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 فتتاح كمية الالىوت الخاصة بدمشؽا

 سمية لمتكنولوجيا في األردف مذكرة تفاىـ بيف جامعتي دمشؽ واألميرة

 جامعة دمشؽ تعمف مفاضمة الدراسات العميا ودبمومات وماجستيرات التأىيؿ والتخصص
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 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
 سانا    المصدر  
                            12/11/8481التاريخ   

 مذكرة تفاىـ بيف جامعتي دمشؽ واألميرة سمية لمتكنولوجيا في األردف

وجامعة األميرة سمية لمتكنولوجيا في المممكة األردنية الياشمية مذكرة تفاىـ لمتعاوف العممي واألكاديمي  وقعت جامعة دمشؽ
 .والبحثي وتشجيع التبادؿ الطالبي واألكاديمي

وبموجب المذكرة التي وقعتيا أمس الدكتورة ميساء السيوفي نائب رئيس الجامعة لمشؤوف العممية والدكتور مشيور الرفاعي 
س جامعة األميرة سمية في مقر الجامعة بعماف يتعاوف الجانباف في مجاؿ تبادؿ أعضاء الييئة التدريسية والمحاضريف رئي

والباحثيف في مجاالت المشاركة بالمحاضرات والتطوير الميني والمسائؿ التعميمية بما يحقؽ المنفعة لكال الطرفيف فضاًل عف 
 .ة والتدريب العممي في المجاالت ذات االىتماـ المشترؾتبادؿ الطالب مف كؿ المستويات الدراسي

كما يتعاوف الجانباف وفؽ المذكرة في تنظيـ الفعاليات البحثية الدولية المشتركة وعقد المؤتمرات العممية والندوات وورشات 
ف في المجاالت ذات االىتماـ العمؿ والدورات التدريبية إضافة إلى تبادؿ المنشورات والنشرات والدوريات التي يصدرىا الجانبا

 .المشترؾ وتنفيذ البرامج والمشاريع التعميمية والبحثية المشتركة

كما نصت المذكرة عمى تبادؿ الزيارات القصيرة ألعضاء الييئة التدريسية واإلدارية بيدؼ تبادؿ الخبرات والمشاركة في 
 .تذة كزائريف أو موفديف لمقياـ بميمات بحث عمميالفعاليات األكاديمية المختمفة وكذلؾ الزيارات الطويمة لألسا

وكاف وفد مف جامعة دمشؽ مؤلؼ مف الدكتورة السيوفي والدكتور محمد فراس الحناوي نائب رئيس الجامعة لشؤوف البحث 
وير التعاوف العممي والدراسات العميا زار خالؿ اليوميف الماضييف جامعة األميرة سمية لمتكنولوجيا في األردف بيدؼ تعزيز وتط

 .العممي بيف الجامعتيف

وىي جامعة خاصة غير ربحية تابعة لمجمعية العممية الممكية األردنية  1991وجامعة األميرة سمية لمتكنولوجيا تأسست عاـ 
RSS  أقدـ مركز لمبحوث التطبيقية في األردف وىي جزء مف مدينة الحسف العممية ومقرىا في عماف وتيدؼ إلى تثقيؼ

تأىيميـ لممارسة الميف في مجاالت تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات واإللكترونيات وىندسة الحاسوب وىندسة الطالب و 
 .االتصاالت واألعماؿ

 

 

 

 



 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
  سانا    المصدر  
                            12/11/8481التاريخ   

 

 جامعة دمشؽ تعمف مفاضمة الدراسات العميا ودبمومات وماجستيرات التأىيؿ والتخصص

عدا كميات ” عاـ وموازي“والتخصص أعمنت جامعة دمشؽ اليـو مفاضمة الدراسات العميا ودبمومات وماجستيرات التأىيؿ 
الطب البشري وطب األسناف والصيدلة واليندسة المعمارية واليندسة المعموماتية والتمريض والمعيد العالي لمتخطيط اإلقميمي 

 .8488- 8481واالجازة في اليندسة المعمارية لمعاـ الدراسي 

تقديـ الطمبات إلى مراكز المفاضمة المعتمدة اعتبارا مف يوـ األحد وذكرت الجامعة في إعالف تمقت سانا نسخة منو أنو يمكف 
 .8481 -18-8ولغاية يـو الخميس  8481 -81-11

جراءات التقدـ مف خالؿ موقعيا اإللكتروني  .وأشارت الجامعة إلى أنو يمكف االطالع عمى الشروط المطموبة وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
 سانا    المصدر  
                            84/11/8481التاريخ    

 بدمشؽ فتتاح كمية الالىوت الخاصةا

افتتحت اليوـ بدمشؽ كمية الالىوت الخاصة والتي تعد األولى مف نوعيا في سورية لناحية دراسة الالىوت المسيحي وذلؾ 
بحضور وزير شؤوف رئاسة الجميورية منصور عزاـ ووزير التعميـ العالي والبحث العممي الدكتور بساـ إبراىيـ وبطريرؾ 

الممكييف الكاثوليؾ البطريرؾ يوسؼ العبسي وعدد مف رجاؿ الديف المسيحي وفعاليات ثقافية أنطاكية وسائر المشرؽ لمرـو 
عالمية  .وا 

الذي أصدره  8419لعاـ  6وفي كممة لو خالؿ االفتتاح أوضح البطريرؾ العبسي أف الكمية أحدثت بالمرسـو التشريعي رقـ 
سد مشيرًا إلى أف افتتاح ىذا الصرح العممي ىو تتويج لمسيرة السيد الرئيس بشار األسد وباىتماـ السيدة األولى أسماء األ
 .طويمة في درب الفضيمة والعمـ بدأت منذ سنيف ولـ تتوقؼ

وقاؿ البطريرؾ العبسي إف الرسالة التي نحمميا شعارىا الفضيمة والعمـ وىي تتجمى باالنفتاح عمى كؿ األدياف والكتب والتعاليـ 
وجود مؤسسات بطريركية تعميمية في بيروت والقاىرة واليـو في دمشؽ التي تميزت عبر العصور الدينية المقدسة الفتًا إلى 

 .بتعددية فكرية وثقافية ودينية تؤمف باهلل واإلنساف والوطف

وأضاؼ البطريرؾ العبسي إننا نتوؽ ألف تكوف ىذه الكمية مصنعًا لفكر الىوتي مشرقي متميز ومعاصر ومتفاعؿ مع بيئتو 
 .ليست فقط لالطالع والحفظ ونيؿ الشيادات بؿ الستنباط األفكارفالدروس 

بدوره لفت وزير التعميـ العالي والبحث العممي إلى أف ىذه الكمية ىي األولى مف نوعيا أكاديميًا عمى مستوى سورية لناحية 
في عمـو الديف إلثراء المعرفة تدريسيا عمـ الالىوت وتأىيؿ كوادر متخصصيف ومتميزيف يمتمكوف القدرات العممية والبحثية 

 .اإلنسانية وخدمة المجتمع

وأشار الوزير إبراىيـ إلى أف سورية التي رفضت كؿ أشكاؿ الخنوع تثبت اليـو أنيا بمد التسامح وميد المسيحية وحاضنة 
 .ونات المجتمع السورياالسالـ ومنارة االعتداؿ الراسخة في عمقيا الحضاري ونبذ التطرؼ والعنؼ والكراىية والتفرقة بيف مك

تمنح كمية الالىوت التي تعود ممكيتيا لبطريركية أنطاكية وسائر المشرؽ لمروـ  8419لعاـ  6وحسب المرسوـ التشريعي رقـ 
 .الممكييف الكاثوليؾ درجة االجازة الجامعية في الالىوت فقط

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
 الوطف أوف اليف   المصدر  
                            84/11/8481التاريخ    

 الشير 11” المعموماتية”ثانية السبت وجمسة ”: الوطف أوف اليف”طالبًا تقدموا لالمتحاف الطبي الموحد.. خوري لػ  0824

في مراكز  8481لعاـ ” دورة تشريف الثاني“طالبا وطالبة إلى االمتحاف الوطني الموحد لمطب البشري  0824  تقدـ اليـو
 . الجامعات السورية عمى اف يقاـ امتحاف الجمسة الثانية واألخيرة السبت القادـ

ير العاـ لمركز القياس والتقويـ في وزارة التعميـ العالي عصاـ خوري أف االمتحاف أكد المد” الوطف أوف اليف”وفي تصريح لػ
 يجرى عمى جمستيف، منوىا بوجود ارتياح كبير لدى الطمبة عمما اف االمتحانات تشيد ارتفاعا بالنتائج بيف مختمؼ الطالب،

طمبة اليندسة المعموماتية ليكوف آخر امتحاف الشير القادـ ل 11ولفت خوري إلى انو مف المقرر اجراء امتحاف وطني موحد 
 ليذا العاـ، لتعود معو االمتحانات خالؿ العاـ القادـ ضمف مواعيد زمنية محددة

ىذا وتفقد خوري برفقة عميد كمية الطب البشري الدكتور رائد أبو حرب سير االمتحاف في قاعات ومدرجات الكمية، حيث 
جاىزية القاعات واستمعا إلى عدد مف الطالب حوؿ األسئمة ومدى توافقيا مع الوقت اطمعا عمى األجواء االمتحانية ومدى 

 .المحدد لالمتحاف

دمشؽ، وحمب، وتشريف، والبعث، وحماة، “ولفت خوري إلى اف الطمبة توزعوا عمى ستة مراكز امتحانية في جامعات 
يف األولى تشمؿ اختصاصات االمراض الباطنية الفتا الى أف امتحاف الطب البشري الموحد ، يجري عمى مرحمت”، وطرطوس

واألطفاؿ والجمدية والمرحمة الثانية تجري السبت القادـ وتشمؿ الجراحة، الفتا الى أف مدة االمتحاف ساعتاف واالسئمة موزعة 
 .سؤاالً  184عمى 

ب كمية الطب البشري، بينما الدكتور رائد أبو حرب عميد الطب البشري أشار إلى أف ىذا االمتحاف يجري ألوؿ مرة في رحا
في السابؽ كانت تستضيفو الكميات األخرى حيث تـ التنسيؽ مع إدارة المركز الوطني لمقياس والتقويـ كي يكوف االمتحاف في 

 .المكاف الطبيعي لو

ومات التي وأكد الدكتور أبو حرب أف اليدؼ األساسي لالمتحاف الطبي الموحد توحيد المعمومات والحصوؿ عمى توثيؽ لممعم
أىمية االختبار الوطني الموحد مف أجؿ المحافظة عمى السوية العممية لمخريجيف، مؤكدا أف   يتخرج منيا الطالب، مؤكدا

 .األسئمة معبرة ومتناسبة مع خريجي كمية الطب لجية شمولية األسئمة لما ييـ الطالب في ىذه المرحمة

 

 

 

 



 

 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالـ  

 التصنيؼ:
 البعث   المصدر  
                            84/11/8481التاريخ    

 

 الفساد اإلداري يزداد مع ضآلة الرواتب األجور.. والتدخالت تصنع قرارات خاطئة؟ 

خالؿ ورشة العمؿ التي أقيمت مؤخرا في كمية االقتصاد في جامعة دمشؽ، ونظميا المعيد العالي لمدراسات والبحوث السكانية 
كتور نجـ األحمد أستاذ القانوف اإلداري في ، أشار الد”محددات المشكالت االجتماعية في سورية بعد األزمة“تحت عنواف 

إالَّ أنو لـ تممس أية نتائج عمى أرض ” شعار مكافحة الفساد“كمية الحقوؽ، إلى أنو وعمى الرغـ مف طرح الحكومات المتعاقبة 
زت نتائج سمبية كثيرة الواقع إلى اآلف، الفتًا إلى األثر السمبي لمحرب التي مرت بيا البالد عمى مدار عقٍد مف الزمف، والتي أفر 

 مف ضمنيا ىذه الظاىرة، لترتفع بالتالي نسب الفساد بشكٍؿ كبير عما كانت عميو قبؿ األزمة،

 أسباب الفساد
، إالَّ أفَّ التركيز فيما مضى ”سياسية واجتماعية،اقتصادية،وثقافية،تربوية ومالية“يشير الدكتور األحمد أف لمفساد أسبابا كثيرة 

ف كانت اقتصر عمى نقطة  واحدة ىي األسباب االجتماعية لمفساد اإلداري، فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر انتشار ثقافة معينة وا 
سمبية أو التعاطؼ مع مف يتعاطوف الفساد أو القبوؿ باألمر الواقع إف جاز التعبير كميا أسباب اجتماعية تؤدي مف حيث 

ريس ثقافة أف مف ال يدفع الماؿ لف يتمكف مف الحصوؿ عمى الخدمة المآؿ إلى اإلسياـ بتفشي ىذه الظاىرة ،إضافة إلى تك
التي يريدىا، لتتحوؿ ىذه الظاىرة مع مرور الوقت إلى ظاىرة مألوفة وسموؾ يومي، يضاؼ إلى ذلؾ أمر في غاية الخطورة، 

و إقميمية أو حتى ناتٌج عف تدخؿ قوى مجتمعية في صناعة القرار اإلداري، بناًء عمى معطيات عشائرية أو عائمية أ
دينية،ليصبح الوالء فيما بعد ليذه االنتماءات، عوضًا عف الدولة، ألف مف يتولى الوظيفة بعد ذلؾ سيشعر أف الوالء ليس 

نما لمف أتى بو إلى ىذا المكاف  .لمدولة كمؤسسة وا 
ت مجتمعية، ىو دوٌر ضعيؼ، ويرى د. األحمد أف دور مؤسسات ما يسمى بالمجتمع المدني، والتي مف المفترض أنيا مؤسسا

ال بؿ بإمكاننا القوؿ أف ىذه المؤسسات بذاتيا تعاني أيضًا مف الفساد بدرجة كبيرة جدًا! وبناًء عميو ال يجب االكتفاء بالقياـ 
ـُ عمييا، أو ال يتـ إيصاليا لمجيات المعنية  .بإجراءاٍت معينة،ثـ إما ُيعَت

 تمميع صور الفاسديف!؟
عالـ دورا ميما يتمحور في تسميط الضوء عمى الفساد ومخاطره، ال أف يمعب دورًا سمبيًا بجعؿ الفاسديف ويبيف األحمد أف لإل

، بسبب تشكيؿ الفاسديف كتمًة ” وىـ غارقوف فيو، مؤكدًا صعوبة الميمة“المعروفيف ىـ مف يتحدثوف عف الفساد وينَّظروف لو، 
، مضيفًا أف السير باتجاه الحكومة ”لمفساد مف يدافع عنو“ع المساءلة، فػ غالبًا ما تتماسؾ كي ال يكوف أحد أفرادىا في موق

االلكترونية ىو أحد المؤشرات التي ستؤدي إلى ضعؼ االحتكاؾ بيف الموظؼ والمواطف،و قمة االحتكاؾ ىذه بيف 
ألقؿ تفعيؿ دور األجيزة الطرفيف،ستزيد مف فرص النزاىة، إضافًة إلى نقطة ميمة جدًا تتمثؿ بوضع قوانيف خاصة، أو عمى ا

، واألىـ مف كؿ ىذا ”الييئة المركزية لمرقابة والتفتيش و الجياز المركزي لمرقابة المالية، وصواًل لمرقابة البرلمانية“الرقابية ؾ 



لؾ ال بد أنو ال يمكف محاربة الفساد، في ظؿ ما يتمقاه الموظفوف مف رواتب ال تكاد تفي بالحّد األدنى لممتطمبات األساسية، لذ
 .مف تأميف الحد األدنى ليذه المتطمبات، وىو أمر ممكف وليس مستحيؿ واألمثمة كثيرة

ويرى د. األحمد أننا ال شؾ ندفع ثمنًا باىظًا بسبب مواقفنا السياسية، إضافة إلى ما نتعرض لو مف إرىاب، إال أننا يجب أف 
ستراتيجية واضحة ومحددة، لمعالجة كؿ المشكالت، وعمى رأسيا ال ننتظر دائمًا الحموؿ اإلسعافية، بؿ أف نعمؿ عمى وضع ا

مشكمة الفساد اإلداري. لذلؾ ال بدَّ مف تمكيف القضاء الستعادة دوره الحقيقي، عمى الرغـ مف كونو أيضًا مف المؤسسات التي 
أو نزيية بالمطمؽ _ وتعزيز تعاني مف فساٍد ىنا وىناؾ _ مع أنني لست مع سياسة التعميـ فال يوجد مؤسسة فاسدة بالمطمؽ 

ليتمكنوا مف معالجة ” الشرفاء ذوي السمعة الحسنة“دور القضاء لف يتحقؽ إالَّ بإعطاء سمطات حقيقية واستقاللية تامة لمقضاة 
 مكامف الخمؿ، األمر الذي ينسحب أيضًا عمى األجيزة الرقابية األخرى،

مؤشرات ميمة لتحقيؽ نتائج جيدة، إضافًة إلى إحداث تغيير وتحسيف في  وأشار د. األحمد إلى أف كؿ ما ذكر سابقًا ليس إالَّ 
أوضاع القضاة، فالقاضي عميو التفرغ لمقضاء قواًل واحدًا، وال يمكنو كسائر الموظفيف مزاولة عمٍؿ آخر،ألف جؿَّ وقتو 

القاضي نزييًا، ومف ثـ يحاسب  مخصص لعممو داخؿ المرفؽ القضائي وخارجو،لذلؾ ال بد مف توفير الحدود الدنيا التي تجعؿ
محاسبة شديدة في حاؿ ارتكابو ألي خطأ، مضيفًا أف ما يشفع في ىذا الجانب أف لمقضاء درجات، وفي حاؿ ارتكاب خطأ ما 

 .مف قبؿ أحد القضاة، فيناؾ محاكـ أعمى منو تراقب ىذا القرار وقد تقـو بإلغائو
ؿ، وعمى الرغـ مف أف الفساد يحدث في الخفاء، وبعيدًا عف األضواء، وبعض ختامًا: إف المشكمة متكاممة، وبحاجة لعالج شام

مف الناس فاسد! أضؼ إلى كؿ ىذا شعور ” سينا“الفاسديف غالبًا ما يفمتوف مف العقاب، إال أف جميع الناس يعمموف أف 
 .الخوؼ المالـز لمف يرغب بتقديـ شكوى أو االحتجاج عمى سموٍؾ سمبي معيف

 


