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 معرض شير الكتاب السوري يعود إلى الواجية مجدداً  من رحاب كمية اآلداب
 تمديد التسجيل لمطالب المستجدين في الجامعات لغاية الـ 81 من الشير الجاري
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 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا        المصدر  

                            3/0608/ 86التاريخ       

 

 اآلداب كمية رحاب من مجدداً  الواجية إلى يعود السوري الكتاب شير معرض
واألدبية إضافة إلى كتب األطفال عناوين ومواضيع جديدة ومتنوعة في معظميا تشمل مختمف المواضيع الثقافية والفكرية 

 .تضمنيا معرض شير الكتاب السوري الذي افتتح في كمية اآلداب والعموم اإلنسانية بدمشق اليوم

المعرض الذي يعود لمحياة مجددًا بعد توقفو لعام كامل بسبب إجراءات التصدي لكورونا تنظمو الييئة العامة السورية لمكتاب 
عنوانًا شممت أغمب المواضيع التي يحتاجيا الطالب خاصة والقراء عمومًا  056وري ويضم أكثر من احتفااًل بيوم الكتاب الس

 .بأسعار زىيدة متوجًا بذلك سمسمة معارض مماثمة في مختمف مديريات الثقافة بأغمب المحافظات

عرض شير الكتاب السوري ليس مدير عام ىيئة الكتاب الدكتور ثائر زين الدين أوضح في تصريح لـ سانا أن الييئة تقيم م
معرضًا تتضمن مواضيع وعناوين معظميا  36فقط في رحاب الجامعة بل في مختمف مديريات الثقافة في البالد حيث لمييئة 

 .جديد في مختمف وجوه المعرفة تأليفًا وترجمة ضمن حرص وزارة الثقافة عمى تقديم كتبيا لكل الناس

ين والمواضيع التي تيميم في دراستيم األكاديمية بينت مديرة مديرية المعارض بالييئة أحالم أما بالنسبة آلراء الطالب بالعناو 
الترك أن ىناك استبيانًا شفييًا يتم األخذ من خاللو بآراء الطالب حول المواضيع التي يحتاجونيا والعناوين المختمفة التي 

ر مناسبة ليم مشيرة إلى أن ىناك وعيًا كبيرًا لدى الطالب من يختارونيا بما يصب في مصمحتيم األكاديمية والثقافية بأسعا
 .خالل ما ينتقونو من كتب سياسية وعممية وأدب خيال عممي وكميا تمقى رواجًا لدييم

رئيسة قسم المغة العربية في كمية اآلداب الدكتورة منيرة فاعور ذكرت أن معرض الكتاب الدائم الذي تقيمو الييئة في الكمية 
عمى مدار السنة وأصبح يتطور عامًا تمو اآلخر سواء في العناوين أو المواضيع الجديدة والمختمفة منوىة باالختيارات موجود 

 .المدروسة لوزارة الثقافة وىيئة الكتاب في العناوين أو المواضيع االمر الذي يؤدي لتوسيع مدارك الطالب واطالعاتيم

ة ماجستير نقد وبالغة في قسم األدب العربي عن أىمية ىذه المعارض التي ومن زوار المعرض تحدثت ياسمين عثمان طالب
تستضيفيا كمية اآلداب الحتوائيا عمى إصدارات يحتاجيا طالب الجامعة منوىة بأىمية السالسل المغوية والفكرية الصادرة عن 

 .الييئة التي تعد أساسية ألي طالب لمدراسة ولممطالعة

سنة ثالثة أدب عربي فأشارت إلى أن أسعار الكتب المناسبة لجميع الطالب تساعدىم عمى اقتناء ما أما الطالبة ىبة الحوراني 
 .يحتاجونو من كتب عممية وفكرية وأدبية وروايات متمنية أن يجول ىذا المعرض جميع الكميات بمختمف اختصاصاتيا

أن ىذا المعرض يضم كتابًا جديدًا لو بعنوان عميد كمية اآلداب بجامعة قاسيون الخاصة الدكتور عدنان عزوز لفت إلى 
معتبرًا أن إقامة ىذا المعرض في رحاب كمية اآلداب ىي فرصة كبيرة لمطالب ليتعرفوا عمى أحدث ” تطور المغة البشرية“

 .أسعار مقبولةاإلصدارات العالمية وأىم الكتب التي يقوم بتأليفيا العديد من الباحثين السوريين في مختمف المجاالت واقتنائيا ب



 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا    المصدر  

                            0/3/0608التاريخ       

 

 تمديد التسجيل لمطالب المستجدين في الجامعات لغاية الـ 81 من الشير الجاري
إلى  0608-0606وافق مجمس التعميم العالي عمى تمديد فترة تسجيل طالب الجامعات الحكومية المستجدين لمعام الدراسي 

 .0608-3-81موعد أقصاه 

ت حجب نتائج امتحانات الطالب لمفصل الدراسي األول وطمب المجمس في قراره الذي تمقت سانا نسخة منو اليوم من الجامعا
 .من العام المذكور في حال عدم التسديد في ىذا الموعد

ووفق القرار تجري الجامعات التدقيق الالزم بخصوص السماح ليؤالء الطالب بالتقدم إلى االمتحانات قبل إتمام إجراءات 
 .ذلك واتخاذ اإلجراءات المناسبة وفق القوانين واألنظمة النافذةالتسجيل وتسديد الرسوم مع تحديد المسؤولية تبعًا ل

 .جاريوكان المجمس مدد في الخامس والعشرين من الشير الماضي فترة التسجيل لغاية الخامس عشر من الشير ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 صحيفة الوطن      المصدر  

                            88/3/0608التاريخ        

 

المصادقة عمى مذكرة تفاىم بين المعيد … بأدائيم  لتدريب الكوادر والعاممين واالرتقاء«: الوطن»وزير التعميم العالي لـ
 الدبموماسي ومركز القياس والتقويم

صدَّق وزيرا التعميم العالي والبحث العممي بسام إبراىيم، والخارجية والمغتربين فيصل المقداد عمى مذكرة تفاىم بين المعيد 
 .ليالدبموماسي في الخارجية ومركز القياس والتقويم في التعميم العا

وقبل المصادقة قام مدير المعيد الدبموماسي، السفير غسان نصير، ومدير عام مركز القياس والتقويم، ميسون دشاش بتوقيع 
 .المذكرة، التي تيدف إلى تعزيز التعاون العممي والثقافي بين المعيد والمركز في مجال تطوير برامج تنمية القدرات البشرية

آليات التعاون بين الجانبين لمدة عامين، وتنص عمى القيام بدراسة الدورات التي يقوم بيا المعيد ىذا وتنظم مذكرة التفاىم 
 .وتأمين االحتياجات الالزمة لتحقيق عممية التطوير واالرتقاء بالعمل

ل التدريب بّين وزير التعميم العالي أن ىذا يعكس رغبة في العمل عمى دعم وتطوير التعاون في مجا« الوطن»وفي تصريح لـ
واالرتقاء بأداء العاممين والكوادر في السمك الدبموماسي، وتطوير برامج تنمية القدرات البشرية لممتدربين في المعيد باعتبار أن 
مركز القياس والتقويم ىيئة عامة عممية من أىم ميامو تقديم الخدمات البحثية واالستشارية والتدريبية لممعنيين في القياس 

 .اء في المؤسسات العممية أو الجيات العامة والخاصة التي تطمب مثل ىذه الخدماتوالتقويم سو 
وأضاف: إن العمل كان يتم بشكل ودي وعبر برامج معينة، واآلن أصبحت مذكرة تفاىم رسمية تم توقيعيا بين الطرفين، مع 

 .ن قابمة لمتجديدالعمل عمى وضع برامج زمنية محددة من المعيد والمركز لمعمل بمضمونو لمدة عامي
ىذا وتوضح المذكرة التزامات كل من المعيد والمركز في إطار تأمين المتطمبات الموجستية الالزمة لتنفيذ البرامج والدورات، 

 .ووضع الخطط والبرامج والحقائب التدريبية، وتأمين الكوادر التدريسية والتدريبية
 

 
 

 

 

 

 



 

 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 صاحبة الجاللة      المصدر  

                            86/3/0608التاريخ        

 

ضبط غش في جامعة دمشق وفروعيا حتى اآلن 066نحو   
عدد ضبوط الغش في كل من “قال الدكتور صبحي البحري، نائب رئيس جامعة دمشق لمشؤون اإلدارية وشؤون الطالب، إن 

ىذه الرقم ليس نيائياً “، مضيفًا أن ”ضبط من مختمف الكميات 066دمشق ودرعا والسويداء والقنيطرة وصل إلى نحو  ”. 

ات السنة الماضية كانت في الكميات ذات الطابع النظري كالحقوق معظم الضبوط التي سجمت في امتحان“وأوضح البحري أن 
 .”واآلداب

، مبينًا أن ”ىناك فرق بين االمتحان إن كان تقميديا أم مؤتمتا“وفي موضوع انخفاض نسب النجاح، أشار البحري إلى أن 
ار التصحيح ال تتدخل فيو اليد النظر يكون في حاالت انخفاض نسبة النجاح في االمتحان التقميدي بعكس المؤتمت باعتب“

 .”البشرية

وردًا عمى شكوى من أحد الطالب بعدم قدرتو عمى التسجيل لمحصول عمى شيادة الدكتوراه بعد تحجج المشرفين بأن رئاسة 
فيما يتعمق بطالب المرحمة “الجامعة التقبل تسجيل طالب جدد بسبب العدد المخصص لكل مشرف، قال البحري إنو 

ولى ىناك نائب لمبحث العممي والدراسات، ونائب لسأساتذة والمعيدين، ونائب لمتعميم المفتوح، حيث يجب توجيو الجامعية األ
 ”الممف لممعنيين فيو

كانون الثاني  02حالة غش وتالعب وشغب في امتحانات الفصل األول، منذ بدايتيا في  853وكانت جامعة دمشق ضبطت 
خراالماضي، بحسب ما صرح بو البحري مؤ  . 

  

 


