
 األستاذ الدكتور رئيس الجامعة المحترم

 ** عناوين التقرير اإلعالمي

 42/3/4242األربعاء 

 مكان النشر أخبار الجامعة
 

ضل بين الراغبين باالقتراض.. وتخصيص نسبة من القروض معايير لمتفا« : الوطن»وزير التعميم لـ 
مرسوم يعفي القروض الطالبية التي يمنحيا صندوق التسميف الطالبي من كل الرسوم … لذوي الشيداء 

 والطوابع

 سرح فشق سىسَح إنً انًساتمح انثشيجُح انجايعُح انعانًُح

 

 وم بتعيين الدكتور بطرس الحالق نائبًا لرئيس جامعة دمشق لمشؤون العمميةمرس

التقيت أىل الطفمة  :«الوطن»وزير التعميم العالي لـ… وفاة رضيعة في مشفى األطفال واألىل يشتكون 
 من يقصر فسيحاسب«: الوطن»مدير المشفى لـ… وشكمنا لجنة تحقيق 
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 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 الوطنصحيفة        المصدر  

                            3/2222/ 24التاريخ       

 

مرسوم … معايير لمتفاضل بين الراغبين باالقتراض.. وتخصيص نسبة من القروض لذوي الشيداء « : الوطن»وزير التعميم لـ
 يعفي القروض الطالبية التي يمنحيا صندوق التسميف الطالبي من كل الرسوم والطوابع

الذي ينص عمى إعفاء القروض الطالبية التي  2222( لعام 4التشريعي رقم )أصدر الرئيس بشار األسد أمس المرسوم 
 .يمنحيا صندوق التسميف الطالبي من كل الرسوم والطوابع

وبموجب المرسوم تعفى القروض الطالبية والوثائق المتعمقة بيا التي تمنحيا الييئة العامة لصندوق التسميف الطالبي وفقًا 
لرسوم والطوابع والبدالت المترتبة عمى منحيا أيًا كان نوعيا بما فييا رسم الطابع المالي وجميع لألىداف المحددة ليا من ا
 .اإلضافات المترتبة عمييا

 .وتصدر التعميمات التنفيذية ليذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير المالية
التسميف الطالبي قيمتيا خمسة مميارات ومئتا وكان الرئيس األسد وجو مجمس الوزراء بتقديم إعانة مالية إلى حساب صندوق 

مميون ليرة حيث يصبح رأسمال الصندوق ستة مميارات ليرة سورية وذلك بيدف تمكين الصندوق من زيادة قيمة القرض 
 .ألف ليرة 300ألف ليرة وزيادة القرض الشخصي لمطالب إلى مبمغ  42الشيري لمطالب إلى 

أىمية المرسوم في تخفيف األعباء المالية عن الطمبة وأسرىم في  «الوطن»بسام إبراىيم لـوأكد وزير التعميم والبحث العممي 
 .ظل األوضاع الحالية ودعميم لمتابعة تحصيميم العممي مبينًا أنو لن يقتطع أي مبالغ من القروض التي سُتمنح لمطالب

نيسان القادم، عمى أن  25آذار ولغاية  28حد إبراىيم كشف أنو يمكن لمراغبين التقدم لمحصول عمى القرض بدءًا من األ
 .تصدر النتائج وفق مفاضمة إلكترونية

وأوضح إبراىيم أن الوزارة وضعت بالتعاون مع االتحاد الوطني لطمبة سورية ومجمس إدارة صندوق التسميف الطالبي ورؤساء 
بة الراغبين باالستفادة من القروض الشيرية فروعو في المحافظات المعايير واألسس التي سيتم بموجبيا التفاضل بين الطم

 .والشخصية وفق مفاضمة إلكترونية دقيقة
وبّين إبراىيم أن المعايير تتضمن طبيعة اختصاص الطالب سواء كان يدرس في كمية تطبيقية أم كمية نظرية أم معيد تقاني، 

دىا سواء كان األب عمى قيد الحياة أم متوفى أو ومعيار التفوق الدراسي والوضع االجتماعي ألسرة الطالب من حيث عدد أفرا
 .إذا كان الطالب من ذوي اإلعاقة

 .وأشار إلى تخصيص عدد من القروض لذوي الشيداء ضمن نسبة وتناسب من إجمالي المتقدمين
 .منوىًا بأنو تم تعميم كل األسس والمعايير عمى الصناديق لمعمل بيا

أن قيمة القرض الشيري لمطالب أصبحت « الوطن»تسميف الطالبي مازن أسعد بين لـالمدير العام لمييئة العامة لصندوق ال
ألفًا، مضيفًا:  52ألف بعد أن كان  322آالف، كما تمت زيادة القرض الشخصي ليصل إلى  5ألف ليرة بعد أن كانت  42

ئد ومن دون أن يتكبد دفع أي وأصبح الطالب المستفيد من القرض يحصل عمى المبمغ كاماًل من دون أي اقتطاعات أو فوا
 .طوابع أو رسوم أو بدالت والتي كانت تحّمل الطالب أعباًء إضافية

وىو دعم الشريحة الطالبية األكثر فقرًا لتستطيع  2979ولفت أسعد إلى أن اليدف من القرض الذي بدأ منحو منذ عام 



ن األخيرين عن منح القروض لمطالب الجدد وذلك بسبب استكمال تحصيميا العممي، مشيرًا إلى أن الييئة توقفت خالل العامي
ضعف رأسمال الصندوق والصعوبات االقتصادية التي مرت بيا البالد، كاشفًا أنو واعتبارًا من يوم األحد القادم سوف يتم 

 .توزيع الطمبات عمى الطالب الراغبين باالقتراض
ألف طالب، وبعد إجراء  622ورية والبالغ عددىم نحو مدير الييئة أوضح أنو يحق لجميع الطالب في الجامعات الس

المفاضمة إلكترونيًا وفقًا لوضع الطالب األكثر حاجة تصدر أسماء المقبولين ليصار إلى استكماليم اإلجراءات الالزمة 
مضيفًا:  ألف شيريًا، 42لصرف القرض، مبينًا أنو يحق لمطالب االستفادة من القرض الشيري طوال سنوات دراستو وبقيمة 

 .وفي حال رسوبو يتم إيقاف القرض خالل السنة التي يعيدىا ليستمر الصرف بعد نجاحو إلى السنة األعمى
وعن إمكانية استفادة الطالب الحاصل عمى قرض شيري بالحصول عمى قرض شخصي بين أن الموضوع يدرس من قبل 

واحد بحيث يتم تحقيق االستفادة ألكبر عدد ممكن من  مجمس إدارة الييئة، مضيفًا: إنو يحق لمطالب االستفادة من قرض
 .الطالب

وعن المصاريف لمييئة والفروع التابعة ليا الناجمة عنيا لكون القرض ال يوجد عميو أي فائدة بين أسعد أن الحكومة سوف 
 .تتحمل ىذه المصاريف، بحيث يتم الحفاظ عمى تكمفة القرض لتدويرىا واستفادة الطالب منيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا       المصدر  

                            3/2222/ 22التاريخ      

 

 فشق سىسَح إنً انًساتمح انثشيجُح انجايعُح انعانًُحسرح 

نهكهُاخ  ذأههد سرح فشق سىسَح إنً انًساتمح انثشيجُح انجايعُح انعانًُح تعذ حصىنها عهً يشاكض يرمذيح فٍ انُهائٍ اإللهًٍُ نهًساتمح انثشيجُح

تُح نهعهىو وانركُىنىجُا وانُمم انثحشٌ فٍ يذَُح األلصش انرٍ َظًرها أيس األكادًَُح انعش ”ACPC“انجايعُح فٍ انىطٍ انعشتٍ وإفشَمُا 

 .دونح 51فشَماً يٍ  541انًصشَح وضًد 

أههح ذًثم وركشخ انًهُذسح سهًً لثاٍَ يذَشج انًساتمح انثشيجُح فٍ انجايعح االفرشاضُح انسىسَح فٍ ذصشَح نـ ساَا انُىو: إٌ انفشق انسىسَح انًر

 .تًعذل فشَك واحذ يٍ كم جايعح” وانجايعح االفرشاضُح وانًعهذ انعانٍ نهعهىو انرطثُمُح وانركُىنىجُا ديشك وحهة وانثعث وذششٍَ“جايعاخ 

فشَماً يشاسكاً فٍ انًساتمح اإللهًُُح ذأههىا إنً انًساتمح انعانًُح انرٍ ذشاسن تها  541فشَماً يٍ أصم  51وَىهد لثاٍَ تأهًُح هزا اإلَجاص حُث إٌ 

 .ا عهً يسرىي انعانى وانفشق انسىسَح شكهد َصف انعذد انًرأهمكثشي انجايعاخ وأعشله

ىي وكاَد انًساتمح انرٍ شاسكد فُها َخثح يٍ انطالب انجايعٍُُ انًثشيجٍُ وانًذستٍُ واألكادًٍَُُ انعايهٍُ فٍ يجال انًعهىياذُح عهً يسر

 .ًسرىيانىطٍ انعشتٍ اسرًشخ خًس ساعاخ يرىاصهح أيس وذضًُد يسائم تشيجُح عانُح ان

وهٍ أكثش يٍ يجشد يُافسح أكادًَُح وذكُىنىجُح إر أصثحد ذشكم األسضُح نثُاء يجرًع يعهىياذٍ عانًٍ ” حشب انعمىل“وذهمة انًساتمح تـ 

 .يرعاوٌ أكثش فانًشاسكىٌ نُسىا يطانثٍُ فمظ تحم انًسائم وإًَا تاتركاس طشق ركُح وفعانح فٍ انحم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سيريا نديز   المصدر  
                            23/3/2222التاريخ     

 

 الدكتور بطرس الحالق نائبًا لرئيس جامعة دمشق لمشؤون العمميةمرسوم بتعيين 

صدر السيد الرئيس بشار األسد مرسوما يقضي بتعيين الدكتور بطرس جرجس الحالق نائبا لرئيس جامعة دمشق لمشؤون أ
 العممية لمدة سنتين

لالستطالع وبحوث الرأي، وكان عميدا لمكمية  والحالق )أستاذ في كمية االعالم بجامعة دمشق(، وشغل مديرًا لممركز الوطني
 سابقا.

  ـ2999عام   كمية االعالم بجامعة القاىرة  والدكتور الحالق حاصل عمى شيادة الدكتوراه في إدارة المؤسسات االعالمية من
 ودرجة الماجستير في العالقات العامة واالعالن من الجامعة ذاتيا .

ـ وكان عضو ىيئة تدريسية في قسم  2227بجامعة دمشق منذ العام   في كمية االعالم  النوىو أستاذ العالقات العامة واالع
 . 2224ـ2222الصحافة في كمية اآلداب بجامعة دمشق 

ومن ثم رئيس   ، 2227ـ  2223في الفترة من عام   منصب عميد كمية االعالم بجامعة دمشق  كما شغل الدكتور الحالق
 وحتى تاريخو.  ـ 2227عالم في الكمية منذ قسم العالقات العامة و اإل

خمفا لمدكتور عصام الخوري الذي أمضى أربع   ويأتي تعيين الدكتور الحالق نائبا لرئيس جامعة دمشق لمشؤون العممية 
 سنوات في ىذا الموقع العممي .

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 الوطنصحيفة    المصدر  

                            23/3/2222التاريخ       

 

التقيت أىل الطفمة وشكمنا لجنة تحقيق  :«الوطن»لـوزير التعميم العالي … وفاة رضيعة في مشفى األطفال واألىل يشتكون 
 من يقصر فسيحاسب«: الوطن»مدير المشفى لـ… 

أشير أن يكون مصيرىا الوفاة في مشفى األطفال الجامعي بدمشق، وخاصة  5لم يكن يتصور أىالي الطفمة )إ. ع( ذات الـ 
 .رذاذبعد أن تمت إحالتيا من مشفى دمشق إليو ألنيا بحاجة إلى جمسات 

أىل الطفمة المتوفاة تقدموا بشكوى رسمية إلى وزارة التعميم العالي، كما التقاىم الوزير الدكتور بسام إبراىيم، لوضعو في 
معرض شكواىم وتفاصيل ما جرى )حسب قوليم( منذ المحظة األولى لدخول الطفمة إلى المشفى، وما يرتبط بموضوع األدوية، 

ل لجنة لمتدقيق والتحقيق بمجريات األمور وىل ىناك خطأ حاصل تسبب في وفاة الطفمة أم إن وبناء عميو وجو الوزير بتشكي
 .الوفاة طبيعية

في مضمون الشكوى المقدمة والتي تتحدث عن أن الطفمة دخمت إلى مشفى األطفال بعد « الوطن»أىل الطفمة وضعوا 
ذ، وفور دخوليا إلى المشفى قام أطباء بحجر الطفمة إحالتيا من طبيبيا المعالج )س. س( ألنيا بحاجة إلى جمسات رذا

المتوفاة بداعي )كورونا( ولم تأخذ أدويتيا الالزمة وخاصة بالنسبة لموضوع )الرضاعة(، ما أدى إلى تفاقم حالة الطفمة 
صابتيا بالجفاف  .وا 

مة من دون رضاعة تحت وقال أىالي الطفمة في معرض شكواىم: ظيرت نتيجة المسحة بأنيا )سمبية(، لكن بقيت الطف
وكميا من خارج المشفى وعمى  (مبررات أنو يسبب الجيد ليا، وطمب من األىالي بشكل يومي سيرومات وتحاليل وفوط أطفال

 .حساب األىل، مضيفين: الحظنا أيضًا اختفاء بعض األدوية
نتان جمدي، نتيجة عدم تبديل الفوط أل يام، وعدم السماح لألم بالبقاء معيا كي وقال األىل: أصيبت الطفمة بتشقق في الجمد وا 

تعتني بيا، كما قامت إحدى الممرضات بوضع السيروم لمطفمة بالجمد خارج الوريد، ما تسبب بحدوث انتفاخ وتوزم نتيجة عدم 
 .ى الوفاةإعطائيا )مدرًا لمبول(، ما تسبب باحتباس السوائل وحدوث قصور كموي ما زاد حالة الطفمة، لينتيي األمر بالطفمة إل

 .ىذا ودفعت حادثة الوفاة بأىل الطفمة إلى تقديم شكوى خطية إلى التعميم العالي، لمتابعة مجريات األمور، والمقاء بالوزير
تواصمت مع وزير التعميم العالي الذي أكد االستماع إلى شكوى األىل وحادثة وفاة الطفمة، والتوجيو بالتدقيق « الوطن»

 .وتشكيل لجنة لمتحقيقبالموضوع من كل جوانبو 
بين معاون وزير التعميم العالي لمشؤون الطبية حسن جبو جي، أن الموضوع مازال قيد التحقيق « الوطن»وفي تصريح لـ

والتدقيق حاليًا، وال يمكن الحكم عميو حاليًا إال بعد االنتياء من متابعة واقع الحالة منذ دخول الطفمة المشفى، وبناء عميو يتخذ 
 .الالزم اإلجراء

وبين معاون الوزير أنو تتم حاليًا دراسة ممف )الطفمة( كاماًل، مؤكدًا أنو لم يتم التوصل لشيء حاليًا أو إثبات أي شيء، 
 .مضيفًا: إن أي إجراء يتخذ ىو حسب الحالة وما يثبت نتيجة المتابعة والتدقيق بحقيقة الموضوع



والرد وخاصة في ظل الخدمات الكبيرة المقدمة من قبميا لألطفال، ىذا وكي ال نبخس إدارة المشفى حقيا في التوضيح 
مع مدير الييئة العامة لمشفى األطفال الجامعي بدمشق الدكتور رستم مكية، ليؤكد أن الوزارة طمبت « الوطن»تواصمت 

شتكوا، ومن يقصر الفحوصات والتحاليل واإلضبارة الكاممة، ليصار إلى متابعة الموضوع، مؤكدًا أن من حق األىل أن ي
 .فسيحاسب

وأوضح مكية أن الطبيب المشرف سيرفع تقريره الخاص بالحادثة والممف كاماًل إلى الوزارة، موضحًا أن الموضوع قيد المتابعة 
ائي وسيتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة، عممًا أن الطفمة المتوفاة كان لدييا حاالت تشوه غير قابمة لمحياة، موضحًا أن التقرير الني

جراء مناسب  .سوف يصدر ويرفع لموزارة ليتخذ أي قرار وا 
مضيفًا: إن المشفى تقدم جميع الخدمات الالزمة وتعمل بظروف صعبة جدًا ومع ذلك ىناك متابعة لكل الحاالت وتقديم كل 

 .اإلمكانيات من الكادر الطبي والتمريضي العامل في المشفى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا   المصدر  

                            22/3/2222التاريخ       

 

 

 


