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  !ظالم لمجامعة  (QS)تصنيف الـ” : البعث ميديا“نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العممي لـ 

 التعميم المفتوح يدرس استبدال الورقي بااللكتروني”.. البعث ميديا”نائب رئيس جامعة دمشق لـ

 التعميم العالي تصدر نتائج امتحانات الفصل الثاني لمسنة التحضيرية
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 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 البعث ميديا    المصدر  
                            22/4/2222التاريخ    

  !ظالم لمجامعة (QS) تصنيف الـ” : البعث ميديا“دمشق لشؤون البحث العممي لـ نائب رئيس جامعة 

كيو “أكد الدكتور محمد فراس حناوي نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العممي والدراسات العميا أن تصنيف مؤسسة 
/ في التصنيف األخير، موضحا 32/ / العام الفائت إلى12الدولية لم ينصف الجامعة لجية تراجع تصنيفيا عربيًا من /” إس

أن المؤسسة المذكورة لم تأخذ باالعتبار الظروف الصعبة التي تمر بيا سورية منذ أكثر من عشرة سنوات حرب، خاصة وأن 
التصنيف اعتمد عمى معايير نسبة أعضاء الييئة التدريسية والطالب، وكذلك نسبة األساتذة والطمبة األجانب في الجامعة، 

ن تراجع ىو انجاز قياسًا لمظروف الخارجة عن اإلرادة التي أثرت تأثيرًا الفتًا  إلى أن بقاء الجامعة عمى الئحة التصنيف وا 
 .كبيرًا عمى المنظومة التعميمية في الجامعات السورية

ة عربيًا وعالميًا، ونوه الحناوي إلى أن جامعة دمشق باسميا العريق حريصة عمى االرتقاء والتطور بمنظومتيا العممية والبحثي
مشيرًا أنيا قامت بعد إجراءات منيا، تطوير مجمة الجامعة المحكمة لجية نقميا من مجمة ورقية إلى مجمة الكترونية متاحة 

/ 22بشكل سيل لطمبة الدراسات العميا واألساتذة، باإلضافة إلى تحديد مواعيد دقيقة لمنظر بالبحث بمدة زمنية ال تتجاوز الـ /
الحفاظ عمى السرية التامة، وىذا برأيو شّجع وحّفز الباحثين وأعطاىم الثقة بنشر أبحاثيم ومتابعتيا، حيث كانت سابقًا  يومًا مع

 .تأخذ وقتا طوياًل يتجاوز الشيرين لتحكيميا والبت بمدى صالحيتيا

رفع سوية طمبة الدراسات العميا وبّين نائب رئيس الجامعة أن إجراءات تحسين ترتيب الجامعة شممت أيضًا العمل الجاد عمى 
جرائو وفق مدد محددة ألن ذلك يعطي  وتأىيميم من خالل وضع منيجية لتقديم األطروحة، والتأكيد عمى موضوع السينمار وا 
مصداقية وثقة لمبحث ويتيح نوع من المتابعة بين األستاذ والباحث، باإلضافة إحداث مكتب متابعة ومراجعة لألبحاث العممية 

حصائيا وكل ما تحتاجو قبل أن تخضع لمتقييم والتحكيم، باإلضافة إلى واألط روحات المنشورة من أجل إعادة تدقيقيا لغويًا وا 
ألف ليرة إلى مميون  022ليرة، ومن  122ألف ليرة سورية إلى  222رفع تمويل البحث العممي لطالب الدراسات العميا من 

فيز الباحثين ماديًا وتشجيعيم عمى النشر العممي والبحثي الخارجي وتقديم كل ليرة بالنسبة لطمبة الدكتوراه، عدا عن تح
التسييالت ليم وفتح سقف الدعم ليم، وبرأيو أن كل ىذه اإلجراءات سوف تساىم في تحسين مستوى الجامعة وسمعتيا 

 .األكاديمية وتصنيفيا عمى أي مؤشر

خاصة في الكميات الطبية، أشار الدكتور حناوي أن الجامعة تعاني اليوم وبالنسبة لمشكمة عدم التكافؤ بين األستاذ والطالب و 
من نقص في عدد أعضاء الييئة التدريسية، مشيرًا إلى أن عددا ال بأس بو من األساتذة سافر وىاجر خارج البمد، وبعضيم 

التدريسية والتعميمة، وخاصة أن يفضل اإلستقالة بسن الستين لمعمل في الجامعات الخاصة، مما تسبب في إرباك في العممية 
تعويض الفاقد ليس سياًل كونو يحتاج لوقت كبير، الفتًا إلى الجامعة تخطط حاليًا إلجراء مسابقة لممعيدين وفق احتياجات كل 

حدى الجامعات األجنبية عدادىم وفق نظام إشراف مزدوج بين الجامعة وا   .كمية، حيث سيتم تأىيميم وا 

 



 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
  البعث ميديا    المصدر  
                            22/4/2222التاريخ    

 

التعميم المفتوح يدرس استبدال الورقي بااللكتروني وقريبًا تفعيل الدفع ”.. البعث ميديا”دمشق لـنائب رئيس جامعة 
 االلكتروني 

   

مع بداية كل فصل امتحاني يشعر طمبة التعميم المفتوح باالحباط الشديد جراء االزدحام الذي تشيده مراكز التسجيل وكوات 
 .تشر فيو جائحة كورونا التي تتطمب الوقاية وعدم االزدحامالدفع في البنك العقاري في الوقت الذي تن

  

أنيم قيد االنتياء من أتمتة جميع ” البعث ميديا”نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعميم المفتوح الدكتورة رغداء نعيسة بينت لـ
 . االنتظار وحصول االزدحامبيانات الطمبة في بعض البرامج، بحيث يتم إصدار وثائق الطمبة بالسرعة القصوى من دون 

  

وأشارت نعيسة إلى أن المركز يدرس تطبيق الدفع االلكتروني بشكل كامل بحيث يصبح رقميًا عن بعد من دون استمارة ورقية 
و من خالل التعاون مع بنك بيمو من خالل توزيع تطبيق الكتروني عمى كل طالب مع افتتاح حساب لكل طالب يودع فيو 

 .رةاالف لي 1مبمغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا    المصدر  
                            22/4/2222التاريخ    

 

 العالي تصدر نتائج امتحانات الفصل الثاني لمسنة التحضيريةالتعميم 

أصدرت وزارة التعميم العالي والبحث العممي اليوم نتائج امتحانات مقررات الفصل الثاني لمسنة التحضيرية لمكميات الطبية 
-5-2ولغاية  2222-4-21وحددت موعد قبول طمبات االعتراض عمى النتائج اعتبارا من  2222- 2222لمعام الدراسي 

2222. 

وسمحت الوزارة لمطالب وفق إعالنيا الذي تمقت سانا نسخة منو بتقديم طمباتيم الكترونيًا إلى دائرة شؤون طالب السنة 
 .التحضيرية بجامعاتيم وفق األسس المعتمدة والرسوم المطموبة

ف طالب وطالبة واعتمدت السنة التحضيرية لكميات آال 22ويقدر عدد طالب السنة التحضيرية في الجامعات الحكومية بنحو 
كمعيار ثان لمقبول الجامعي يضاف إلى معدل شيادة الثانوية العامة في العام ” الطب البشري وطب األسنان والصيدلة“

 بحيث أصبحت امتحانًا مركزيا موحدا ومؤتمتًا لكل فصل دراسي وفق ما أقره مجمس التعميم العالي 2222-2221الدراسي 
 .وتعد من السنوات الدراسية لمطالب

 

 

 

 

 


