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  ؟”!التعميـ العالي“في ظؿ تغييب المجمس األعمى لمبحث العممي.. ماذا بعد التصادـ واإلشكاليات مع 

 فنانوف روس في كمية الفنوف الجميمة لتبادؿ الخبرات في مجاؿ الغرافيؾ والطباعة الحجرية

 كمية اآلداب تحتفؿ بيـو المغة العربية وتكـر الفائزيف بمسابقة شاعر جامعة دمشؽ
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 اإلعالـ مديرية  

 التصنيؼ:
 صحيفة البعث    المصدر  
                            9/6/0202التاريخ    

 ؟ ”!التعميـ العالي“في ظؿ تغييب المجمس األعمى لمبحث العممي.. ماذا بعد التصادـ واإلشكاليات مع 

، ليتمحور عمميا بدعـ المؤسسات وفؽ ما تراه مف أولويات وطنية، حيث تـ 0222أحدثت الييئة العميا لمبحث العممي سنة 
مشروعًا  22عناويف لمشاريع بحثية خضعت لمغربمة بحثًا عف األكثر جدوى، إضافة إلى تمويؿ  522تقديـ  0222في عاـ 
 .مشروعًا بحثياً  99ا ؿليصؿ عدد المشاريع البحثية تقريب 0229في عاـ 

بكثيٍر مف اإلسياب عف أىمية وجود الييئة، مؤكدًا أنيا رؤية مبكرة، ” البعث“ويتحدث الدكتور مجدي الجمالي مدير الييئة لػ 
ر تنفيذ المياـ األربع التي أحدثت ألجميا، وأوليا رسـ سياسة العمـ والتقانة   ولكف ظروؼ الحرب أثرت كثيرًا عمى عمميا ما أخَّ

كاف نتيجة عصؼ ذىني لسنوات ” البيئة والزراعة والصحة“قطاعًا منيا  26  شمؿ 0222واالبتكار ليصدر تقرير في عاـ 
عبر لجاف متخصصة بناء عمى بحث عممي، بينما تمحور عمؿ الميمة الثانية بموضوع غاية في األىمية متعمؽ بالتشبيؾ 

ما يرى الجمالي ونتيجة غياب التشبيؾ سنكوف حكمًا أماـ أبحاث متكررة  المؤسساتي، بيف الييئات البحثية نفسيا، ألننا حسب
ورؤى غير واضحة، وسيكوف عمؿ كؿ جية عمى نحٍو منفرٍد، مشددًا عمى أىمية وجود فكرة التشبيؾ، األمر الغائب مع 

عاؿ جدًا بيف  األسؼ، بسبب ما نعانيو مف فردية مؤسساتية، والبديؿ عمى األقؿ يجب أف يكوف بتشبيؾ عمى مستوى
المؤسسات البحثية، وىنا التشبيؾ يفترض أف يكوف بيف كؿ المؤسسات البحثية وقطاعات اإلنتاجية الخدمية، ليؤمف البحث 
خدمًة، ُممبيًا بذلؾ متطمبات لمؤسسٍة بعينيا، بينما تنحصر الميمة األخيرة والتي في حاؿ لو تمكنت الييئة مف تنفيذىا، لكانت 

بيد الييئة، لكنيا لـ تتمكف، ألنيا باألساس لـ تعَط موازنة كبيرة، تتعمؽ بتنظيـ موازنات البحث العممي في  سالحًا قويًا جداً 
، ومف يقرأ ميمة الييئة األخيرة في المرسوـ سيمحظ ىذه  الييئات البحثية وفؽ األولويات الوطنية التي منحيا إياىا المرسـو

 .الكتمة المالية الكبيرة

  ىمصمحة وطنية كبر 

منذ إحداث الييئة، كاف ىناؾ ما ىو أشبو بتصادـ لـ يأت مف فراغ، مع وزارة التعميـ العالي حسب ما صرح الجمالي مبررًا 
 0226في الجامعة، والباقي في الييئات البحثية، ليأتي المرسوـ الصادر في ” كماً “بالمئة مف البحث العممي  22ذلؾ بأف 

ة، مف خالؿ ربط العديد مف الييئات بوزارات معينة، وعمى اعتبار الوزارة األقرب لمييئة وُيحدث إشكاليات بعمؿ ومياـ الييئ
  ىي وزارة التعميـ العالي، والتي كما وضح الجمالي كاف ىناؾ تصادـ بينيا كوزارة معنية بجامعاتيا وبيف ىيئة ربما ترى الوزارة

لصالح الوزارة وتصبح الييئة العميا لمبحث العممي مرتبطة بوزير أنيا تتدخؿ بشؤوف معينة!؟ لتكوف النتيجة في نياية المطاؼ 
نما  التعميـ العالي، ما أحدث بعض التخبط، ومف وجية نظر الدكتور الجمالي أف اإلشكالية ال تكمف بربط الييئة بالوزارة وا 

جمس الوزراء مع سبع وزارت بمشكمة حقيقية في المرسـو نفسو، فالييئة العميا كاف لدييا المجمس األعمى برئاسة رئيس م
كاالقتصاد والمالية والصناعة، وىو مجمس معني بمراقبة عمميا، ليتـ فيما بعد إلغاؤه ليحؿ محمو مجمس التعميـ العالي، ما 
أحدث إشكالية كبيرة تمثمت بأف كؿ الييئات العممية البحثية التي ىي خارج منظومة التعميـ العالي اعتبرت نفسيا غير معنية.! 

لكنيا غير قادرة عمى السيطرة ” وزارة التعميـ العالي والبحث العممي” فوزارة التعميـ العالي ىي !!أفقد البحث العممي رأسو ما



عمى البحث العممي خارج نطاقيا! وربما قد يكوف لدييا حتى داخؿ نطاقيا مشكمة، إضافة إلى أف الحرب أوجدت تحديات 
بحد ذاتو لتجد نفسيا أي الوزارة أماـ تحديات جمة، وُيضاؼ إلييا ممؼ ميـ جدًا وىو ممؼ العالي   كبيرة جدًا لمنظومة التعميـ

ال بد مف التذكير ىنا أننا كييئة ليس لدينا أي مشكمة مع أي مؤسسة، ألف كؿ   مضيفاً   البحث العممي، ما خمَّؼ عبًء كبيرًا،
ممي في الجميورية العربية السورية، فالحرب محنة ومعظـ الدوؿ ما نسعى إليو يتمثؿ بتحقيؽ المعادلة األمثؿ إلدارة البحث الع

يراف مثاؿ واضح جدًا حيث استطاع اإليرانيوف مف   التي تعرضت لظروؼ سيئة تمكنت أف تحوؿ المحنة إلى فرصة، وا 
 !.النفطيعادؿ الرقـ الذي يوفره   االعتماد عمى أنفسيـ، ليتمكنوا مف خالؿ منتجات البحث العممي مف الوصوؿ لرقـ

 تأخر سنتين!؟

وكما بيف الجمالي أف سبب تأخير مشاريع نقؿ التكنولوجيا، ووحدات البحث والتطوير قرابة السنتيف، كاف نتيجة غياب 
  العالي، ألف  المجمس األعمى لمبحث العممي، مؤكدًا عمى عدـ وجود أي مشكمة ببقائيـ مرتبطيف كييئة بوزير التعميـ

بغياب رأس يضبط البحث العممي في سورية، وىنا يوضح الجمالي أنيـ كييئة عمموا عمى وضع خطة  بتقديره تتمثؿ  المشكمة
وحددت مشكمتيف أساسيتيف: األولى تتعمؽ  0229لتمكيف البحث العممي في سورية ُأقرت مف مجمس الوزراء في العاـ   وطنية

كمة كبيرة ىي أف الغالبية الساحقة مف األبحاث ليس بطبيعة معظـ األبحاث التي تنطمؽ مف مكتب الباحث وىذا ما أوجد مش
باألبحاث التي نادرًا ما تممؾ قيمة   ، بينما تنحصر المشكمة الثانية”انفصالنا عف الواقع التنفيذي“ليا أىمية تطبيقية، مؤكدًا 

طرُحُو مسبقًا في شير آذار   بما تـ  تطبيقية بالصدفة.! وليس ألنيا قائمة عمى التخطيط، وبالتالي ال ُتستثَمر، ليكوف الحؿ
عندما تـ إحداث وحدات بحث وتطوير في الوزارات وفي الشركات التابعة ليا، مضيفًا أف األمر اآلخر الياـ  0229مف عاـ 

ىو مأسسة مشروع مع المجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب أسيا، والذي صدر عنو ثالثة تقارير كاف أىميا التقرير األخير 
 22منظومة عالمية موجودة سواء في الدوؿ العربية أو الغربية منذ أكثر مف “بإحداث مكاتب نقؿ تكنولوجيا وىي المتعمؽ 

والتي تتمخص بأف كؿ ما نحتاجو بحث لو قيمة تطبيقية، ألف الباحث ال يمكنو دراسة جدوى اقتصادية أو متابعة كؿ ” سنة
ثو لمكتب نقؿ التكنولوجيا بالجامعة الذي يتابع ادعاءاتو عف أىمية بحثو بح  فعمو ىو إرساؿ  المطموب، وبالتالي كؿ ما عميو

ويؤمف المستثمر، ليتـ بعدىا متابعة الموضوع معو وفؽ القانوف مف خالؿ عقد نقؿ تكنولوجيا، تعطيو   لُيقّيـ القيمة التطبيقية
  ليكوف الطرفيف مستفيديف، إذًا المطموب حصتو كباحث وبنفس الوقت المستثمر يمبي خدمتو عوضًا عف استقداـ خبير أجنبي،

لمباحث، أما ما يخص مكاتب   فقط ىو وجود طرؼ ثالث لمتنسيؽ بينيما ليأخذ كؿٍّ حقو، ما سيشكؿ حافزًا شخصيًا ومادياً 
تـ إحداث في الجامعات، لي” التعميـ العالي  قرار مف مجمس“بإحداث   نقؿ التكنولوجيا فمقد تـ اتخاذ قرار منذ فترة غير قصيرة

مكتب وطني لنقؿ التكنولوجيا في الييئة ميمتو التنسيؽ بيف   نقؿ تكنولوجيا في الجامعة، ومف المفيد التذكير بوجود  مكتب
في   في مرحمة الكتب والمراسالت، ألف إحداثيا  المكاتب وتقديـ أي دعـ فني، بينما ال تزاؿ وحدات البحث والتطوير

 .المؤسسات يحتاج لقرار حكومي

 جذب الباحثين المغتربين

وأكد الجمالي عمى أف جذب الباحثيف المغتربيف موضوع ميـ جدًا، خاصة وأف المؤَتَمريف األوؿ والثاني لمباحثيف السورييف 
ودور الباحثيف السورييف في الوطف والمغترب، إضافة ” نحو اقتصاد المعرفة“المغتربيف المذيف ُعقدا كاف ىدفيما األساسي 

  أىمية ىذا األمر ازدادت مع مغادرة  أف  ، ومما ال شؾ فيو”كة بيف الداخؿ والخارج تعود بالفائدة عمى الوطفإلحداث شرا
الكثير مف الخبرات وألسباب مختمفة، األمر الذي سعت الييئة لو بالتعاوف مع وزارة الخارجية، لُيشِكؿ مف شارؾ في المؤتمر 

لما يشكمو الباحثيف   تموز،06/02لتجييز الجيد لممؤتمر الثالث الذي سيعقد بتاريخ األوؿ نواة ُيبنى عمييا الحقًا، خاصة مع ا



الضروري إفساح المجاؿ ليـ لمعمؿ،   قوية في المؤسسات األكاديمية المتواجديف فييا، وألنو مف  خارجية  كتمة  المغتربيف مف
 .لرسـ إستراتجية ووضع خارطة لمكفاءات السورية في االغتراب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
 سانا  المصدر  

                            9/6/0202التاريخ      

 روس في كمية الفنوف الجميمة لتبادؿ الخبرات في مجاؿ الغرافيؾ والطباعة الحجريةفنانوف 

زار فنانوف روس اليوـ كمية الفنوف الجميمة بجامعة دمشؽ واطمعوا عمى مخابر الطباعة الحجرية والمراسـ في قسـ الغرافيؾ 
 .بادؿ الخبرات والتجارب والزيارات في ىذا المجاؿوبحثوا مع أساتذة الكمية إمكانية التعاوف في مجاؿ التصميـ الغرافيكي وت

وقدـ الفناف الروسي كيريؿ أوفتشينكوؼ خالؿ لقائو طالب قسـ الغرافيؾ في الكمية عرضًا حوؿ تجربتو الفنية وخبرتو في 
 .مجاؿ التصميـ الغرافيكي والطباعة الحرارية وكيفية رسـ الموحات بطريقة كالسيكية عمى المالبس واإلكسسوارات

وأبدى الفناف أوفتشينكوؼ في تصريح لػ سانا إعجابو بما شاىده مف اىتماـ بالفف بكؿ أشكالو لدى الشعب السوري معربًا عف 
أممو بأف تسيـ ىذه الزيارة بزيادة التواصؿ والتعاوف بيف الجانبيف السوري والروسي وتمتيف الروابط الفنية والثقافية المشتركة بما 

 .الب وفناني البمديف وتطوير خبراتيـيعود بالفائدة عمى ط

بدوره لفت الدكتور سمير رحمة نائب عميد كمية الفنوف الجميمة لمشؤوف اإلدارية إلى أف زيارة الوفد الروسي تسيـ بتعزيز 
مكانية إقامة ورشات عمؿ مشتركة الحقة تعزز مواىب وقدرات الفنانيف  في كال التبادؿ الثقافي والفني بيف البمديف الصديقيف وا 

 .البمديف

وأشارت الدكتورة كندة معروؼ مف قسـ الغرافيؾ في الكمية إلى أىمية التعرؼ عمى تجارب الفنانيف الروس واالستفادة منيا وال 
 .سيما في مجاؿ الطباعة الحرارية باعتبارىا أحد أىـ المواد التي يتـ تدريسيا لطالب قسـ الغرافيؾ في الكمية

وماريا ريدكينا مف معيد الجغرافيا بساف بطرسبورغ أعربتا عف إعجابيما بأعماؿ طالب كمية الفنوف الدكتورة إيرينا شيشكنا 
الجميمة وحرصيـ االطالع عمى التجارب الفنية الروسية مشيرتيف إلى أف تنظيـ مثؿ ىذه المقاءات تعزز العالقات المشتركة 

 .لتوجو إلى جيؿ الشباببيف سورية وروسيا والتعرؼ عمى ثقافتي البمديف وال سيما با

وتأتي ىذه الزيارة ضمف سمسمة مف النشاطات الثقافية السورية الروسية المشتركة التي انطمقت األسبوع الماضي وتستمر حتى 
 .الثالث عشر مف الشير الجاري بيدؼ تعزيز عالقات التبادؿ الثقافي بيف البمديف

 

 

 

 



 

 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
 سانا  المصدر  
                            9/6/0202التاريخ    

 العربية وتكـر الفائزيف بمسابقة شاعر جامعة دمشؽكمية اآلداب تحتفؿ بيـو المغة 

احتفمت كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية بجامعة دمشؽ بيـو المغة العربية وكرمت الطالب الفائزيف بالمسابقة األولى لشاعر 
 .إضافة إلى تكريـ عدد مف أساتذة قسـ المغة العربية” وعز الشرؽ أولو دمشؽ“جامعة دمشؽ التي حممت عنواف 

لمدكتور محمود ” أثر قصص ألؼ ليمة وليمة في الغرب“وتضمنت االحتفالية فقرات فنية وشعرية ومداخالت أدبية بعنواف 
لقاء القصائد الفائزة ” العربية ولغات الشرؽ”المقداد و لمدكتور عيد مرعي إضافة إلى العديد مف المداخالت الطالبية األخرى وا 

 .في المسابقة

الدكتورة منيرة أبو فاعور رئيس قسـ المغة العربية في كمية اآلداب أف المغة العربية تمثؿ الحصف المنيع وفي كممة ليا أكدت 
ليوية الشعب العربي ووحدتو والوعاء الذي يحمؿ إرثو الثقافي والحضاري منوىة بقدرات طالب قسـ المغة العربية الذيف أثبتوا 

لقاء  .تميزىـ لغة وشعرا وا 

رئيس لجنة تحكيـ المسابقة لفت إلى اف مثؿ ىذه المسابقات تشجع الشباب عمى التمسؾ بالمغة العربية الدكتور حسيف جمعة 
باعتبارىا المغة األـ واحد مقومات اليوية التي اسيمت بحماية التاريخ والثقافة العربية معتبرا أف جامعة دمشؽ أصمت منذ 

 .في كميتييا الطب والحقوؽ 2929البداية الحرؼ العربي وما زالت مخمصة ليذا الحرؼ منذ 

الطالبة الفائزة بالمركز األوؿ في المسابقة دانا أبو محمود ماجستير في قسـ الدراسات االدبية أعربت عف اعتزازىا لفوزىا 
 .”تراتيؿ العشؽ“بالمسابقة التي قدمت خالليا قصيدة عف دمشؽ بعنواف 

الثانية إلى اىمية مثؿ ىذه المسابقات لتعريؼ الجيؿ الشاب بحضارتو بدوره لفت الطالب أحمد محمد عيسى الفائز بالمرتبة 
 .وتاريخو في زمف لـ يعد االىتماـ فيو كبيرا بالشعر واألدب

دمشؽ يا “الفائز بالمرتبة الثالثة الطالب عدناف الديري ماجستير لغة عربية في قسـ البالغة والنقد قاؿ إنو قدـ قصيدة بعنواف 
 .ضرورة مواصمة دعـ المغة العربية مف خالؿ النشاطات والمسابقات األدبيةمؤكدا ” قبمة الدنيا

ومف كمية الحقوؽ الثالثة في القنيطرة دعا الطالب فادي مراد إلى تنظيـ مثؿ ىذه النشاطات باستمرار لتشمؿ الندوات ومناقشة 
 .راجع والموسوعات المعرفيةالكتب لمحفاظ عمى المغة العربية وتشجيع الطالب عمى الدراسة واالطالع عمى الم

 

 



 

 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
 سانا  المصدر  
                            9/6/0202التاريخ    

 التعميـ العالي تحدد موعد امتحانات الفصؿ الثاني لمسنة التحضيرية لمكميات الطبية

حددت وزارة التعميـ العالي والبحث العممي موعد امتحانات مقررات الفصؿ الدراسي الثاني لطالب السنة التحضيرية لمكميات  
 .المقبميفمف آب  29مف تموز والػ  22بيف الػ 0202-0202الطبية لمعاـ الدراسي 

وبينت الوزارة في إعالف ليا اليـو أف الطالب القدامى حممة مقررات الفصؿ الثاني يتقدموف إلى االمتحانات مع الطالب 
 .المستجديف لكف ضمف قاعات منفصمة عنيـ

كمعيار ثاف  -0226-0222منذ العاـ الدراسي ” الطب البشري وطب األسناف والصيدلة“واعتمدت السنة التحضيرية لكميات 
لمقبوؿ الجامعي يضاؼ إلى معدؿ شيادة الثانوية العامة بحيث أصبحت امتحانا مركزيًا موحدًا ومؤتمتًا لكؿ فصؿ دراسي وفؽ 

 .ما أقره مجمس التعميـ العالي وتعد مف السنوات الدراسية لمطالب

 


