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 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا     المصدر  

                            5/4242/ 42التاريخ       

 طالب من جامعة دمشق عن االنتخابات الرئاسية: مشاركة الشباب بقوة تعني صوتًا مؤثرًا في صنع القرار

مع اقتراب موعد االنتخابات الرئاسية في السادس والعشرين من أيار الجاري يؤكد طالب جامعة دمشق ضرورة مشاركة 
ليكون صوتيم مؤثرًا في صنع القرار وليختاروا من يمبي تطمعاتيم وطموحاتيم ويرسموا خط الشباب الفاعمة في االستحقاق 

 .دفاع جديد عن استقرار البالد وسيادتيا

سانا رصدت آراء عدد من طالب جامعة دمشق حيث رأى حسام المصري من الكمية التطبيقية أن مشاركة الشباب في 
شريحة كبيرة من المجتمع السوري ويجب أن يكون صوتيم مؤثرًا في صنع القرار  االنتخابات ميمة انطالقًا من أنيم يشكمون

فيما قال ثائر مالوي إن نجاح االنتخابات دليل جديد عمى أن المحاوالت الخارجية لن تثني السوريين عن متابعة حياتيم 
 .الديمقراطية والدستورية

يج في كمية اليندسة الميكانيكية والكيربائية أن التوجو إلى صناديق بدوره اعتبر الطالب خالد عفا من قسم ىندسة الغزل والنس
 .االقتراع يوم االنتخابات مؤشر لموعي المجتمعي بأىمية مشاركة الجميع وانخراطيم ببناء مستقبل البالد

وغدير محمد محمد  ومن قسم ىندسة التصميم الميكانيكي في كمية اليندسة الميكانيكية والكيربائية لفت الطالبان ينال كريدي
إلى أنو يقع عمى عاتق الطمبة والجامعيين مسؤولية كبيرة في التأسيس لممستقبل وبناء المجتمع وىذه الميمة تتوج في المشاركة 

 .باالنتخابات والتعبير عن رأييم في الشخص األفضل لقيادة البالد

ليل عافية وصحة لممجتمع ووعي الشباب لدورىم في الطالب محمد زيتون رأى أن مشاركة الطمبة في العممية االنتخابية د
 .صناعة مستقبميم كما أنيا دليل انتصار وقوة لمدولة وتمسكيا بسيادتيا

من قسم ىندسة الغزل والنسيج في كمية اليندسة الميكانيكية والكيربائية اعتبرت كل من يارا عطية وراما يوسف أن مشاركة 
ابات خط من خطوط الدفاع عن البالد في وجو المؤامرات الخارجية التي تستيدف الشباب والطمبة الجامعيين في االنتخ

تعطيل الحياة الدستورية والقانونية في سورية وىو ما أكده عمي حميدوش الذي لفت إلى أن التوجو إلى صندوق االنتخابات 
 .واختيار المرشح المناسب تجل لمديمقراطية

طالب عالء الدين الخضر إلى ضرورة مشاركة الشباب في االنتخابات الختيار من يمبي ومن كمية اليندسة المعموماتية لفت ال
طموحاتيم وييتم بقضاياىم فيما رأى الطالب عبد الرحمن بزبوز ضرورة أن تشارك فئات المجتمع كافة في االستحقاق وال سيما 

 .الشباب لتمثل النتائج جميع اآلراء وتحقق تطمعات الشعب

إللكترونيات واالتصاالت في كمية اليندسة الميكانيكية والكيربائية الطالبتان آية وىبة أكدتا مشاركتيما ومن قسم ىندسة ا
باالنتخابات كونيا واجبًا وحقًا الختيار الشخص الذي يحقق طموحاتيما لممستقبل فيما اعتبرت ليميان حسنا أن إجراء 

 .بالد وصمودىا ضد المحاوالت الغربية في تعطيل الحياة فييااالستحقاق الرئاسي في موعده عامل من عوامل استقرار ال



 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 صحيفة الوطن  المصدر  

                            45/5/4242التاريخ      

 مراكز انتخابية في الجامعات الخاصة 5جامعات حكومية واعتماد  6صندوقًا النتخاب رئيس الجميورية في  248

الموزعة في محافظات البالد تحضيراتيا لالستحقاق الرئاسي الستقبال آالف « حكومية وخاصة»أنجزت الجامعات السورية 
الطالب والموظفين واألساتذة والناخبين بدءًا من صباح غد األربعاء، مع تجييز الصناديق والغرف السرية والقاعات 

 .المخصصة لالنتخابات مع التأكيد عمى استمرار العممية التعميمية
مراكز  5تم تجييز أكد معاون وزير التعميم العالي لشؤون الجامعات الخاصة شكري بابا أنو « الوطن»وفي تصريح خاص لـ

في عدد من الجامعات تضم عددًا من صناديق االقتراع لتغطية المناطق المحيطة بالجامعة الخاصة، مؤكدًا التنسيق مع فروع 
 .االتحاد الوطني لطمبة سورية في الجامعات ومتابعة وتأمين كل التجييزات

يم ومشاركتيم في االستحقاق االنتخابي الرئاسي، ىذا ونظم طمبة الجامعات الخاصة فعاليات وطنية لمتعبير عن عزيمت
مؤكدين أن المشاركة في االنتخابات والتوجو إلى صناديق االقتراع ىو تعبير عن الوفاء لدماء الشيداء، وتضحيات الجيش، 

لمرحمة القادمة كما أنو رسالة لمعالم أجمع، وتعبير واضح عن تالحم الشعب والجيش والقائد، كما يأتي تعزيزًا لقناعتيم بأن ا
 .ستكون مألى بالعمل والجد إلعادة بناء الوطن كامالً 

وأكد الطالب أن االنتخابات الرئاسية شأن داخمي وقرار سوري بامتياز، معتبرين أن القرار السوري ىو قرار حر ومستقل، وال 
 .صاحب سيادة وطنية يحق ألحد التدخل فيو أو التحدث باسم الشعب السوري، ألنو كان ومازال عمى مر العقود

 .وعبر الطمبة عن إيمانيم بنيج الرئيس بشار األسد في قيادة سورية لممرحمة القادمة
رئيس مكتب التعميم الخاص فايز اسطفان  -أكد عضو المكتب التنفيذي لالتحاد الوطني لطمبة سورية« الوطن»وفي تصريح لـ

 .م الماضية بمناسبة االستحقاق الرئاسيأنو تمت إقامة العديد من األنشطة عمى مدار العشرة أيا
جامعة خاصة، مؤكدًا استمرار  42ألف طالب وطالبة موزعين في  52وأشار إلى أن عدد الطالب في الجامعات يصل إلى الـ

 .«االمل بالعمم»العممية التعميمية خالل يوم االنتخابات انطالقًا من شعار 
 .وعدد الصناديق المخصصة واقع تحضيرات كل الجامعات« الوطن»ىذا ورصدت 

مركزًا لالنتخابات عمى مستوى كميات جامعة حمب  62أنو تم تخصيص « الوطن»وأكد رئيس جامعة حمب ماىر كرمان لـ
والمعاىد والمدينة الجامعية والمشافي التعميمية، عمما أن تحديد عدد المراكز جاء بما ينسجم مع عدد الطالب الذي يتراوح بين 

 .آالف موظف في الجامعة 2لب وطالبة إضافة إلى ألف طا 222و 82
ونوه كرمان بالتنسيق مع االتحاد الوطني لطمبة سورية لتنظيم العديد من الفعاليات واألنشطة المختمفة بمناسبة االستحقاق 

 .الرئاسي
ميات واألساتذة صناديق لمطالب في الك 8أنو تم تخصيص « الوطن»من جانبو رئيس جامعة حماة محمد زياد سمطان أكد لـ

والموظفين في جامعة حماة، إضافة إلى إحدى الجامعات الخاصة، مع تخصيص أحد الصناديق لممواطنين في المناطق 
 .المحيطة

وأكد كرمان إنجاز كل التحضيرات منوىًا باستنفار كل الكميات اعتبارًا من صباح الغد مع وجود الطالب من دون أي توقف 



مارسة الحق االنتخابي بحريتو ويعود إلى عممو المخصص، مشيرًا إلى تأمين كل المستمزمات والتنسيق لمعممية التعميمية، مع م
 .المستمر بين مختمف الجيات

صندوقًا،  22، وفي تشرين 66صندوقًا النتخاب رئيس الجميورية، وفي جامعة البعث  72ىذا وتم في جامعة دمشق تجييز 
 .تجييز عدد من الصناديق في جامعة الفراتصناديق، إضافة إلى  7وبجامعة طرطوس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 صحيفة البعث  المصدر  
                            42/5/4242التاريخ     

 

 الستحقاق الرئاسي مرحمة مفصمية من التعافي والبدء بالنيضة الشاممة 

دعمًا لترشيح الرفيق الدكتور بشار األسد لمنصب رئيس الجميورية العربية السورية، عّبر عدد من مديري المشافي التعميمية  
لعممي عن اعتزازىم وافتخارىم بالوقوف خمف القيادة الحكيمة لمرئيس األسد، مؤكدين التابعة لوزارة التعميم العالي والبحث ا

 .أيار الجاري 46عزميم عمى المشاركة بكثافة في االنتخابات المرتقبة يوم 

خاصة مع اقتراب االستحقاق الرئاسي   وأكد مدير مشفى األطفال الدكتور رستم مكية اعتزاز العاممين في مشفى األطفال،
جديد البيعة لقائد الوطن الدكتور بشار األسد، كونيم أبناء مؤسسة تمّثل بأدائيا وعمميا وجيود كوادرىا ترجمة حقيقية بت

وميدانية وعممية لشعار حممة السيد الرئيس األمل بالعمل، لكونيما صنوان حقيقيان لجوىر العممية العالجية لألطفال المرضى 
وافتخار العاممين في المشفى وغبطتيم وسعادتيم بالمشاريع الخدمية والطبية التي أنجزت في مشفى األطفال سابقًا والحقًا، 

مؤخرًا في المشفى، وتطّمعيم لممرحمة المقبمة كونيا ستحمل زخمًا مضاعفًا لوتيرة العمل واألداء يتناسب مع زيادة حجم 
، متخذين من أبطال الجيش العربي السوري قدوة الخدمات التي يقدميا المشفى، ويبذل في سبيميا العاممون كل غال ونفيس

العاممون الوعد والعيد باستمرار تطوير الميارات وتحسين األداء وصواًل إلى جودة المخرجات وتوافقيا   ونموذجًا، لذلك يجدد
اإلنسانية، ونساىم مع المدخالت الوطنية والحياتية األساسية، مضيفًا أننا بالعمل وجودة األداء نحقق بعض ذواتنا الوظيفية و 

في إعادة بناء ما تيدم أو تخمخل جراء عارض ىنا وطارئ ىناك، وختامًا نؤكد أننا كإدارة وعاممين وكوادر طبية وصحية في 
 .مشفى األطفال عمى العيد خمف القيادة الحكيمة لمرئيس بشار األسد

الستحقاق الرئاسي حق وواجب عمى كل مواطن، وأكد عميد كمية طب األسنان في جامعة دمشق الدكتور أسامة الجبان أن ا
والظالم، وحرصًا كبيرًا عمى   فيو يمّثل مرحمة مفصمية من التعافي والبدء بالنيضة الشاممة، ويمّثل انتصارًا عمى قوى اإلرىاب

 .آلمال والتطمعاتإحقاق الدستور وسيادة دولة القانون من حيث االلتزام بالمواعيد الدستورية، وأماًل ينجز بالعمل لتحقيق ا

من جيتيا أكدت عميد كمية الصيدلة في جامعة دمشق الدكتورة جميمة حسيان استعداد الكمية لممشاركة في انتخابات 
أيار، موضحة األىمية الكبرى ليذا االستحقاق المميز كونو يتم في ظروف أمنية  46االستحقاق الرئاسي التي ستجري في 

رب الشرسة التي شنت عمييا لسنوات عديدة، مبّينة الدور الذي مارسو كل مواطن من جيدة بعد انتصار سورية عمى الح
صرارىم عمى  موقعو، وتمسك وحرص القائمين عمى السمك التعميمي أكثر من أي وقت عمى متابعة العمل في الجامعات، وا 

مع جيشنا البطل عمى جبيات القتال،  استمرار العممية التعميمية تعبيرًا عن وقوفيم ضد اإلرىاب، والوقوف جنبًا إلى جنب
مضيفة أنيم مستمرون في محاضراتيم النظرية والعممية التي تعتبر بمثابة رسالة تحد لوقوف العمم ضد الجيل والتخمف، 

ومشددة عمى مشاركتيم في االنتخابات ألن شباب سورية ىم األمل، وىم من سيعيد إعمار البالد، ألنيم يدركون ما قدمو ليم 
  د من تعميم مجاني في كافة المراحل الدراسية منذ االبتدائية وانتياء بالدراسات العميا في كافة الفروع الجامعية، إضافة إلىالبم



د. حسيان أن   النيضة الحقيقية في الجامعة فيما يتعمق بالبحث العممي والدراسات العميا، لذلك انطالقًا من موقعيا تؤكد
 .المخمصين والشرفاء بمد الكرامة والعزة والشموخبيمة أبنائيا   سورية ستبقى

الدكتور عصام األمين مدير مشفى المواساة أكد عمى األىمية العظيمة لالستحقاق االنتخابي الرئاسي، خاصة أنو يوم ميم في 
دولة مؤسسات جميعًا كسوريين أن نشارك فيو، ألنو تأكيد عمى أن الدولة السورية ىي   تاريخ الشعب السوري يتوجب عمينا

ودولة قانون، مضيفًا أن األىمية الكبيرة لالستحقاق االنتخابي الرئاسي تنبع من االلتزام الكامل بمواعيده وميمو التي نص 
عمييا الدستور السوري، وىذا يحسب لمدولة السورية، وعمى رأسيا سيد الوطن السيد الرئيس بشار األسد، فينيئًا لسورية التي 

السنوات من الحرب الضروس الظالمة التي فرضت عمييا أن تصل إلى ىذا اليوم الذي سيكون بداية  تستحق بعد كل ىذه
وانطالقة لسورية أجمل، سورية الحضارة والنور، سورية إعادة اإلعمار، متمسكين باألمل والعمل لتعود أجمل، أفضل كما 

 .عيدناىا دائماً 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


