
 األستاذ الدكتور رئيس الجامعة المحترم

 ** عناوين التقرير اإلعالمي

   22/4/2222 الخميس

 مكان النشر أخبار الجامعة

 ( التعميم العالي تكرم الفرق الفائزة بمسابقة )حرب العقول 

 الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهدالتعميم العالي تعمن عودة دوام طالب  

 نيسان الجاري 22استئناف امتحانات التعميم المفتوح بجامعة دمشق في 

 أيار بدء امتحانات مرحمة الدراسات العميا ودراسات التأهيل والتخصص 17

 رسالة ماجستير حول األبعاد التشكيلية للمكان في التصوير السوري المعاصر

معايير العتماد المجالت  22توضح؟ .. الفاهوم: « التعميم العالي»الت.. وقرار يثير جداًل وتساؤ 
 المحكمة لمنشر الخارجي

 واستئنافها االحد”.. المفتوح“حتى الغد تصدر كافة برامج امتحانات ”: الوطن أون الين”نعيسة لـ

  !بالمئة 22الصيدلة نموذجًا.. تحضير الكميات لمتعميم عن بعد والفاقد ال يتجاوز 
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 اإلعالم دائرة

 التصنيف:
 سانا        المصدر  

                            4/1212/ 12التاريخ       

 

 ( التعميم العالي تكرم الفرق الفائزة بمسابقة )حرب العقول

 سانا-دمشق

كرمت وزارة التعميم العالي والبحث العممي الفرق الستة الفائزة من سورية في المسابقة البرمجية األخيرة لمكميات الجامعية في 
فريقياالوطن العربي  التي نظمتيا األكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة األقصر المصرية  ACPC وا 

 .دولة 21فريقًا من  241وضمت 

وكانت الفرق السورية من جامعات دمشق وحمب وتشرين والبعث والجامعة االفتراضية والمعيد العالي لمبحوث التطبيقية 
 (ميداليات )ذىبية( و)ثالث فضيات 1من آذار الماضي  12ي النيائي اإلقميمي الذي أقيم في الـ والتكنولوجيا حصدت ف

 .و)برونزيتين( وتأىمت إلى المسابقة البرمجية الجامعية العالمية

ا سعيد في كممة لو خالل حفل التكريم الذي اقيم في قاعة رض وزير التعميم العالي والبحث العممي الدكتور بسام إبراهيم أشار
طالبًا وطالبة مع مدربي الفرق إلى أىمية مشاركة الفرق السورية في المسابقات العربية ما يعكس  12بجامعة دمشق وشمل 

بداع الطالب السوري الذي تحدى ظروف الحرب عمى سورية والحصار االقتصادي الجائر باإلرادة والتصميم واالجتياد  تميز وا 
 .لمسابقات نتيجة التدريب المستمر والمتكامل لمفرق خالل فترة التحضيرلموصول إلى المراكز األولى في ا

أوضحت أن مشاركة الجامعات السورية في المسابقات الخارجية تعكس  رئيس االتحاد الوطني لطمبة سورية دارين سميمان
إلى أىمية المسابقة البرمجية تميز الطالب السوري وسعيو المستمر إلى التفوق والنجاح رغم كل الظروف التي يمر بيا الفتة 

 .في ظل التوجو العالمي إلى التحول الرقمي والذي يحظى باىتمام متزايد من الدولة السورية

صندوق أكد في تصريح لمندوبة سانا أن حصد  عميد كمية الهندسة المعموماتية في جامعة دمشق الدكتور محمد زهير
التعميم والطالب الجامعي موضحًا أن المشاركة في المسابقات العربية الفرق السورية جوائز عربية يعكس مستوى كل من 

والعالمية تعكس مستوى التعميم عمومًا وكمية اليندسة المعموماتية خاصة مبينًا ضرورة دراسة ىذه التجربة وتطوير التدريب 
 .والتحضير لممسابقات لموصول إلى العالمية

أشار إلى انضمام الفرق السورية  األوسط وشمال إفريقيا الدكتور طارق بركاتممثل المدير اإلقميمي لممسابقة في الشرق 
واستمرار وجودىا رغم ظروف الحرب اإلرىابية وحصدىا مراتب عالية وجوائز ما يعكس  1222لمفريق اإلقميمي منذ عام 

 .الدعم الذي تقدمو الجامعات السورية لمفرق المشاركة



اتش بي دي( قال حصمنا عمى المركز الرابع في المسابقة العربية ونمنا )من فريق الطالب خالد حمدان من جامعة دمشق 
الميدالية الفضية مضيفًا أن نيل الميدالية شكل حافزًا لمزيد من االجتياد وتقديم األفضل والمشاركة في مسابقات أخرى فيما 

مستوى العربي توفر الجو التنافسي بين الفرق اعتبر الطالب خالد فرحات من جامعة تشرين أن المشاركة بالمسابقة عمى ال
 .وتتيح تبادل المعمومات وزيادة المعرفة

شخصًا من الجامعات  57تحدث عن مشاركة الفرق السورية التي تكونت من  المدرب سعيد سريحيني من جامعة دمشق
 .معربًا عن سعادتو بتكريم الطالب السوري في الخارج

العقول( حيث أنيا أكثر من مجرد منافسة أكاديمية وتكنولوجية وىي أرضية لبناء مجتمع وتسمى المسابقة المذكورة )حرب 
 منار ديب  .معموماتي عالمي

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

 التعميم العالي تعمن عودة دوام طالب الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد

التعميم العالي والبحث العممي عودة دوام طالب الجامعات الحكومية والخاصة والمعاىد اعتبارًا من  أعمنت وزارة سانا-دمشق
وفوضت الوزارة في تعميم ليا تمقت سانا نسخة منو رؤساء الجامعات  .من نيسان الجاري 11صباح يوم األحد الموافق لـ 

لوزارة أصدرت في الثالث من نيسان الجاري قرارًا يتضمن وكانت ا .بوضع برامج استئناف امتحانات نظام التعميم المفتوح
من نيسان الجاري ثم مددت  21تعميق الدوام في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاىد العميا والمعاىد التقانية حتى يوم ال 

  .منو 14ىذه الفترة لغاية ال 

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

 نيسان الجاري 22اف امتحانات التعميم المفتوح بجامعة دمشق في استئن

 1212-1212أعمنت جامعة دمشق استئناف امتحانات الفصل األول لبرامج التعميم المفتوح من العام الدراسي  سانا-دمشق
البرامج االمتحانية وأشارت الجامعة في بيان تمقت سانا نسخة منو إلى أن  .من نيسان الجاري 11يوم األحد الموافق لـ 

ستصدر اليوم داعية الطالب لمتابعة موقعيا اإللكتروني )التعميم المفتوح( وصفحتيا الرسمية عمى موقع التواصل االجتماعي 
وكانت وزارة التعميم العالي والبحث العممي أجمت ىذه االمتحانات في الثالث من الشير الجاري بما   .فيسبوك لالطالع عمييا

 .رار تعميق الدوام الذي استمر حتى السابع عشر منو وتم تمديده حتى الرابع والعشرين من الشير الجارييتوافق مع ق

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

 أيار بدء امتحانات مرحمة الدراسات العميا ودراسات التأهيل والتخصص 17

من أيار المقبل موعدًا لبدء امتحانات الفصل األول لمرحمة  21العممي الـ حددت وزارة التعميم العالي والبحث   سانا-دمشق
 .من الشير ذاتو 11والتي تستمر حتى الـ  1212-1212الدراسات العميا ودراسات التأىيل والتخصص لمعام الدراسي 



مع استئناف الدراسة في الجامعات  وأشارت الوزارة في تعميم تمقت سانا نسخة منو اليوم إلى أن تحديد االمتحانات يأتي تماشياً 
 .لممرحمة الجامعية األولى والدراسات العميا ودراسات التأىيل والتخصص 1212-4-11اعتبارًا من 

وكانت الوزارة أعمنت في وقت سابق اليوم استئناف الدوام في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاىد اعتبارًا من صباح يوم 
 .يوماً  12والعشرين من نيسان الجاري بعد تعميق استمر لـ األحد الموافق لمخامس 

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

 رسالة ماجستير حول األبعاد التشكيلية للمكان في التصوير السوري المعاصر

األبعاد “ي جامعة دمشق عمى ركزت رسالة ماجستير الطالب تميم عابد فرج التي تمت مناقشتيا اليوم ف   سانا-دمشق
وتضمنت تجارب المصورين السوريين الذين تأثروا بالمكان وأظيروا األبعاد ” التشكيمية لممكان في التصوير السوري المعاصر

  .التشكيمية بموحاتيم

ظيور البعد الطالب تميم أوضح أن البحث تضمن تجربة الباحث العممية والعممية وتناول آليات حضور المكان في الموحة و 
التشكيمي لموحة بثالثة طرق عبر حضور المكان العياني المباشر والمكان كبعد تشكيمي تراثي أو فمكموري وحضور المكان 

األستاذ المساعد والمشرف عمى الرسالة الدكتور يوسف البوشي لفت إلى أىم نتائجيا وىي .ببعد تأممي تعبيري تجريدي ورمزي
أىم مفرداتيا البصرية من خصائص المكان وتطرحيا كأبعاد تشكيمية وأن األبعاد التشكيمية أن الموحة التصويرية تستقي 

 .المكانية بالموحة ترتبط بجذرىا المكاني من خالل العين أو مخزون الذاكرة البصري أو تأمل الصرف والخيال

از بحث عممي جيد سميم المغة والتحميل األستاذ الدكتور عمي سميمان عضو لجنة الحكم والمناقشة أكد أن الطالب أجاد بإنج
واعتمد عمى مصادر ميمة وتكمم بشكل كاف وواف عن األبعاد التشكيمية لممكان وبين أن جمع ىذا الكم الكبير من الفنانين 

الطالب تميم عابد فرج من مواليد مصياف .في ىذه الرسالة يمكن االحتفاظ بو لالستفادة منو في بحث آخر أو كتاب فني
   .حاصل عمى إجازة في الفنون الجميمة ودبموم دراسات عميا قسم التصوير 2111

  جيما ابراىيم وميران معال

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

  

  



    

 
 

 
 اإلعالم دائرة 

 التصنيف:
 الوطن    المصدر  

                            11/4/1212التاريخ      

 معايير العتماد المجالت المحكمة لمنشر الخارجي 22توضح؟ .. الفاهوم: « التعميم العالي»قرار يثير جداًل وتساؤالت.. و 

وزارة التعميم العالي والبحث العممي، المتعمق بالمجالت المحكمة المتوجب عمى طالب الدراسات العميا  اثار القرار الصادر عن
 .النشر فييا كشرط لمتسجيل او المناقشة، جداًل كبيرًا وتساؤالت كثيرة

لمحصول عمى  فبعد أن كان ىناك قرار سابق يجعل من بعض المجالت الداخمية خارجية وبالتالي يكون لمطالب ميزة اضافية
عالمة اعمى عند المناقشة إذا ما نشر خارجيًا، جاءت القائمة الجديدة خالية من معظم المجالت الخارجية التي كان النشر 

 فييا مجانا ؟
 كما أنو أعاد بعض المجالت التي كانت تعتبر خارجية ) كمجمة االتحاد ومجمة اكساد( فأصبحت داخمية!؟

ت أخرى من الطالب ممن قاموا بالنشر قبل صدور القرار، وخاصة أنو من المفترض أال تساؤال« الوطن»أيضا وردت إلى 
 .يطبق عمييم بأثر رجعي

وفي حال كان الطالب الذي تمت الموافقة عمى بحثو وبحاجة إلى تعديالت لم يمنح الموافقة قبل أن يطبق القرار قبل منحو 
 الموافقة!؟

ترض أن يكون ىناك دعم أكثر لممجالت الداخمية من وزارة التعميم العالي والسيما أن واعتبر الطالب في شكواىم، أنو من المف
 .ىذا األمر يحّمل الطالب أعباًء إضافية

ونوىت الشكوى بوجود صعوبات تواجو طالب الدكتوراه في عممية النشر الخارجي إال بمبالغ كبيرة، والسيما أنيا خارج سورية 
عالمات )عالمة البحث الخارجي عند المناقشة(، ومن دون  1وبالتالي خسر طالب الدكتوراه والنشر ليس بالعممة السورية، 

 .222بداًل من  11ىذا النشر يتحصل الطالب عمى درجة نيائية 
ومن ضمن الشكاوى ما ورد من جامعة البعث، بحيث دفع الطالب رسومًا لمنشر في المجالت عمى أنيا خارجية ليفاجؤوا 

 ة التعميم العالي يجعل المجمة داخمية ؟بصدور قرار وزار 
وقال الطالب: بدل من دعم الطالب الباحثين نجد أن ىناك من يضع )العصي بالدواليب(، وبالتالي إغالق المتنفس الوحيد 
أمامنا لمنشر الخارجي، ناىيك عن وجود العديد من الطالب ممن قاموا بالنشر في مجمة اتحاد الجامعات وتكبدوا مصاريف 

افية والمناقشة عمى أساس أنيا نشر خارجي، مضيفين: نحن كطالب دراسات عميا مع رفع تصنيف الجامعات لكن ليس إض
 عمى حساب جيدنا وتعبنا والتكمفة المادية المرىقة، وعمى أي مبررات وأساس اعتبر ىذا القرار الصادر؟

ث العممي والدراسات العميا سحر الفاىوم أن ىذا بينت معاون وزير التعميم العالي لشؤون البح« الوطن»وفي تصريح لـ 
الموضوع تمت دراستو بشكل مفصل بالرجوع لعدد من المعايير العالمية التي تعتمد أي مجمة لمنشر الخارجي، وبناء عميو 

 .معايير 22صدر القرار بقائمة مفصمة من المجالت محددة بدقة، مع األخذ بعين االعتبار 
ميم العالي أن القرار ليس لو أثر رجعي عمى اإلطالق، بحيث يطبق اعتبارا من صدوره خالل وأوضحت معاون وزير التع

 .، مضيفة: كل من قبل صدور القرار يعتبر بحثو )نشر خارجي( وليس داخمياً 1212
وبخصوص تحويل عدد من المجالت لداخمية ومبررات ذلك، أكدت أن النشر في مجمة خارجية يحتاج إلى معايير لممجمة 

سنوات عمى األقل( وأن تكون المجمة محكمة، وليا عامل تأثير دولي، وأال تكون ضمن قائمة المجالت  1تتعمق بقدم المجمة )
 .السوداء، إضافة إلى غيرىا من المعايير الميمة المفترض اعتمادىا



اج المجمة مستقباًل ضمن قالت الفاىوم: ال شيء يمنع من إدر  (وحول الجدل الذي حصل عمى صعيد )مجمة اتحاد الجامعات
 .قاعدة البيانات وتحويل النشر فييا إلى خارجي بداًل من داخمي مع تحقيق المعايير المطموبة لذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
  -  الوطن اون الين     المصدر  

                            12/4/1212التاريخ      

 

 واستئنافها االحد”.. المفتوح“حتى الغد تصدر كافة برامج امتحانات ”: الوطن أون الين”نعيسة لـ 

أن جميع البرامج االمتحانية تصدر ” الوطن أون الين“بينت نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعميم المفتوح رغداء نعيسىة لـ 
الشير الجاري، اثر صدور قرار من التعميم العالي يقضي  11حتى يوم الغد كحد أقصى وذلك إيذانا بعودة االمتحانات 

ألف طالب وطالبا، مؤكدة  14ان عدد الطالب اإلجمالي في برامج المفتوح يقدر بـ وأشارت نعيسة إلى  .باستئناف االمتحانات
 .المتبقية عمى مدار أسبوعين  اتخاذ كافة اإلجراءات واالستعدادات لممباشرة باالمتحانات

الذي ينتيي أيار باستثناء برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كمية االقتصاد  1وأضافت أن االمتحانات تستمر حتى 
     .أيار الجاري، منوىة بمتابعة واقع االمتحانات بشكل يومي 21االمتحان فيو 

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

  



   

 
 

 
 اإلعالم دائرة  

 التصنيف:
  -البعث      المصدر  

                            12/4/1212التاريخ      

  !بالمئة 22الصيدلة نموذجًا.. تحضير الكميات لمتعميم عن بعد والفاقد ال يتجاوز 

 لينا عدرة -دمشق

القطاعات تأثرًا بفيروس كورونا، بسبب توقف العممية التعميمية في الكثير من دول قطاع التعميم كان من أكثر  ال شك أن
العالم، وما رافقيا من تغيير في اآللية الُمتّبعة، واستبدال الطرق التقميدية بطرق جديدة، مثل التعميم عن بعد، كأسموب مبتكر 

البيا، لعمَّو يكون البديل األنجع، مع وجود ضبابية تحاول الدول من خالل تطبيقو تعويض النقص الحاصل لدى تالمذتيا وط
وصعوبة في الحكم عمى نجاح تمك التجربة أو فشميا، واألسباب كثيرة، وربما تبقى الكميات الطبية )طب أسنان وصيدلة وطب 

أو التخفيف  بشري( إضافة إلى كميات كاليندسة وبعض الفروع األخرى ىي األكثر تضررًا، بسبب توقف الجانب العممي فييا،
منو، واتباع سياسة الميّم واألىم، ُمَحاولًة من القيمين عمى التعميم تقديم ما أمكن من األساسيات والبديييات التي يتوّجب عمى 

 .الطالب معرفتيا

رة تحدثت عن اإلجراءات التي عمدت إدا” البعث”عميد كمية الصيدلة في جامعة دمشق الدكتورة جميمة حسيَّان وفي حديثيا لـ
الكمية إلى اتخاذىا، في محاولٍة لتعويض ما أمكن من النقص الحاصل في الفاقد التعميمي، وبذل كل الجيود المتاحة لتقديم 

كل ما ىو ضروري وميّم لمطالب، موضحًة أن األعداد الكبيرة في الكمية ىي أحد أىم العوائق التي حاولت إدارة الكمية إيجاد 
ليتراوح  طالب مجزأين عمى عشرين فئة عممي، 1800الرابعة، التي يتجاوز عدد الطالب فييا  الحمول ليا، وخاصًة في السنة

لتعمد اإلدارة ومنذ العام الماضي التخاذ إجراءات تمثمت بتقسيم الفئات  طالبًا، 12إلى  85عدد الطالب في كل فئة مابين 
صيدالنيات عقاقير مخبري كيمياء “انب العممي لكل فئة ُتمِكن طالب كل قسم من حضور الج ب( بمعنى أسبوع -إلى )أ
طالبًا، وبالتالي تقميص األعداد الكبيرة،  41إلى النصف وتصبح  12إلى  51ولتُقسم الفئة الواحدة التي كان عددىا من” حيوية

خر ممكن واستغالل الوقت لمقيام بتجربتين عوضًا عن تجربة واحدة، مضيفًة أن ىناك بعض التجارب العممية، والبعض اآل
ر الطالب فيو كريمات أو مراىم وغيرىا من األشكال الصيدالنية، ليقوم  شرحيا بشكل نظريًا، كقسم الصيدالنيات الذي ُيحضِّ

والباقي نظريًا، والتأكيد عمى المعمومات المطالبين فييا والتي يتوّجب  1وعوضًا عن تحضير خمسة كريمات، بالتحضير لـ
البحث في المنزل، إضافًة إلى توجيو األساتذة لمتركيز عمى األساسيات في كل مادة، التي من  عمييم التركيز عمييا من خالل

المفترض أن يعرفيا طالب الصيدلة، ألن المعمومات كثيرة، ولكن ىناك الميّم واألىم، لتتمكن الكمية في نياية األمر من 
من إنجازه، تكيفًا مع  ل حدوده، وىذا ما تمّكنا إلى حدٍّ مابالمئة مما ىو ُمقَّرر، وليكون الفاقد التعميمي في أق 52تغطية 

، وتكثيف الجمسات ولتمديد دوام الطالب الحقًا لتعويض ”العممي والنظري“الوضع، وبالتالي تعويض جزء من الفاقد التعميمي 
 .األيام التي توقفت فييا المحاضرات بسبب العطمة

وتؤكد حسّيان أن ىناك رضى وقبواًل من قبل الطالب، لإلجراءات التي تتبعيا الكمية، خاصًة وأن ىذه اإلجراءات ُتمكنيم من 
حضور النظري والعممي خالل يومين في األسبوع، ما ُيناسب الطالب أصحاب المعاناة المضاعفة، التي خمَّفتيا أزمة 

ما ُيمّكنيم من الراحة أسبوعًا والدوام أسبوعًا، مضيفًة أن ىناك تساىاًل ” رعاالسويداء وريف دمشق ود“المواصالت، كطالب 



كبيرًا مع الطالب لجية تغيير الفئات بما يتواءم مع ظرفيم، والعمل عمى احتواء الطالب عمى الرغم من تذّمر بعض األساتذة 
لمحافظة، ويقضي ُجلَّ وقتو عمى طريق السفر من أحيانًا، ألنو من غير المنطقي أن يتحّمل الطالب أعباء السفر من محافظة 

أجل ساعة عممي أو نظري واحدة، من دون إغفال الوضع المادي الصعب، مؤكدًة أنو ومنذ صدور القرار المتعمق بالقرض 
الطالبي، قّدمت أعداد كبيرة لمحصول عميو، ما يدّل ويؤكد عمى حاجة الطالب وعدم قدرتيم عمى تحمل أعباء المصاريف 

لكبيرة والتي يذىب معظميا لممواصالت، مع اإلشارة إلى أن كل مستمزمات الجانب العممي تُقّدميا الكمية. لتختتم حسَّيان ا
أن التوجو الحالي ىو نحو االستعداد  حديثيا باإلشارة إلى قيام الكمية بعرض كل المحاضرات عمى موقعيا اإللكتروني، مضيفةً 

لكل الكميات، ىذا ما بدأتو اليوم كمية المعموماتية مع طالب السنة الرابعة عبر المنصة  والتجييز لمبدء بالتعميم عن بعد
 .اإللكترونية


