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مكان النشر

احتفالٍة بجاهعة دهشك ..اللغة العزبٍة الوعاء الذي ٌحول اإلرث الحضاري والثمافً

سانا

جاهعة دهشك تصذر ًتائج هفاضلة هاجستٍز الذراسات العلٍا ودبلوهات وهاجستٍزات التأهٍل
والتخصص

سانا

وسٌز التعلٍن العالًً :سعى لتولٍع بزًاهج تٌفٍذي للتعاوى العلوً والبحثً بٍي الجاهعات السورٌة
واإلٌزاًٍة
وسٌز التعلٍن العالً :دراسات ستصذر كوزاسٍن خالل العام المادم

الوطن
اليعث

المصدر
دائرة اإلعالم

التاريخ

سانا
2020/12/22

احتفالية بجامعة دمشق ..المغة العربية الوعاء الذي يحمل اإلرث الحضاري والثقافي
مناسبة اليوم العالمي لمغة العربية أقامت جامعة دمشق اليوم احتفالية ثقافية في المدرج السادس بكمية اآلداب والعموم

اإلنسانية أكد المشاركون فييا أىمية الحفاظ عمى المغة العربية وصونيا كونيا تمثل الحصن المنيع ليوية ووحدة الشعب

العربي والوعاء الذي يحمل إرثو الثقافي والحضاري.

وفي كممة لو بين الدكتور أسامة قدور عميد كمية اآلداب أن المغة العربية أعرق لغة في العالم فيي لغة القرآن الكريم واألمة
العربية الفتا إلى أن سورية ساىمت في حمايتيا والدفاع عنيا لكونيا تعبر عن اليوية القومية من خالل تأسيس أول مجمع

لمغة العربية في دمشق وصدور أول قانون لحماية المغة العربية إضافة إلى أن جامعة دمشق ىي أول جامعة درست الطب
بالمغة العربية داعيا أساتذة الكمية والطالب بكل األقسام إلى التمسك بالمغة العربية دفاعاً عن الوجود القومي.
من جانبيا استعرضت الدكتورة منيرة فاعور رئيس قسم المغة العربية في كمية اآلداب خالل محاضرة بعنوان (إضاءات لغوية

في اليوم العالمي لمغة العربية )آخر اإلحصائيات حول استخدام المغة العربية في العالم مبينة أن  422مميون إنسان في العالم
العربي يتكممون المغة العربية فيما يستعمميا أكثر من مميار ونصف المميار في العالم اإلسالمي مشيرة إلى أن المغة العربية

أصبحت المغة الرسمية السادسة في الجمعية العامة لألمم المتحدة واختيرت دون غيرىا لدورىا في حفظ حضارة اإلنسان

وثقافتو وىي المغة الثانية لكثير من الدول.

وخالل االحتفالية تال عدد من طالب المغة العربية نشرة أخبار تحدثوا فييا عن األدباء والكتاب وأساتذة القسم الذين نالوا جوائز
من خالل مشاركاتيم بالمسابقات الثقافية والمؤتمرات األدبية كما تضمنت فقرات غنائية وتمثيمية بالمغة العربية الفصحى وقراءة

قصائد من الشعر لشعراء من عدة عصور وبعض من رسائل الشاعر جبران خميل جبران لمكاتبة مي زيادة تكريسا لمغة العربية

الفصحى.

يذكر أن سورية ىي الدولة الوحيدة في العالم التي تدرس الطب بالمغة العربية منذ  1919وطورت في وقت قياسي أول نموذج
تعميمي عربي ناجح بعيدا عن المناىج الغربية واألجنبية.

ويحتفل باليوم العالمي لمغة العربية في الـ  18من كانون األول من كل عام والذي يصادف يوم صدور قرار الجمعية العامة في األمم المتحدة عام
 1973الذي أقر بموجبو إدخال المغة العربية ضمن المغات الرسمية ولغات العمل في منظمة األمم المتحدة.

التصنيف:
دائرة اإلعالم

المصدر
التاريخ

سانا
2020/12/22

جاهعة دهشك تصذر ًتائج هفاضلة هاجستٍز الذراسات العلٍا ودبلوهات وهاجستٍزات التأهٍل والتخصص
صدرت جامعة دمشق اليوم نتائج مفاضمة ماجستير الدراسات العميا ودبمومات وماجستيرات التأىيل والتخصص ودبموم التأىيل

التربوي “العام والموازي” في مختمف الكميات والمعاىد العميا التابعة ليا عدا كميات “الطب البشري واألسنان والصيدلة واليندسة
المعموماتية واليندسة المعمارية والتمريض والمعيد العالي لمتخطيط اإلقميمي ”لمعام الدراسي .2021-2020
وأشارت الجامعة في إعالن تمقت سانا نسخة منو إلى أنو يمكن االطالع عمى نتائج المفاضمة من خالل موقعيا اإللكتروني.
وكانت الجامعة أعمنت في الخامس والعشرين من شير تشرين الثاني الماضي شروط االلتحاق بدرجات الماجستير وحددت

فترة قبول الطمبات ما بين الـ  11-29و.2020-12-10
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وسٌز التعلٍن العالًً :سعى لتولٍع بزًاهج تٌفٍذي للتعاوى العلوً والبحثً بٍي الجاهعات السورٌة واإلٌزاًٍة
أكد وزير التعميم العالي والبحث العممي ،د.بسام إبراىيم ،سعي الو ازرة لتوقيع البرنامج التنفيذي الذي يتضمن التعاون العممي

والبحثي في كافة المجاالت ،مع الجانب اإليراني ،ووضعو عمى حيز التطبيق ،الفتاً إلى ضرورة تبادل الزيارات العممية،

واقامة الندوات والمؤتمرات ،وتبادل الخبرات واألبحاث العممية المشتركة بين الجامعات السورية واإليرانية

واستقبل الدكتور إبراىيم ،اليوم مساعد رئيس جامعة أزاد اإلسالمية لمشؤون الدولية عالء الدين بروجردي والوفد المرافق لو،

وتناول المقاء عالقات التعاون في مجال التعميم العالي والبحث العممي.

وأكد الدكتور إبراىيم عمى أىمية العالقات الثنائية بين البمدين ،وعمى وقوف الجميورية اإلسالمية اإليرانية إلى جانب سورية
في حربيا التي امتدت لمدة عشر سنوات.
بدوره بروجرردي أشاد باالنتصارات التي حققيا الشعب السوري بقيادة الرئيس بشار األسد ،مشي اًر إلى ضرورة تعزيز التعاون

العممي والمعرفي بين البمدين ،والتأسيس لعمل مشترك في االختصاصات العممية الدقيقة ،الفتاً إلى أن إيران لن تتخمى عن
مسؤوليتيا في الوقوف إلى جانب الشعب السوري والتعاون معو في كافة المجاالت وتبادل الخبرات والتجارب في ما بينيم.

.
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وسٌز التعلٍن العالً :دراسات ستصذر كوزاسٍن خالل العام المادم
دهشك -دٌاًا رسوق

ثمة مالحظات عدة عمى المنياج الجامعي ،لع ّل أبرزىا تغميب الجانب النظري عمى الجانب العممي في الكميات العممية،
ّ
إضافة إلى ضخامة المنياج الذي يستغرق إعطاءه وقتاً طويالً ال يتيح لمطالب استيعابو بالشكل المطموب ،وطالب عدد من

الطالب التقتيم “البعث” أنو يمكن تكثيف المنياج بحيث يركز عمى الجوانب والنقاط العممية والعممية لكل اختصاص ،مع
التوسع بيا دون العديد من نظيراتيا ذات البعد النظري ،مشيرين إلى قمّة عدد ساعات الدروس العممية مقارنة بالدروس
ّ
النظرية ،نتيجة قمّة المخابر وصغر حجميا.

ِ
يخف طمبة كمية اإلعالم افتقادىم لمتجييزات اإلعالمية التدريبية ،بينما أشار طمبة الحقوق إلى عدم اكتسابيم أية مقومات
ولم
التخرج ،في حين أشار طمبة التاريخ والفمسفة إلى ضحالة التعاطي مع حمقات البحث.
تم ّكنيم من ممارسة العمل فور
ّ
معاون وزير التعميم العالي لشؤون الطالب الدكتور رياض طيفور أكد أن األسس النظرية ضرورية ،والبد لمطالب من االطالع

يصمم جس اًر إذا لم يدرس اليندسة
عمييا وخصوصاً في األقسام التطبيقية اليندسية ،إذ ال يمكن لمطالب عمى سبيل المثال أن
ّ
الفراغية والجبر الخطي باعتبارىا أسس التصميم.

وبين طيفور لـ”البعث” أن الخطط الدرسية فييا جزء نظري وآخر عممي تطبيقي ،يختمف من اختصاص إلى آخر ،كما تختمف
ّ
نسبة الجانب العممي في المنياج حسب طبيعة االختصاص ،وال يمكن البدء بالجزء العممي دون الجزء النظري ،لكن في
المقابل ال يجوز أن يكون عمى حساب الجزء التطبيقي بأي شكل من األشكال.

وأشار طيفور إلى أن الخطط الدرسية واألنظمة الداخمية الموجودة والمعتمدة لمكميات من قبل مجمس التعميم العالي في الو ازرة
يتم اعتمادىا وفق المعايير العالمية ،دون أن يستبعد أن يكون ىناك مشكمة بالتنفيذ في بعض الحاالت كأن يغمب الجانب
ّ
النظري عمى العممي ،كما أنو –والكالم لطيفور -قد تكون أحياناً بعض األدوات أو التجييزات وخاصة خالل فترة الحرب عمى

المدرس في بعض الحاالت إلى ترميم ذلك من خالل مسائل
مؤمنة بشكل كامل وانما بشكل جزئي ،وىنا يمجأ ّ
سورية غير ّ
يتم اآلن البحث عن حمول لو،
نظرية أو االكتفاء باألجيزة المتوافرة لديو من أجل تقديم الجزء العممي ،مؤكداً أن ىذا الموضوع ّ
وذلك من خالل التعاون مع جيات أخرى خارج الجامعة في سوق العمل بشكل عام في القطاعين العام والخاص لترميم ىذا

النقص ،وىذا ما تسعى لو و ازرة التعميم العالي ،بحيث يحصل تعاون بين الجامعة والمجتمع (سوق العمل) إلجراء تدريب

حقيقي لمطالب ،عمى أن يكون ىذا األمر شامالً ال يقتصر عمى االختصاصات التطبيقية ،فيمكن لطالب الحقوق مثالً أن

التدرب في أي مركز إعالمي أو مؤسسة إعالمية .وأضاف طيفور أن ىناك
يتدرب في المحاكم ،ويمكن لطالب اإلعالم ّ
ّ
بعض الجامعات والكميات الخاصة منيا والعامة تقوم بعقد اتفاقات تعاون فيما بينيا الستخدام مخابرىا وتجييزاتيا.
وحول ما يتعمق بقمّة المخابر وصغر حجميا وعدم استيعابيا لمطالب ومقارنتيا مع تمك الموجودة في الجامعات الخاصة ،لفت
طيفور إلى الفرق في أعداد الطالب بين الجامعات العامة والخاصة في الكميات العممية ،فعندما نتحدث عن الكميات الطبية

يتم قبول  500طالب في العام الواحد ،بينما يصل العدد في الكميات الطبية لجامعة دمشق إلى  4000طالب
الخاصة مثالً ّ
في السنة األولى ،وىنا يختمف تأمين التدريب لـ 500طالب عن  4000طالب ،وىذا يشكل أكبر ًّ
تحد لمجامعات الحكومية.
وركز طيفور عمى أن دراسة تعديل المنياج تتطمّب أن يكون ىناك صدى ومالحظات وتقييم من الشريك المستقطب لمخريجين
وتقييم نسبة اإلرضاء في العمل ،كما ينبغي أن يكون ىناك تغذية راجعة من الطالب الخريجين من خالل المالحظات عمى

يتم
المواضيع التي الحظوا بأنيم ضعفاء فييا وينقصيم خبرات من ناحية ما ،الفتاً إلى أنو وحسب قواعد الو ازرة أن المناىج ّ
تعديميا كل أربع سنوات ،ولكن ىذا ال يعني أن ننتظر التعديل لمدة أربع سنوات إن وجدت مشكمة ما ،مشي اًر أخي اًر إلى أن
ىناك إمكانية لتعديل مناىج المعاىد سنوياً أو إلغاء اختصاص ما إن اقتضى األمر ،واصفاً مناىج المعاىد باألكثر مرونة.

