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ألفًا في جامعة  152«: الوطن»عابدين لـ… ألف طالب وطالبة إلى امتحانات الجامعات اليوم  600 
 دمشق وتأمين جميع المستمزمات

طالب وطالبة اليـو األحد إلى امتحانات الفصؿ الدراسي األوؿ في مختمؼ الجامعات، وسط إجراءات ألؼ  066يتقدـ نحو 
مشددة صادرة عف وزارة التعميـ العالي وتدابير احترازية لضماف سير العممية االمتحانية بالشكؿ المطموب واتخاذ كؿ إجراءات 

 .الوقاية مف فيروس كورونا
س جامعة دمشؽ محمد يسار عابديف، أف عدد الطالب المتقدميف إلى االمتحانات اليوـ ، بيف رئي«الوطف»وفي تصريح لػ

ألؼ طالب وطالبة، في مختمؼ كميات جامعة دمشؽ ومعاىدىا وفروعيا في ) درعا والسويداء  056يصؿ إلى نحو الػ
 .(والقنيطرة

وتجييز األوراؽ االمتحانية واألسئمة وتزويد الكادر وبيف عابديف أنو تـ منذ أسبوع متابعة تجييز القاعات والطاوالت والكراسي 
 .باألوراؽ والمواـز االمتحانية

وشدد عابديف عمى تأميف التدفئة، معتبرًا أنيا جيدة في مختمؼ الكميات، مع متابعة إمكانية تأميف وسائؿ تدفئة في الممرات، 
 .وذلؾ بناء عمى طمب عمداء الكميات
يع اإلجراءات ومرونة التعامؿ مع الطمبة وخمؽ األجواء المناسبة، عممًا أف التباعد موجود وأكد رئيس جامعة دمشؽ اتخاذ جم

 .ضمف االمتحانات، ناىيؾ عف عدـ استفزاز الطالب وتوفير كؿ مستمزمات سير االمتحانات
ميات ورصد الجاىزية ونوه عابديف بإجراء الجوالت عمى االمتحانات، وذلؾ بتكميؼ كؿ نائب مف النواب بإجراء جوالت عمى الك

 .الكاممة
كما لفت إلى أف الكميات اتخذت كؿ االستعدادات المطموبة واالنتياء مف إصدار برامجيا االمتحانية وتوزيع الطالب عمى 

 .القاعات ووضع جداوؿ المراقبات والرصد
االمتحانات فييا وتذليؿ كؿ المعوقات كما تـ االطالع عف قرب عمى التدابير واإلجراءات التي اتخذتيا الكميات استعدادًا لبدء 

التي قد تؤثر عمى أداء االمتحانات الجامعية، وتـ وضع تفاصيؿ اإلجراءات االحترازية الواجب اتباعيا خالؿ فترة االمتحانات 
 .في جميع الكميات

مولة دوف تفادي االزدحاـ وشدد عابديف عمى موضوع النظافة والتعقيـ لمقاعات والمدرجات التي تجري فييا االمتحانات، والحي
 .عند دخوؿ الطالب إلى القاعات والمدرجات والتباعد المكاني بيف الطالب أثناء جموسيـ في المقاعد

كما شدد عمى التقيد وااللتزاـ بالتعميمات الناظمة لالمتحانات مف الطالب والمراقبيف واتخاذ اإلجراءات القانونية بحؽ مف 
 .يخالؼ ىذه التعميمات

مى توفير جميع الخدمات المطموبة لتأميف سبؿ الراحة واألماف أثناء تقديميـ امتحاناتيـ داخؿ القاعات كالتدفئة واإلنارة وأكد ع
 .الجيدة ووجو بضرورة معالجة أي مشكمة أو حاالت تطرأ عمى االمتحانات بشكؿ سريع

 .التحضيرية لمكميات الطبية المقررة السبت القادـ ىذا ولفت عابديف إلى متابعة تأميف كؿ التجييزات النطالؽ امتحانات السنة
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 بحث تعزيز التعاون العممي والفني بين جامعة دمشق وأكساد

 سانا-دمشؽ

المركز العربي لدراسات المناطؽ الجافة واألراضي بحث رئيس جامعة دمشؽ الدكتور محمد يسار عابديف مع مدير منظمة 
 .القاحمة أكساد الدكتور نصر الديف العبيد سبؿ تعزيز وتطوير التعاوف بيف الجانبيف في المجاالت العممية والفنية

ب كمية وتتركز جوانب التعاوف بيف أكساد وجامعة دمشؽ في اإلشراؼ المشترؾ عمى رسائؿ الماجستير والدكتوراه وزيارات طال
الزراعة إلى محطات أكساد البحثية لالطالع عمى آخر التجارب واألبحاث والندوات وورشات العمؿ المشتركة واالستفادة مف 
خبرات جامعة دمشؽ لتنفيذ المشاريع التنموية في الدوؿ العربية وفسح المجاؿ لنشر األبحاث العممية المحكمة في مجمة 

 .دالبيئات الجافة التي تصدرىا أكسا

الدكتور عابديف نوه خالؿ المقاء الذي جرى اليـو في مقر رئاسة جامعة دمشؽ بالتعاوف القائـ بيف الجانبيف والمشاريع والبحوث 
العممية التطبيقية التي تنفذىا أكساد في سورية فيما أعرب الدكتور العبيد عف استعداد المنظمة لمتعاوف مع باحثي وخبراء 

 .اث والمشاريع العممية التطبيقية في مختمؼ مجاالت عمؿ أكسادجامعة دمشؽ إلنجاز األبح

يذكر أف المركز العربي لدراسات المناطؽ الجافة واألراضي القاحمة أكساد وقع مع جامعة الفرات في أيموؿ الماضي اتفاقية 
لحافظة ومكافحة التصحر تتضمف التعاوف في مجاالت استخدامات المياه متعددة المصادر وتطوير تربية النخيؿ والزراعة ا

واالستفادة المشتركة مف المختبرات ومحطات التجارب الحقمية لدييما وتعزيز القدرات التقانية والفنية التي تسيـ في تطوير 
 .واقع الزراعة في المجاالت التي تيـ الطرفيف

 ىيالنو اليندي
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 ألف طالب وطالبة يتقدمون المتحانات الفصل الدراسي األول في الجامعات الحكومية 022نحو  

 سانا-دمشؽ

 .وتستمر لمدة شير تقريباً  4640-4646بدأت صباح اليوـ امتحانات الفصؿ األوؿ في الجامعات الحكومية لمعاـ الدراسي 

ألؼ طالب وطالبة مبينة أنو  066لوزارة التعميـ العالي والبحث العممي تمقت سانا نسخة منو نحو ويتقدـ لالمتحانات وفؽ بياف 
تـ الطمب مف جميع الجامعات تأميف كؿ مستمزمات العممية االمتحانية واتخاذ اإلجراءات المطموبة لضماف سيرىا بالشكؿ 

زاـ بالتعميمات الصحية ومنع دخوؿ أي طالب إلى القاعة األمثؿ إضافة إلى التشدد بإجراءات التصدي لوباء كورونا وااللت
جراء عمميات التعقيـ الكامؿ لجميع القاعات والمراكز االمتحانية  .االمتحانية دوف ارتداء الكمامة وا 

ألؼ طالب  056وأشار الدكتور صبحي البحري نائب رئيس جامعة دمشؽ لمشؤوف اإلدارية في تصريح لػ سانا إلى أف نحو 
يتقدموف لالمتحانات بجامعة دمشؽ وفروعيا في درعا والقنيطرة والسويداء حيث تمت تييئة الظروؼ المناسبة لمطالب وطالبة 

لتقديـ امتحاناتيـ ضمف أجواء مريحة وتأميف وسائؿ التدفئة والنظافة العامة داخؿ القاعات والتأكيد عمى التقيد بالتعميمات 
ات ونوابيـ لمقياـ بجوالت دورية عمى القاعات لمراقبة سيرىا ومتابعة ومعالجة كؿ الناظمة لالمتحانات وتوجيو عمداء الكمي

 .األمور المستجدة والطارئة

ألؼ طالب وطالبة يتقدموف لالمتحانات في  00الدكتور عمار ناصر آغا عميد كمية االقتصاد بجامعة دمشؽ قاؿ إف نحو 
حتى الساعة الحادية عشرة، ومف الحادية عشرة والنصؼ لغاية الواحدة الكمية وعمى مدى جمستيف يوميًا مف التاسعة صباحًا و 

مقررًا مف السنوات األربع وأنو تـ اتخاذ كافة اإلجراءات لضماف سير  056والنصؼ ظيرًا مبينًا أف سيتـ فحص الطالب بػ 
 .العممية االمتحانية بالشكؿ األمثؿ مع االلتزاـ باإلجراءات الصحية المطموبة

امة قدور عميد كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية بجامعة دمشؽ قاؿ إف أكثر مف سبعيف ألفًا يتقدموف لالمتحانات في الدكتور أس
الكمية يتوزعوف عمى القاعات االمتحانية الموجودة في البناءيف الشمالي والجنوبي وقسـ المكتبات وكمية اإلعالـ وعمى مدى 

عة ونصؼ الساعة مشيرًا إلى أف ىناؾ جمسات امتحانية يصؿ فييا عدد الطالب ثالث جمسات يوميًا مدة كؿ واحدة منيا سا
المتقدميف لالمتحاف إلى ألفي طالب مثؿ قسـ المغة العربية واإلنكميزية مبينًا أف عمميات التصحيح تبدأ فورًا مع انتياء كؿ مادة 

 .02في جميع أقساـ الكمية البالغ عددىا 

 01والكيربائية بجامعة دمشؽ يتقدـ لالمتحانات وفؽ الدكتور مصطفى الموالدي عميد الكمية  وفي كمية اليندسة الميكانيكية
ألؼ طالب وطالبة حيث تقاـ يوميًا جمستاف امتحانيتاف مدة كؿ واحدة ساعتاف الفتًا إلى أنو تـ توجيو المراقبيف لاللتزاـ 

ؤوليات لكؿ مف رئيس وأميف القاعة والمراقب مع تأكيد أف بالتعميمات الخاصة لمعمؿ داخؿ القاعات االمتحانية وتحديد المس
يكوف ىناؾ عضو ىيئة تدريسية عمى األقؿ في كؿ قاعة مف أجؿ متابعة أمور الطمبة وتقديـ العوف ليـ إضافة إلى التأكيد 

 .عمى ضرورة االلتزاـ بإجراءات التصدي لوباء كورونا مف ارتداء الكمامات وتحقيؽ التباعد المكاني

 
 اإلعالـ دائرة

        سانا     المصدر           
 42/0/4640    التاريخ     



ار الدكتور الموالدي إلى أف ساللـ التصحيح لكؿ المقررات سيتـ نشرىا عمى موقع الكمية اإللكتروني وصفحتيا الرسمية وأش
عمى موقع التواصؿ االجتماعي فيسبوؾ مف قبؿ الييئة اإلدارية لالتحاد الوطني لطمبة سورية ليتأكد الطالب مف إجاباتيـ 

 .ويتحققوا منيا

 بمنار دي –ىيالنو اليندي 

 

  



  



 !عضو هيئة تدريسية تخسرهم الجامعات الحكومية.. من المستفيد؟422

عف العاـ السابؽ، وما  4603-4602عضو في العاـ الدراسي  466انخفض عدد أعضاء الييئة التدريسية 
  تعييف أعضاء الييئة التدريسية في مراحميا األولىزالت مسابقة 

 الجامعات الحكومية السورية طالبة وطالب، غير أف 45233بػ عدد الطالب في التعميم العالي رغـ زيادة 
 عضو ىيئة تدريسية. 466تعاني مف نقص في أعضاء الييئة التدريسية بمقدار 

مف تسرب أعضاء الييئة التدريسية  -إضافة إلى ىجرة ذوي الشيادات العميا وخبراتيا خارجيا -تعاني سورية
)أحدث  4603-4602عف العاـ الدراسي بيانات التعميم العالي مف جامعاتيا الحكومية، ىذا ما تظيره 

-4212الدراسي  عضو في العام 422أعضاء الهيئة التدريسية إحصائية منشورة(، حيث تراجع عدد 
 2524البالغ  4212-4214عضو هيئة تدريسية مقارنة مع العام الدراسي  2024ليصل إلى  4212

ىو العاـ الذي باشر فيو الناجحيف في آخر  4603-4602عممًا أف العاـ الدراسي  عضو هيئة تدريسية؛
 .4600ألوؿ/ديسمبر مسابقة لتعييف أعضاء ىيئة تدريسية التي تـ اإلعالف عنيا في نياية كانوف ا

 22في الجامعات الحكومية، حيث خسرت الجامعات الحكومية كميات الهندسة كانت أكبر نسبة تسرب في 
 05في كمية اليندسة المدنية، و 40منيـ في كمية اليندسة الميكانيكية والكيربائية،  20عضو ىيئة تدريسية، 

 ية المعموماتية.في كم 4في كمية اليندسة الكيماوية والبتروكيماوية، و

في كمية  02منيـ في كمية الطب البشري، و 26عضو ىيئة تدريسية،  01 خسرت الكميات الطبيةفي حيف 
حيث خسرت في كمية الصيدلة، وتركز القسـ األكبر مف الخسارة بمف ىـ بمرتبة أستاذ  3طب األسناف، و

 بمرتبة مدرس. 04وبمرتبة أستاذ مساعد،  12أستاذ في الكميات الطبية، و 45الجامعة 

تموز /يوليو مف العاـ الماضي عف حاجتيا لتعييف  40في  وزارة التعميم العالي والبحث العمميوأعمنت 
مف حممة شيادة الدكتوراه أو المؤىؿ العممي المطموب لمتعييف في عضوية ” سورييف ومف في حكميـ“مؤىميف 

أسماء لـ تعمف الوزارة بعد عف  -أشير عف اإلعالف أي بعد ما يقارب ستة-الييئة التدريسية، ولغاية اليوـ 
ف مدة إجراءات استكماؿ التعييف مف اإلعالف عف الممفات المقبولة الدكاترة المرشحيف لممقابمة الشفيية . وا 

الي السنتيف، ويتساءؿ بعض الدكاترة وأعضاء والمقابالت الشفيية وتقييـ النتاج العممي ومف ثـ المباشرة حو 
"، كيؼ يمكف لوزارة التعميـ العالي والجامعات الحكومية الحديث ىاشتاغ سوريةالييئة التدريسية تواصمت معيـ "

 
 اإلعالـ دائرة

       ىاشتاغ سوريا      المصدر           
 42/0/4640    التاريخ     

https://hashtagsyria.com/item/32771
https://hashtagsyria.com/item/32771
https://hashtagsyria.com/item/32771
https://hashtagsyria.com/


ة لمجودة األكاديمية؟، حيث عف رفع تصنيفيا عالميًا ونسبة طالب إلى أستاذ تتجاوز جميع المعايير العالمي
 يرتفع تصنيؼ الجامعة كمما قمت نسبة طالب إلى أستاذ.

-4602في العاـ الدراسي  طالبة وطالب 212200عدد الطالب في الجامعات الحكومية السورية حيث بمغ 
 .طالبة وطالب 226204  طالبة وطالب عف العاـ الدراسي السابؽ والبالغ 45233بزيادة قدرىا  4603

 


