دائرة اإلعالم

األستاذ الدكتور رئيس الجامعة المحترم
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أخبار الجامعة
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دام برس

المصدر
دائرة اإلعالم

التاريخ

سانا
2221/1/12

امعة دمشق تعمن بدء التسجيل عمى مقررات الفصل الدراسي األول لمطالب القدامى بالتعميم المفتوح
دمشق-سانا أعمنت جامعة دمشق بدء التسجيل عمى مقررات الفصل الدراسي األول لمطالب القدامى في نظام التعميم المفتوح
وذلك لغاية يوم الخميس  .2221-2-11وأشارت الجامعة في إعالنيا الذي تمقت سانا نسخة منو اليوم إلى أنو يمكن
االطالع عمى التعميمات ضمن ممف استمارة التسجيل لكل برنامج من خالل الموقع اإللكتروني الرسمي لمتعميم المفتوح في

جامعة دمشق .ويضم نظام التعميم المفتوح في جامعة دمشق برامج الترجمة والمحاسبة وادارة المشروعات المتوسطة والصغيرة
ورياض األطفال والدراسات القانونية والدراسات الدولية والدبموماسية واإلعالم.

****************************************************

جامعة دمشق تمدد فترة قبول طمبات االعتراض عمى نتائج مفاضمة التعميم المفتوح
دمشق-سانا مددت جامعة دمشق اليوم فترة قبول طمبات االعتراض عمى نتائج مفاضمة التعميم المفتوح لمعام الدراسي -2222
 2221لغاية الرابع عشر من الشير الجاري وذلك وفق بيان تمقت سانا نسخة منو .وكانت الجامعة أصدرت في الثالث عشر
من الشير الماضي نتائج مفاضمة التعميم المفتوح متضمنة الحدود الدنيا والنتائج االسمية لمقبول في البرامج كافة.
***********************************************
تحول بعض مقررات برنامج التعميم المفتوح من المؤتمت إلى التقميدي
كمية اإلعالم ّ
دمشق-سانا
أعمنت كمية اإلعالم في جامعة دمشق-نظام التعميم المفتوح عن تحويل امتحان بعض المقررات من النظام المؤتمت إلى
النظام التقميدي اعتبا اًر من الفصل الدراسي األول لمعام الحالي.
وبينت الكمية في تعميم تمقت سانا نسخة منو أن المقررات التي سيتم تحويميا ىي ترجمة إعالمية سنة أولى وادارة وتخطيط

العالقات العامة وتكنولوجيا االتصال وادارة اإلعالن سنة ثانية والتخطيط اإلعالمي سنة ثالثة والترجمة اإلعالمية وتخطيط
الحمالت اإلعالمية سنة رابعة.
ويأتي ىذا اإلجراء بناء عمى قرار مجمس جامعة دمشق في حزيران الماضي بالموافقة عمى تحويل النظام االمتحاني لمقررات

برامج التعميم المفتوح التي فييا نسب نجاح مرتفعة من المؤتمت إلى التقميدي في إطار حرص الجامعة عمى رفع السوية
العممية لمطالب والتأكيد عمى عدم وجود أي فروقات بنسب النجاح في المقررات المتماثمة في التعميم النظامي والمفتوح.

ووفقاً لق اررات مجمس التعميم العالي ال يجوز أن تتجاوز نسبة النجاح في أي مقرر الـ  02بالمئة وأال تقل عن الـ  22بالمئة.
*******************************************
ق اررات جديدة لمجمس التعميم العالي حول الطالب المستضافين والمتميزين والمعيدين والسنة التحضيرية
دمشق-سانا أصدر مجمس التعميم العالي ق ار اًر سمح بموجبو لمطالب المستضافين في الجامعات األخرى بتغيير الجامعة
المستضافين فييا لمرة واحدة خالل حياتيم الجامعية.

كما سمح المجمس خالل اجتماعو مؤخ اًر لمطالب المتميزين المشاركين في ممتقى التفوق الجامعي وطالب البرامج المخصصة

لخريجي المركز الوطني لمتميز بالتسجيل مجاناً في دورات المعاىد العميا لمغات في الجامعات الحكومية.

وفي قرار آخر وافق المجمس عمى اإلعالن عن مفاضمة ملء شواغر لطالب السنة التحضيرية في الكميات الطبية الناجحين
والمنقولين الذين تقدموا إلى مفاضمة الفرز لمعام الدراسي  2222-2212وتم رفض جميع رغباتيم.
كما قرر المجمس منح مدة سنة إضافية لممعيدين الذين انتيت المدة المحددة من أجل إيفادىم وذلك الستكمال إجراءات

إيفادىم داخمياً أو خارجياً وسمح لمطالب المقبولين في الدراسات العميا بكميات الطب البشري تغيير اختصاصيم إلى

اختصاصات محددة.

في سياق متصل وافق المجمس عمى منح مدة إضافية ال تتجاوز ستة أشير بدءاً من تاريخ  2221-1-4الستكمال إجراءات
اعتماد ق اررات تعيين الخريجين األوائل في جامعة دمشق لمعام الدراسي 2018-2019.
**************************************************

نعيسة :ال تسجيل مباش ارً في التعميم المفتوح بجامعة دمشق
تشرين 0201/1/12
أكدت نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعميم المفتوح – الدكتورة رغداء نعيسة لـ(تشرين) أنو ال يوجد تسجيل مباشر لنظام

التعميم المفتوح في جامعة دمشق ،ولكن يمكن لمطالب التسجيل في جامعتي تشرين والبعث بشكل مباشر.

لممستعجمين منيم الذين وصمت قوائميم من العسكريين
وحول تسجيل الطالب القدامى لفتت نعيسة إلى أن األولوية اآلن
َ
وشعب التجنيد ،منوىةً بأن التسجيل بدأ منذ  2222/11/15و سيستمر حتى .2221/2/10

المصدر
دائرة اإلعالم

التاريخ

الوطن اون الين
2221/1/11

جامعة دمشق تقرر تصوير جمسات الحكم ومناقشة الدكتوراه بـ«الفيديو» … الحناوي لـ«الوطن» :الشفافية لكل من
«الطالب واألستاذ» وخمق جو من العدالة
لم تتوقف اإلجراءات والق اررات المتخذة بحق طالب الدراسات العميا في مرحمتي الماجستير والدكتوراه ،لتفتح معيا التساؤالت

حول الغاية منيا ،كما يترافق مع التأكيدات المستمرة لجامعة دمشق بأن الغاية من أي قرار ىو دعم البحث العممي واالىتمام
بواقع الدراسات العميا في مختمف الكميات.

ىذا وألزمت جامعة دمشق طالب الدراسات العميا بحضور سيمنارات عمنية في القسم المختص وأخذ التفقد واعالم الجامعة

بمن تجاوز غيابو  3جمسات لكل عام دراسي.

وشددت الجامعة عمى ضرورة تصوير مناقشة الدكتوراه بالفيديو وارسال نسخة  cdلمجامعة ،وتقديم تبرير مفصل لكل طالب
دراسات عميا تجاوز قيده ضعف مدة الحصول عمى الشيادة مع التركيز عمى توضيح تاريخ تسجيل البحث.

كما أكدت الجامعة ضرورة توزيع طالب الدراسات العميا من قبل مجمس القسم عمى أعضاء الييئة التدريسية في القسم بعد
الحصول عمى موافقة المشرف المعين من قبل القسم وليس من خالل االتصال المباشر لمطالب معو ،وبالتالي تحقيق العدالة

في التوزيع عمى أعضاء الييئة التدريسية.

إضافة إلى تزويد رئاسة الجامعة بجدول لمسيمنارات التي ستتم حتى نياية عام 2221ـ والتأكيد عمى أعضاء الييئة التدريسية
والفنية بحضور السيمنارات وجمسات الحكم العمنية لكونيا جزءاً من النصاب التدريسي وتفريغ جميع أعضاء الييئة التدريسية
والفنية من أي واجب تدريسي خالل األوقات المحددة لمسيمنارات ،وذلك حتى تاريخ أقصاه  14الشير الجاري.

وضمن توجييات مجمس جامعة دمشق ،تم الطمب بضرورة تقيد طالب الدراسات العميا والتأىيل والتخصص والدكتوراه بااللتزام

بحضور جمسات المراقبة االمتحانية التي سيتم تكميفيم بيا خالل امتحانات الفصل األول من العام الدراسي .2221\2222

ىذا وتفرض عقوبة اإلنذار عند أول تغيب عن الجمسة االمتحانية واحالة المتغيب إلى لجنة االنضباط عند تغيبو لممرة الثانية،
مع األخذ بعين االعتبار أن توجيو عقوبة اإلنذار لطالب الماجستير األكاديمي يشكل مانعاً من قبول تسجيمو في الدكتوراه.

ىذا ويؤخذ الغياب بعين االعتبار من نسبة دوام الطالب في جميع الماجستيرات التي يجب أن يحققيا الطالب لمدخول إلى
االمتحان.

وبالنسبة لطالب الدكتوراه فإن عقوبة اإلنذار تحول دون إمكانية تعيينو في المستقبل كعضو ىيئة تدريسية في الجامعات.

ووصف رئيس لجنة الدارسات العميا في كمية الحقوق الدكتور عمار السالم لـ «الوطن» قرار إلزام طالب الدراسات العميا بالقيام
بأعمال المراقبة االمتحانية بـ«المعقول والمنطقي» باعتباره أقل ما يمكن أن يقدمو طالب الدراسات لجامعتو ،ولكن تحويل

الطالب المخالف إلى لجنة انضباط وفرض عقوبات من شأنيا أن تمنع الطالب من التسجيل في الدكتوراه أو عدم قبول تعيينو
الحقاً عضواً في الييئة التدريسية ،تعتبر إجراءات مبالغاً بيا ألن القاعدة القانونية تقول :ال جريمة وال عقوبة دون نص

قانوني ،ومن الضروري منح مكافآت مالية تحفيزية لمطالب ،وأن تحسب ىذه األعمال التي يساعد بيا الطالب الجامعة من

األمور االيجابية التي يستحق عمييا نقاطاً إضافية عند منحو درجة المناقشة لكون ذلك يدخل ضمن سموكيات الطالب التي
يمكن أن تأخذ بعين االعتبار.

وقال السالم :إن إلزام حضور طالب الدارسات جمسات السيمنار ىو قرار صائب لما ليذه الجمسات من فائدة عممية كبرى

يمكن أن تعود عمى الطالب ،لكن مع عدم التوجو لممعاقبة في عدم الحضور ،واالستعاضة عن المعاقبة ،بالقيام بإجراءات
تشجيعية لمحضور ،كما أنو ال مانع من إلزام الطالب بإرفاق نسخة  cdعن فيديو المناقشة ،شريطة أن يكون تصوير الفيديو

عمى حساب الجامعة ،وذلك من خالل شراء كاميرات تصوير فيديو لكل كمية وتكميف أحد الموظفين بإجراء عممية التصوير
بعد أجراء دورة تدريبية لمموظفين في كيفية التصوير.

وحول ىذا الموضوع أكد نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العممي والدراسات العميا الدكتور محمد فراس الحناوي

لـ«الوطن» أن اليدف من اإلجراءات المتخذة ىو حماية الطالب ورفع األداء ،من منطمق التوثيق والشفافية لجمسات الحكم لكل
من الطالب واألستاذ ،وخمق جو من العدالة والمنطقية ،مع حضور أعضاء الييئة التدريسية لمسيمنارات والذي يعتبر جزءاً من
نصابيم التدريسي ،إضافة إلى معرفة األساتذة لألبحاث المنجزة ما يغني معمومات الطالب (الباحث).

وأشار إلى أن اإلجراءات المطبقة لطالب الدراسات العميا في المراقبات االمتحانية مطبقة مسبقاً ،مع طرح مراقبة طالب

الدراسات العميا في غير كمياتيم.

المصدر
دائرة اإلعالم

التاريخ

البعث
2221/1/12

فتح ممف “التعميم المفتوح” من جديد ..والجامعة “بالغنى عن موارده ”
دمشق –فداء شاهين
بين الحين واآلخر تقوم و ازرة التعميم العالي والبحث العممي بتحريك ممف برنامج التعميم المفتوح تحت مسميات عدة ،منيا

إعادة تقييم واقع التعميم المفتوح كالذي جرى في آب  ،2214وورشة عمل أخرى في جامعة تشرين ،مع توجيو “تخمة” من
التيم إليو.
ويرى متابعون أنو ال ضرر في تشخيص نقاط القوة والضعف ليذا البرنامج بيدف النيوض بو وتطويره ،في وقت تم غض

النظر عن الجامعات الخاصة التي تحولت إلى مؤسسات ربحية ،وافتتحت اختصاصات مشابية لمجامعات الحكومية ،وىذا لم
يكن ضمن التوجو حين تأسيسيا ،بل كان التركيز عمى اختصاصات غير متوفرة في الجامعات الحكومية ،والجديد في ىذا

الخصوص ما كشفو رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد يسار عابدين لـ “البعث” عن تكميف لجنة من الجامعة إلعادة تقييم

نظام التعميم المفتوح ،ومدى جدوى اختصاصاتو مع دراستو بشكل جيد كونو أصبح ينافس التعميم النظامي ،وىنا يجب إعادة

النظر في ىذا النمط من التعميم ،عمماً أن ىناك مشكمة في توقيت امتحاناتو ،وثقالً كبي اًر في إنجاز االمتحانات وشؤونو

اإلدارية ،فال يوجد موظفون بشكل كاف ،وأوضح عابدين أنو بعد التقييم سيتم الوصول إلى نتائج قابمة لمتطبيق ،مستبعداً أن
يتم إلغاء أي برنامج.

وأكد رئيس الجامعة عمى أن يكون لمتعميم المفتوح مبنى مستقل ،وتدرس حاالتو ،وال يجوز منافسة الشيادة النظامية ،ورداً عمى

تمسك الجامعة بالتعميم المفتوح ،وعدم تأييد استقالليتو بسبب الموارد التي يحققيا ،أكد عابدين أن الجامعة ال تحتاج إلى مردود

التعميم المفتوح كونيا تتمقى الدعم الكافي من الدولة.

المصدر
دائرة اإلعالم

التاريخ

دام برس
2221/1/2

جامعة دمشق تحقق المركز األول في مسابقة تميز لممشاريع  ..ومشاريع تحقق مراكز متقدمة
دام برس-فرح العمار:

حققت جامعة دمشق المركز االول في مسابقة" تميز" لممشاريع الجامعية التي أقامتيا رابطة فمسطين الطالبية بالتشاركية مع
الجمعية العممية السورية لممعموماتية.
المشروع الذي حقق المركز األول" طاولة النقل متعددة االتجاىات" لدعم خطوط االنتاج لمطالب عمي ابوجيب ىندسة

حواسيب محمد مالطعمي اختصاص تحكم وبشر رمضان اختصاص حواسيب من كمية اليندسة الميكانيكية وقالوا عن
مشروعيم أنو داعم لخطوط االنتاج فيستطيع النقل من مكان آلخر دون الحاجة لوجود عمال ولو عدة تطبيقات مثل فرز

االغراض ويمكن ان يكون أيضا بديال لخط انتاج مضروب ويمكن ان يستثمر في شركات البريد والشحن والبيع االلكتروني

والمعامل.
معاون وزير االتصاالت الدكتور غسان سابا أكد في تصريح لو أن المسابقة تدعو لمتفاؤل بيؤالء الشباب الميندسين أصحاب

المشاريع المالمسة ليموم المواطنين وليا تطبيقات مباشرة ومنيا مشاريع خاصة بجرحى الحرب وأخرى خاصة بذوي االعاقة

ومنيا ما ىو خاص بالكشف عن كورونا ،مشي اًر الى أن نجاح أي مشروع يرتبط بنزولو إلى السوق واستثماراتو.

وأضاف الدكتور سابا أن المسابقة تميزت بالتنظيم واالشراف ولجان التحكيم ،متمنياً لممشاريع االستم اررية وأن تبصر النور من

خالل رجال أعمال يؤمنون بيذه المواىب".

من جانبو المدير اإلداري لمسابقة تميز وليد الخياط قال لدام برس " :مسابقة تميز ىي مسابقة عممية ىندسية نحاول من
خالليا دعم الطالب اليندسيين و قد أضفنا شيء جديد ىذه السنة عمى المسابقة وىي مشاريع غير ىندسية واليوم نحنا

متواجدون في  6محافظات ،وخالل الظروف الحالية قررنا إضافة مشاريع إضافية تساعد في الكشف عمى الكورونا ،واليدف
الرئيسي من ىذه المسابقة أن ندعم الطالب بحيث يصبح مشروعو حقيقة ويطبق عمى أرض الواقع".

وأضاف السيد وليد ":قمنا بيذه السنة بشراكات في مسابقة التميز واذا كان أحد المشاريع الموجودة يحقق شروط ىذه الشراكات

يتم تطبيقيا عمى أرض الواقع".

الدكتور أيمن سواح أحد مدربي المسابقة بين أن تميز حدث سنوي ميم لفئة الشباب المتميزين يعطييم الدعم المعنوي والمادي
لممشاريع المتميزة ويشجعيم عمى أفكار بناءة ومفيدة لممجتمع ويحفزىم عمى االستمرار بمشاريعيم والبدء بشركات صغيرة

تحافظ عمى استم اررية العمل وتؤمن استثما اًر جيداً".

من جيتو عميد كمية اليندسة الميكانيكية الدكتور مصطفى الموالدي أكد أن الكمية تشارك لمعام السادس عمى التوالي في
المسابقة وقد تمت المشاركة بعد معرض المشاريع بنسختو الثالثة الذي أقيم في الكمية وبدورنا شجعنا الطالب عمى المشاركة

في المسابقة مشي اًر إلى فوزىم بالجائزة االولى فييا بمقدار  5مميون ليرة سورية متفوقاً عمى الكثير من المشاريع الجيدة

والمتميزة التي قدمت باإلضافة لفوز فريق ثان من الكمية ايضا باحد المراكز وىو فريق" قفاز لغة الصم" لتحويل لغة االشارة
الى اشارات صوتية
وأضاف الدكتور الموالدي أن الكمية ستقيم معرضاً لممشاريع المتميزة برعاية من رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد يسار

عابدين في الشير التاسع من العام الجاري وسيدعاً إليو الجامعات الحكومية والخاصة وبعض المعاىد".

الطالب عبد الرحمن بياسي وىو طالب بكالوريا قال لدام برس ":أقدم في ىذه المسافة تطبيق سفرني سيجمع وسائل النقل
العامة والخاصة لتوفير الوقت عمى طالب الجامعات الذين يسافرون بشكل دوري والمستخدمين ،ويعرض التطبيق

لممستخدمين كافة الرحالت وأسعار الشركات الموجودة فيو والتي تضمن ليم حجز الرحالت عن طريق التطبيق بدون النزول

لمكتب الشركة".

تميز فكرة انطمقت في عام  2214لتحفيز الطمبةَ ودعم أفكارىم ومشاريعيم شارك فييا شباب بفكرىم المميز وقدراتيم العظيمة
والمشاركة فييا مفتوحة لطالب الجامعات الحكومية" دمشق،البعث ،تشرين ،حمب ،الجامعة االفتراضية السورية "الجامعات

الخاصة ،المعاىد المتوسطة ،معيد دمشق المتوسط DTC

