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إجراءات لرفع تصنيف جامعة دمشق … بالمئة نسبة إنجاز رسائل الماجستير والدكتوراه  02«: الوطن»الحناوي لـ
 يومًا لألستاذ المحكم 12)عالميًا(.. وميمة 

كشف نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العممي والدراسات العميا في جامعة دمشق الدكتور محمد فراس الحناوي في 
عن وضع حمول لمعالجة مشاكل التأخر في البت بنشر رسائل الماجستير والدكتوراه في المجمة « الوطن»حديث خاص لـ

يا من خالل التخمي عن المراسالت الورقية لممحكمين واستبداليا المحكمة، مبينًا أن جامعة دمشق تنظم عمل مجالت جامعت
 .بالمراسمة عن طريق البريد اإللكتروني

يومًا، إذا أخفق في أن يستجيب خالليا يستبدل بمحكم آخر، مؤكدًا أن الغرض  12أنو تم منح المحكم ميمة  وبّين الحناوي
من ىذه العممية ىو السرية الكاممة في عممية إرسال المقاالت لممحكمين وكذلك منع التأخير في التحكيم لممقاالت التي ستقبل، 

 .ا الشيرعمى أن يبت في عممية التحكيم خالل فترة أقصاى
ونوه بأن ىذا اإلجراء شكل ارتياحًا لدى الباحثين طالب الدراسات العميا واألساتذة المحكمين بوجود آلية واضحة ضمن مواعيد 

 .زمنية محددة، سواء بقبول البحث العممي المقدم أو رفضو أو إجراء أي تعديل
أشير وأكثر نظرًا اللتزام  4لفترة زمنية قد تصل إلى الـ ويأتي ذلك في الوقت الذي كانت تتأخر فيو نتيجة األبحاث العممية 

العديد من األساتذة بميام أخرى، وبالتالي يتسبب بحدوث تأخر ال يكون في مصمحة الطالب، األمر الذي استدعى تدخل 
 .الجامعة بحمول جديدة منصفة لطالب الدراسات العميا ويعزز من مكانة البحث العممي

، األمر الذي يرفع من مكانة مجمة جامعة (OJS) وجو جامعة دمشق نحو نظام المجالت المفتوحةكما كشف الحناوي عن ت
دمشق بين المجالت العالمية وبالتالي إدراجيا ضمن ىذه المجالت، وضمن محركات البحث العالمية بالنسبة لجميع األبحاث 

 .العممية المحكمة سواء في مرحمة الماجستير أو الدكتوراه
رئيس جامعة دمشق أن ىذا اإلجراء يسيم في رفع تصنيف جامعة دمشق بين الجامعات السورية والخارجية، كما  وبين نائب

يحقق الجدية وااللتزام واستقطاب باحثين في الخارج ترغب بالنشر في مجمة جامعة دمشق، وقال إن إطالق البرنامج الخاص 
 .عمميات التحكيمبنظام المجالت الجديد خالل أيام، ليتاح من خاللو كل 

ويب ماتريكس( لترتيب )وأوضح الحناوي أنو لم يحدث أي تغيير كبير عمى تصنيف جامعة دمشق األخير ضمن تصنيف 
الجامعات السورية، مؤكدًا اتخاذ إجراءات يتم العمل عمييا لتحسين التصنيف من خالل نشر األبحاث والمعمومات الكافية 

بكل دقة وشفافية عمى صعيد النماذج واالطالع عمى المجمة ضمن موقع الجامعة، باستمرار عمى موقع الجامعة، وذلك 
 .إضافة إلى نشر األبحاث الكترونيًا من ضمنيا المتراكمة خالل الفترة السابقة

وفيما خص شرط الجية الداعمة وعممية التشبيك، بين الحناوي أن ىناك إجراءات مرنة جدًا فيما يخص رسائل الماجستير، 
عن تشكيل لجنة لمتشبيك فيما يخص رسائل الدكتوراه، مبينًا أن ىناك اجتماعات مكثفة والتحضير لورشة عممية لعرض  ناىيك

عناوين األبحاث وتبادل وجيات النظر بين مختمف الجيات وبالتالي زيادة التشبيك، مع وجود جدية أكبر في االىتمام بعدد 
 .من األبحاث



 7632بمغ  1622ولغاية  1621مجموع رسائل الماجستير المسجمة في الجامعة منذ وكشف نائب رئيس جامعة دمشق أن 
، مع 1377رسالة أنجز منو  1351، كما قدر عدد رسائل الدكتوراه المسجمة خالل ذات الفترة 4232رسالة أنجز منيا 

 .متابعة حصر جميع الرسائل خالل العام الماضي
وىذا يعود إلى عدم جدية كثير من الطالب في إنجاز أبحاثيم وكذلك عدم متابعة  بالمئة 66مبينًا أن نسب اإلنجاز نحو الـ 

األساتذة لطالبيم في إنجاز أطروحاتيم نتيجة لألعداد الكبيرة لمرسائل التي غالبًا ما يشرف عمييا األستاذ أي عدم العدالة في 
 .توزيع الطالب عمى المشرفين

ة من جية تمح عمى إنياء البحث فييا، مضيفًا: لذلك كان البد من أن تربط جميع كما لفت إلى أن أكثر المواضيع غير متبنا
 .األبحاث بجية تكون ميتمة بيا
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 أطباء دراسات عميا إلى مشافي دير الزور 22وصول ”.. جامعة دمشق“قادمين من 
 

أن الجامعة بدأت بتنفيذ ما تقرر عن مجمس الوزراء بإرسال طالب ” الوطن“أكد رئيس جامعة دمشق محمد يسار عابدين لـ 
دراسات عميا من كمية الطب البشري، مؤكدا أنو وصمت اليوم أول دفعة أطباء دراسات عميا إلى تجمع مشافي دير الزور، 

 .دمة من اختصاصات طبية مختمفةعمما أنيا شممت أطباء مقيمين بالسنوات المتق
أطباء كل أشير وذلك  26وأشار عابدين إلى أنو تم تأمين األطباء بكافة االحتياجات المطموبة، مؤكدا انو من المقرر ارسال 

 .خالل آذار ونيسان وأيار وحزيران، عمى أن يتم ذلك بشكل دوري، عمما ان األطباء بمختمف االختصاصات
طبيب من كل االختصاصات بشكل شيري من وزارتي الصحة والتعميم العالي إلى  16ق عمى إرسال وكان مجمس الوزراء واف

 .دير الزور لدعم الخدمات الصحية المقدمة ألىالييا
أطباء مقيمين من وزارة الصحة، مع توفير كل ما يحتاجو األطباء من خدمات  26ومن المقرر أن يصل أيضا إلى دير الزور 

 .ام بدورىم عمى أكمل وجوإقامة واطعام لمقي
كما تؤمن جامعة تشرين األطباء ألشير تموز وآب وأيمول وتشرين األول، وفي جامعة حمب لتشرين الثاني وكانون األول 

 .طبيبا عمى مدار العام 216وكانون الثاني وشباط، ليتصل عدد األطباء اإلجمالي إلى 
باء المكمفين، مع تكميف الجامعة الموفدة بتأمين وسيمة النقل الالزمة ىذا وتكمف جامعة الفرات بتأمين السكن والطعام لألط

يابا  .لنقميم إلى دير الزور ذىابا وا 
ألف ليرة سورية مقابل خدمتو في مشفى دير الزور عن  266كما تمنح الجامعة الموفدة كل طبيب مكمف مكافأة مقدراىا 

موفدة، عمى أن تحسن فترة التكميف لكل طبيب دراسات من فترة دراستو الشير المكمف بو وذلك من الموارد الذاتية لمجامعة ال
 .وتدريبو
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مدير مشفى المواساة لدام برس: بنك الجمد ىو األول من نوعو في سورية وسنساعد المشافي في حال تواجد لدينا 
 المخزون الكافي

في سابقة ىي األولى من نوعيا في سورية تم افتتاح بنك الجمد في مشفى المواساة بدمشق لتقديم خدماتو لممرضى 
الذين ليس لدييم قدرات مادية كبيرة، باإلضافة إلى بنك الجمد تم افتتاح وحدة أمراض الثدي ووحدة تسكين األلم، 

المواساة الدكتور عصام األمين حيث قال:" خالل  ولمحديث أكثر عن ىذا الموضوع دام برس التقت مدير مشفى
 ."الثالثة أشير األخيرة تم افتتاح بنك الجمد ووحدة الثدي وعيادة تسكين األلم باإلضافة إلى مشاريع كثيرة تم تنفيذىا

 
 وأضاف الدكتور عصام:" أىم العيادات التي تم افتتاحيا ىي وحدة الثدي والتي تعد وحدة ميمة جدًا وذلك بسبب

اإلنتشار الكثيف لمرضى سرطان الثدي وأصبحت تصاب سيدة من كل ثمان سيدات بو، ىذا المرض بحاجة لمقاربة 
مجموعة تخصصات التي ىي جراحة عامة وجراحة تجميمية والتي يوجد فييا ضياع مادي كبير وجراحة ترميمية 

ذه االختصاصات كاممًة في وحدة تجتمع والطب الشعاعي والكيماوي وأيضًا المعالجة النفسية حيث قمنا بتأطير ى
وتقارب ىذه الحاالت وتضع خارطة عالجية لممريضة لكي ال يكون ىناك ضياع ليا بين المدارس العالجية 

 ."المختمفة

 
وأشار الدكتور األمين إلى أن:" ىذا القسم يضم قامات عممية متميزة وعمى تواصل مع أخر البروتوكالت العممية فيما 

لثدي، والخارطة التي يتم وضعيا لممريضة يتم تخيرىا في حال أرادت العالج في مستشفى المواساة يخص سرطان ا
أو في مستشفى أخر، وال يزال العالج رغم ظرف األزمة وظرف الحرب عالج مجاني بالنسبة لمجمل أمراض 

 ."األورام
 

افتتاحيا ىي بنك الجمد ىذه الفكرة مطبقة في  أما عن العيادة الثانية فقال الدكتور عصام:" العيادة الثانية التي تم
الخارج وأول مرة تطبق في سورية، حيث يكون مرضى الحروق لدييم ضياعات مادية كثيرة وخاصة حروق الدرجة 
الثانية والدرجة الثالثة الذين ىم بحاجة لضمادات وطعوم، في الماضي كان يتم االستعاض عنيا بطعوم بيولوجية 

 ."ن وغير متوفرة في السوق المحمية بسبب الحصار الجائر عمى سوريةوصنعية غالية الثم



 
وأوضح مدير مشفى المواساة إلى أنو:" يقوم بنك الجمد بتخزين الجمد التالف من بعض العمميات الجراحية ويدرس 

ة ويتم تخزينيا فيروسيًا وجرثوميًا وذلك بعد موافقة المعطي واألخذ، ويوضع بأوساط تعقيم محددة وأوساط تبريد محدد
إلعطاءه لممرضى الذين لدييم ضياعات مادية، وىنا نكون قد حققنا مجموعة أىداف وىي توفر المادة بحيث لم نعد 
ننتظر لوقت طويل أن تأتي ىذه المادة اإلستيرادية، وتوفير قطع عمى الدولة حيث أنو يتم تقديميا بشكل مجاني ، 

 ."ضل عندما يتم نقل من بشري إلى بشري وليس من صنعي إلى بشريباإلضافة لموضوع االستجابة حيث تكون أف
 

وأكد الدكتور عصام إلى أنو:" إلى األن قمنا بإجراء ثالث عمميات، ونتمنى أن تتعمم عمى المشافي األخرى أو أن 
 ."نستطيع مساعدة المشافي عندما يصبح لدينا مخزون كبير

 
األمين:" العيادة الثالثة ىي وحدة تسكين األلم والتي ىي لألشخاص الذين أما فيما يخص العيادة الثالثة قال الدكتور 

استنفزوا كافة الطرق العالجية والجراحية ويشكو من أالم مزمنة حيث ال يتم تأمين عودتيم إلى حياتيم إال من خالل 
بإعطاء مسكنات األلم عن تسكين األلم وىذه الوحدة يقوم عمييا أطباء تخدير لدييم خبرة في ىذا النوع حيث يقومون 

 ."طريق النخاع الشوكي أو حصار بعض الضفائر العصبية

 
 

 ."وأكد الدكتور عصام األمين في حديثو إلى أنو سيتم البدأ بعمل ىذه العيادة خالل أيام وجاىزون إلستقبال الحاالت

 


