المقبولين في مفاضمة الدراسات العميا مستمر في الجامعة ،مبيناً أنو تم ىذا العام

قبول  ٧0٢٢طالب وطالبة في مختمف برامج الماجستير والتأىيل والتخصص من أصل أكثر من  ٧٢آالف طالب وطالبة في
الجامعة ،عمماً أن  ١٢بالمئة من المقاعد لطمبة جامعة دمشق (األم) و 3٢بالمئة لممتقدمين من بقية الجامعات مع تخصيص
مقاعد من ضمن ىذه النسبة لممفتوح واالفتراضية والجامعات الخاصة ،مع تأكيد أن من يحجز مقعد في أي جامعة يمنع من
.التقدم إلى مفاضمة الجامعة األخرى

وأوضح الحناوي أنو من المتوقع أن تصدر مفاضمة مركزية عن و ازرة التعميم العالي مع مطمع شباط  ٠٢٠٧القادم ،خاصة

بالتقدم لمدراسات العميا في الكميات الطبية والتمريض واليندسة المعموماتية وىندسة العمارة ،موضحاً أن الجامعة سترفع أسماء

.جميع المقبولين بكل االختصاصات ضمن إحصائية مفصمة

.وأشار إلى أن ىذه المفاضمة تخضع إلشراف الو ازرة ،والغاية عدم حجز مقعدين بالوقت نفسو ،مع قبول الطالب برغبة وحيدة
كما أوضح نائب رئيس الجامعة أنو ستصدر خالل الشير األول من العام القادم مفاضمة ملء شواغر مقاعد (العرب

واألجانب) ،من الطالب السوريين ،مع وجود شروط ومعايير معمنة وبحسب المعدالت المطموبة ،عمماً أن مبالغ الدراسة في

.ىذه المقاعد مرتفعة جداً ،والسيما أنيا كانت مخصصة لمطمبة العرب واألجانب سابقاً

وحول شرط الجية الداعمة المطموب لمتسجيل في الماجستير والدكتوراه ،أكد الحناوي أنو لم يحدث أي تغيير عمى ىذا

الموضوع ،مشي اًر إلى وجود تعاون مع العديد من الو ازرات بيدف التسييل عمى الطالب ،والعمل عمى التشبيك بشكل أكبر

ضمن تنسيق قائم مع الييئة العميا لمبحث العممي ،وتم عقد العديد من االجتماعات لتسييل عممية التشبيك بما ينعكس عمى

.الطالب في نياية المطاف

وأشار الحناوي إلى أنو من المتوقع أن يتم إجراء تعديل عمى موعد دوام الطالب في الماجستير وذلك خالل العام الدراسي

 ،٠٢٠٧-٠٢٠٢وخاصة بعد تأجيل مواعيد امتحانات الجامعات السورية حتى  ٠٢كانون الثاني القادم ،األمر الذي قد

ينعكس عمى وضع الدراسات العميا ،عمماً أن األمر يتوضح من خالل تقويم جديد يصدر لكل التفاصيل المتعمقة بالدراسات

.العميا سواء األكاديمية أم التأىيل والتخصص

المصدر
دائرة اإلعالم

التاريخ

سانا
٠٢٠٧/٧/3

جامعة دمشق تمدد فترة قبول طمبات مفاضمة دبموم التأىيل التربوي لخريجي برامج التعميم المفتوح
دمشق-سانا
مددت جامعة دمشق اليوم فترة التقدم إلى مفاضمة دبموم التأىيل التربوي في كمية التربية (مواز) لمطالب الخريجين من برامج

التعميم المفتوح لمعام الدراسي  ٠٢٠٧- ٠٢٠٢لغاية السابع من الشير الجاري.

وكانت الجامعة أعمنت عن ىذه المفاضمة في الثالث والعشرين من شير كانون األول الماضي مبينة أنو سيتم قبول ٢٢٢
طالب وطالبة من المتقدمين في مختمف االختصاصات.

المصدر
دائرة اإلعالم

التاريخ

الوطن
٠٢٠٢/٧٠/3٢

«البيروني» استقبل  11ألف مريض سرطان ىذا العام واألدوية متوافرة بنسبة  58بالمئة … النقري
لـ«الوطن» :قريباً «مسرع خطي» يعالج  122مريض يومياً
كشف مدير الييئة العامة لمشفى البيروني الدكتور إيياب النقري في حديث خاص لـ«الوطن» أن المشفى استقبل  ٧٧ألف

حالة ىذا العام لمختمف األورام في ظل تأمين جميع المستمزمات واألدوية الالزمة ضمن دعم حكومي لمتابعة جميع الحاالت،

مشي اًر إلى أن أكثر الحاالت السرطانية انتشا اًر بين النساء كـان سرطان الثدي أما عند الرجال فيي سرطانات الرئة

والبروستات .واعتبر النقري أن األرقام متقاربة مع إحصائيات العام الماضي ،عمماً أن موجة فايروس كورونا قد أثرت عمى

توافد المرضى ،إذ انخفض قميالً خالل فترة الموجة األولى من الفيروس ،لكن نشاط المشفى لم يتوقف بل تم العمل واتخاذ كل

التدابير االحت ارزية ضمن بروتوكوالت عالجية جديدة.

وبحسب اإلحصاءات التقديرية لممشفى خالل شيرين ،بين النقري أن المشفى استقبل أكثر من  ٧٢آالف مريض ،في حين

راجع العيادات نحو الـ ٧٠ألف مريض ،كما تجاوز عدد المقبولين الجدد الـ ،٧٢٢٢و ٧٥٢حالة إسعافية ،وتم إجراء أكثر من

 0٢ألف تحميل مخبري ،ونحو  ٠٢٢٢صورة شعاعية إضافة إلى إعطاء  3٠١٥جرعة كيماوية داخل المشفى و ٢3٠٤جرعة

فموية خارجو.

وحسب اإلحصائيات فقد تم إجراء  ٧3٤عممية جراحية و 3٢٥٢صورة طبقي محوري ،و ٢٢٢صورة رنين مغناطيسي و٧٠0

تخطيط قمب و ٧٢٧٠صورة إيكو ،في حين تمقى  ٧300مريضاً «العالج الشعاعي» ،مبيناً أن ىذه اإلحصائيات تعكس أيضاً
بشكل متقارب الحاالت اإلجمالية التي استقبمتيا المشفى خالل الموجة األولى من فايروس كورونا.

كما كشف النقري عن مشروع التوسع بالعالج اإلشعاعي المتوقع دخولو في الخدمة خالل النصف األول من العام القادم وذلك

ضمن حرستا ،ولو انعكاس ميم وايجابي عمى عمل المشفى ،وذلك من خالل (مسرع خطي جديد )قادر عمى معالجة ٧٢٢

مريض يومياً ،ما ينعكس إيجاباً عمى عدم انتظار المرضى لمعالج الشعاعي ،مشي اًر إلى أن جميع التفاصيل حول ىذا األمر

ستعمن قريباً جداً .كما كشف مدير عام المشفى العمل ضمن مشروع الدور اإللكتروني مع العام القادم ،األمر الذي ينظم دور
المرضى بشكل تام ،مؤكداً أن المشفى يعتزم تركيب جياز ماموغرام حديث يساعد عمى اعتماد التشخيص مع سحب الخزعة

بشكل فوري.

وعن واقع األدوية ،أوضح النقري أن نسبة مخزون المشفى من األدوية الورمية تصل إلى  ٠٥بالمئة وىي نسبة ممتازة مقارنة
مع وضع الحصار إضافة إلى الوضع العالمي الذي فرضتو جائحة كورونا ،عمى الرغم من التأخر البسيط لتنفيذ العقود ،لكن

تم توفيرىا عن طريق (شركة فارمكس) ولم تتأثر المشفى بشكل كبير.

وأشار النقري إلى أن مختمف الخدمات واألدوية والعالجات تقدم بشكل مجاني في المشفى ،عمماً أنو ال يتم تنفيذ أي عقد مع
أي شركة أدوية خاصة ،وجميع األدوية تؤمن عن طريق (فارمكس).

كما نوه النقري بالدعم الحكومي الكبير المقدم من خالل المجنة الوطنية لمتحكم بالسرطان ،والتي تيدف إلى تنظيم إستراتيجية

المراكز والبروتوكوالت والعمل فييا.

المصدر
دائرة اإلعالم

التاريخ

الوطن
٠٢٠٢/٧٠/٠٠

نقص في أساتذة الجامعات في الكميات الطبية واليندسة والكيمياء … التعميم العالي :ال مسابقة مركزية لممعيدين وكل
جامعة حسب حاجتيا
ال تزال لغاية تاريخو وعود التعميم العالي بإنصاف الطالب المعيدين «حب اًر عمى ورق» وخاصة في قضية رفع سن التقدم
المسموح بو لألوائل الذين تجاوز أغمبيم سن الثالثين وىو ينتظر الفرج ،وكل ىذا في ظل النقص الحاصل في الييئة

التدريسية في الجامعات ،كما أنيا لم تخرج عن صفة «التوجييات» الموجية لمجامعات وذلك لمعالجة ىذا الممف وقبول تعيين
عدد جيد من المعيدين نظ اًر لمحاجة الماسة ليم.
شكاوى وصمت إلى صحيفة «الوطن» تطالب بتسريع إنجاز مسابقة المعيدين وعدم ربط اإلعالن عنيا باالنتياء من مسابقة

أعضاء الييئة التدريسية ،وخاصة وسط الحاجة الماسة ليم في مختمف جامعات البالد وسط نقص واضح في أعداد المدرسين
ووصول معظميم إلى سن التقاعد ناىيك عن استقطابيم من الجامعات الخاصة ،وتحديداً التخصصات النوعية بما فييا

الطبيات واليندسات.

التعميم العالي التي وعدت «م ار اًر وتك ار اًر» منذ أشير بالبدء بتجييز اإلعالن عن مسابقة لممعيدين ،يمحقيا مسابقة «منسبة»

لمقائمين باألعمال ،طمبت بموجب قرار جديد صادر عن مجمس التعميم العالي من الجامعات التجييز إلصدار إعالن تعيين
معيدين مع التركيز عمى الكميات واألقسام التي ال يتوافر فييا عدد ٍ
كاف من أعضاء الييئة التدريسية ،عمماً أن الو ازرة كشفت

عن ضوابط ومعايير لقبول واختيار المعيدين ،كما أن األولوية ستكون لمخريجين األوائل في الجامعات ممن فقدوا فرصيم في

التعيين سابقاً.

وعمى الرغم من الوعود بمناقشة وطرح مسألة العمر والعدد والمباشرة بسرعة في إجراءات تعيين المعيدين ،إال أنو لغاية تاريخو

ال تحرك واضحاً من الجامعات ينصف الطمبة ،كمــا لم تطبــق وعود الو ازرة لـ«الوطن» بإصدار اإلعالن بشكل كامل (قبل

نياية العام)!.

ىذا وكشف مصدر رسمي في الجامعات لـ«الوطن» أن الو ازرة مصرة عمى إنجاز المسابقة وذلك بعد االنتياء من مسابقة

أعضاء الييئة التدريسية وصدور النتائج بشكل كامل ،معتبرة أن ىذا األمر يستغرق أكثر من الشير ليصار بعدىا إلى التركيز
عمى مسابقة المعيديــن ثم القائمين باألعمال.

وأشار المصدر إلى نقص واضح في أعضاء الييئة التدريسية وخاصة في الكميات الطبية واليندسية والكيمياء ،األمر الذي

يفرض ضرورة الحزم في التعاطي مع ىذا الممف وانجازه في أسرع وقت ممكن وسد ما أمكن من النقص الحاصل.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير التنمية اإلدارية في و ازرة التعميم العالي باسل شحادات أن اإلعالن ليس بموجب مسابقة

مركزية عن طريق الو ازرة ،وانما يصار إلى إعالن كل جامعة من الجامعات السورية ،وذلك يعود لحاجة كل جامعة ووضع

الخريجين األوائل فييا ممن لم يعينوا سابقاً.

ولفت إلى أنو سيتم النظر باالحتياجات الفعمية ضمن الجامعات ،بما يعكس التوجو العام لو ازرة التعميم العالي بشأن ىذا

الموضوع ،مشي اًر إلى أن ق اررات المعيدين ال تؤشر إال عن طريق الو ازرة.

