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 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 صحيفة الوطن    المصدر  
                            63/6/6262التاريخ    

ال قرار بإيقاف الدوام في «: الوطن»التعميم لـعدم استقبال المرافقين لممرضى إال بالحد األدنى في مشافي التعميم .. وزير 
 الجامعات ولن نمنع الطالب الذين ال يرتدون كمامة من الحضور

وضع وزير التعميم العالي والبحث العممي بسام إبراىيم حدًا لمشائعات ومعيا المطالبات بتوقف الدوام الجامعي اعتبارًا من 
واضح بعدد اإلصابات اليومية لفيروس كورونا، نافيا صدور أي قرار أو طرح اليوم، وذلك عمى خمفية االزدياد الكبير وال

 .بتوقف العام الدراسي لفترة زمنية محددة
بّين إبراىيم أن آالف الطمبة يبدؤون عاميم الدراسي في مختمف الكميات بالجامعات اليوم األحد « الوطن»وفي تصريح خاص لـ

زارة التعميم العالي طمبت من الجامعات اتخاذ التدابير واإلجراءات االحترازية والصحية وذلك حسب التقويم الجامعي، مبينًا أن و 
الالزمة عمى صعيد التعقيم والنظافة وارتداء الكمامات بالنسبة لمطالب والكادر التدريسي واإلداري في مختمف مفاصل العمل 

 .قع المنحنى وخاصة في المشافيالجامعي وفي مختمف الجيات والمؤسسات التابعة لموزارة، مع رصد وا
ولفت إبراىيم إلى التوجيو بالحد من التجمعات والتخفيف من االزدحامات في الجامعات والمعاىد، وخاصة مع ازدياد عدد 

إصابات كورونا، مؤكدًا أنو تم الطمب من الجامعات منع االزدحامات أمام مراكز المفاضمة التي يستمر التسجيل فييا حتى 
ير الجاري، مشيرًا إلى أنو تم التوسع بعدد المراكز المخصصة لمختمف أنواع المفاضالت وذلك لتخفيف أي نياية الش
 .ازدحامات

وقال إبراىيم: من المفترض دخول الطالب إلى قاعات المحاضرات بكمامة وذلك حرصًا عمى صحتيم وسالمتيم، لكن لن يتم 
مؤكدًا ضرورة األخذ بالحسبان واقع انتشار الوباء وااللتزام بأعمى  منع أي طالب من الحضور في حال لم يرتد الكمامة،

 .درجات التقيد بأي إجراءات صحية من شأنيا حماية الطالب وأسرىم
وفيما يخص واقع المشافي وخاصة التي تستقبل حاالت )كورونا( وىي المواساة بدمشق وتشرين الجامعي بالالذقية وجراحة 

 .التوسع بأقسام العزل الستقبال المرضى القمب في حمب، أضاف: طمبنا
وبّين وزير التعميم أنو تم التأكيد عمى جميع مديري المشافي باالىتمام بواقع التعقيم وعدم استقبال المرافقين إال بالحد األدنى 

عتبرًا أن واقع عمل حسب حاجة المريض لممرافقين، عدا ذلك تجييز أقسام العزل واستنفار الكوادر الطبية واإلدارية العاممة، م
 .المشافي تحت السيطرة، ولغاية اآلن ىناك أماكن مخصصة، مع إمكانية التوسع باألسرة معتبرًا أن العدد قابل لمزيادة

ولفت إبراىيم إلى إعطاء األولوية في المشافي المذكورة بما فييا المواساة بدمشق، لمحاالت المتعمقة بـكورونا في أقسام العزل، 
الحاالت اإلسعافية الضرورية الفورية التي ال تحتمل أي تأجيل، مع إمكانية تأجيل الحاالت الباردة أو تحويميا إلى إضافة إلى 

 .مشفى األسد الجامعي، مؤكدًا أن ىناك تكاماًل وتنسيقًا متواصاًل مع المعنيين في وزارة الصحة
أمين مادة األوكسجين الالزمة لعمل المشافي، مع متابعة وأكد أنو تم الطمب من المشافي تأمين كل المستمزمات والمواد، وت

واقع المشافي بشكل دوري بما فيو تأمين مختمف احتياجاتيا الضرورية والالزمة، عممًا أن ىناك صعوبات راىنة ترتبط 
اقة القصوى لكن المشافي تعمل ضمن اإلمكانيات المتابعة وبالط :بالضغط عمى المشافي واالزدياد بأعداد المرضى، مضيفاً 

 .من أطباء وممرضين وكوادر إدارية وخدمات



وبين وزير التعميم أن الدروس السريرية لطمبة الطب والدراسات العميا مستمرة في المشافي الجامعي من دون أي توقف، وأن 
 .أي إجراء جديد يتم اإلعالن عنو بشكل رسمي

 

 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 صحيفة الوطن     المصدر  
                            62/6/6262التاريخ    

 

 قبل نياية الشير” المعيدين“اإلعالن عن مسابقة 

” المعيدين“اإلعالن عن مسابقة ” الوطن أون الين“العالي والبحث العممي الدكتورة سحر الفاىوم لـ  أكدت معاون وزير التعميم
 .قبل نياية الشير، مع استكمال كل اإلجراءات إلنجازىا عماًل بتوجيات وزير التعميم العالي

دؤوا التحضير لدرجة الدكتوراه، عمى ولفتت الفاىوم إلى وجود أولوية ضمن المسابقة، بالنسبة لحممة شيادة الماجستير ممن ب
خالل ” الموعودة“أن يتم اإلعالن عنيا في مختمف الجامعات خالل األيام القميمة القادمة، وكان تأخر اإلعالن عن المسابقة 

لييئة الفترة السابقة وذلك ألكثر من عام، تزامن ذلك مع تأكيد الوزارة العمل عمى إنجازىا بعد االنتياء من مسابقة أعضاء ا
 .التدريسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 صحيفة البعث    المصدر  
                            66/6/6262التاريخ    

 

 كمية الحقوق تتصدر نظيراتيا بحاالت الغش.. وعقوبة المرتكب تصل إلى الفصل من الجامعة 

ازدياد ” البعث”أكد نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون الطالب والشؤون اإلدارية الدكتور صبحي البحري في تصريٍح خاص لـ
 ”البموتوث“حيث لم تخل أية جمسة في العام الفائت من عشرات لضبوط حاالت الغش بشكٍل كبير في آخر سنتين، 

، لتشكل بذلك نسبًة مرتفعة فاقت السنوات السابقة، مع انخفاض ال بأس بو ىذا العام، رغم التوقع بأن تكون أقل ”الموبايل”و
 م األطفال؟مما ىي عميو، متسائاًل: الطالب الذي سيتخرج من كمية التربية عن طريق الغش، كيف سيعم

في التعميم النظامي، وتوجو الطالب الستعمال الرشيتات، ” البموتوث“وأشار البحري إلى انخفاض حاالت الغش عن طريق 
عكس ما كان عميو الوضع في العام الماضي، لتبقى حاالت الغش األكثر استخدامًا في التعميم المفتوح تمك التي تعتمد عمى 

ت الجامعة من ضبط عدٍد منيا ىذا العام، مؤكدًا أن العقوبة التي ستنطبق عمى كل ىذه البموتوث، عن طريق شبكات تمكن
الحاالت ىي الفصل النيائي لكل من يقوم بذلك وعدم النظر بعودتو إلى الجامعة إال بعد خمس سنوات، مشيرًا إلى أن الطالب 

 .الذي سيفصل خمس سنوات لن يفكر بالعودة إلى الجامعة

أكثر كمية يتم فيو ضبط حاالت غش ىي كمية الحقوق، والتي من المفترض أن طالبيا يعرفون القوانين وبين البحري أن 
البموتوث، بينما تكثر حاالت استخدام الرشيتات في كمية اآلداب بشكٍل “واألنظمة، وأن الطريقة األكثر شيوعًا لمغش فييا ىي 

ع موظفين، فضاًل عن انتشار كبير لحاالت انتحال الشخصية التي كبير، إضافة إلى حاالت نقل في قمب القاعات بالتعاون م
أيضًا لوحظ انتشارىا في امتحانات المغات سواء في معيد المغات أو في كمية الحقوق، وىي مخالفة تستوجب عقوبة الفصل 

 .النيائي مع اإلحالة لمقضاء

المشاجرة أو كتابة عمى اليد، مشيرًا إلى عدم عمى حاالت بسيطة ك –حسب البحري  –واقتصر األمر في الكميات الطبية 
تسجيل أية حالة ضبط لبموتوث في ىذه الكميات، في حين أن طرق الغش المستخدمة في الكميات اليندسية عبارة عن قوانين 

مية قد توضع عمى اآللة الحاسبة، أو كتابة عمى األقالم والمساطر بشكٍل دقيق، منوىًا إلى التمكن من ضبط موظفين في ك
الزراعة، ممن ساعدوا الطالب بالكتابة عمى أوراقيم بعد االنتياء االمتحان، وتمت إحالتيم لمتحقيق، مؤكدًا أن الجامعة ال 

 .يمكن أن تتياون أبدًا مع من يقوم بمثل ىذه األفعال من الموظفين

ين البحري أن إدارة الجامعة تحاول باعتبار أنو لوحظ أن لكل كمية طريقة غش شائعة يستخدميا الطالب أكثر من غيرىا، ب
اعتماد أساليب معينة لمتعامل مع كل طريقة، ففي كمية التربية عمى سبيل المثال، اضطرت إدارة الجامعة طالء جدران كمية 
التربية بطالء خشن، وطالء المقاعد بمون غامق، منعًا لمطالب من الكتابة، سواء عمى الجدران أو المقاعد، ألنيا الطريقة 

 .األكثر استخدامًا في ىذه الكمية



الجامعة   ويؤكد البحري أن العقوبات أعطت ثمارىا إلى حدٍّ ما، مبينًا أن الغرض من العقوبات ىو التوجيو، ألن القيمين عمى
يشعرون باالرتياح عندما ال يكون ىناك ضبوط، فالجامعة ال ترغب بمعاقبة أي طالب، بل عمى العكس تريد لجميع الطالب 

طالب وتحتاج  22222يتخرجوا، والسيما أن ىناك درجة استيعاب معينة وطاقة محددة لكل كمية، فالكمية التي يوجد فييا  أن
لتخريج ألف طالب منيا سنويًا، ال ترغب ببقاء ىؤالء الطالب فييا بسبب عقوبات معينة، بل عمى العكس ىي تحتاج 

ثِّل عبئًا ثقياًل عمى الموظفين وعمى الكمية وعمى موارد الجامعة، متمنيًا لتخريجيم ليحلَّ محميم طالب جدد، ألن بقائيم سيم
عمى الطالب أن يقرؤوا اإلعالنات بشكٍل جيد ألن الجامعة ستطبق العقوبات بحذافيرىا، لتحافظ عمى السوية العممية 

 .لممخرجات التعميمية

مقة بالكيرباء أو بأزمة المرور وغيرىا ال تبرر أن ُيدخل وأضاف البحري أن الظروف الصعبة التي نمر بيا جميعًا سواء المتع
ر الطالب لالمتحان،  كإيقاف التسجيل “الطالب معيم وسائل الغش إلى قاعات االمتحان، فالحمول كثيرة في حال لم ُيحضِّ

 .”سواء في الفصل األول أو الثاني، أو إيقاف التسجيل لسنتين

ما يتضمن كل العقوبات في لوحة اإلعالنات بيوية بصرية ممونة في مختمف وأشار البحري إلى أن الجامعة وضعت تعمي
المدرجات والقاعات ومواقع التواصل االجتماعي، قبل شير كامل من بدء امتحانات الفصل الثاني ليتمكن كل الطالب من 

 تتعامل مع طالب في المرحمة االطالع عميو، وبالتالي معرفة كل مخالفة مع العقوبة التي تستوجبيا، موضحًا أن الجامعة ال
االبتدائية، لذلك تتمنى عمى الطالب عدم المجازفة باستخدام وسائل غش ليست بمصمحتيم، فإن يحصل الطالب عمى عالمة 

بكثير من الفصل النيائي من الجامعة، ألن الطالب الذي سيتخرج عن   الصفر بسبب عدم تحضيره لالمتحان، يبقى أفضل
 .امي ىو حكمًا ال يستحق أن يأخذ شيادة جامعية، واألمر ينسحب عمى كل االختصاصاتطريق الغش ليصبح مح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا    المصدر  
                            62/6/6262التاريخ    

 ألف متقدم إلى مراكز المفاضمة العامة في جامعة دمشق 63نحو 

ألف متقدم لجميع أنواع المفاضالت والتسجيل المباشر  63قارب عدد المتقدمين إلى مراكز المفاضمة العامة بجامعة دمشق الـ 
 .عمى بدء التقدممع مرور أسبوعين 

ألف  66.4ووفق إحصائيات مديرية النظم والمعمومات بجامعة دمشق حصمت سانا عمى نسخة منيا توزع المتقدمون بين 
 .إلى مراكز التسجيل المباشر في الفرع األدبي 5622لمفاضمة الشيادة المينية و 0622متقدم إلى مراكز الفرع العممي و

متقدمًا لمفرعين العممي واألدبي والميني وعدد المتقدمين إلى مفاضمة السوري  066لشيداء فيما بمغ عدد المسجمين من ذوي ا
متقدم وفي  222متقدمًا ومفاضمة ذوي االحتياجات الخاصة نحو  63متقدمًا ومفاضمة العرب واألجانب  662غير المقيم 

 .متقدماً  202مفاضمة أبناء أعضاء الييئة التدريسية قارب العدد 

اكز التسجيل المعتمدة بالجامعات الحكومية وفروعيا بدأت في الثاني عشر من أيمول الجاري قبول طمبات المفاضمة وكانت مر 
 .6262-6-62وتستمر لغاية يوم الخميس  6266-6262الجامعية لمعام الدراسي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا    المصدر  
                            62/6/6262التاريخ    

 طالبًا يتقدمون المتحان طب األسنان الموحد 3461

الجامعات السورية الحكومية والخاصة والجامعات غير السورية المتحان طب األسنان طالبًا وطالبة من  6032تقدم اليوم 
 .6262الموحد دورة أيمول 

وأشار مركز القياس والتقويم في وزارة التعميم العالي والبحث العممي في بيان تمقت سانا نسخة منو إلى أن المتقدمين لالمتحان 
 .”دمشق، وحمب، وتشرين، والبعث، وحماة، وطرطوس“ توزعوا عمى ستة مراكز امتحانية في جامعات

بالمئة شرطًا  22والجامعات غير السورية عمى عالمة ” الحكومية والخاصة“ويعد حصول الطالب من الجامعات السورية 
بالمئة شرطًا  32لمتخرج ويستفيد الطالب من المساعدات االمتحانية بمقدار عالمتين فقط كما يعد الحصول عمى عالمة 

 .لمتقدم لمفاضمة الدراسات العميا

 

 

 

 

 


