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 وزير التعميم: التدقيق في إعالن… توسيع كميتي العموم واآلداب في جامعة دمشق «: الوطن»البحري لـ
 المناقصات وعدم انتظار التنفيذ لمربع األخير من العام

طمب وزير التعميم العالي والبحث العممي بسام إبراىيم من جميع الجيات التابعة لموزارة البدء حال اعتماد الموازنة العامة لمعام 
 .األخير الحالي بوضع الخطط التنفيذية لممشاريع وفق برنامج زمني واضح، وعدم االنتظار إلى الربع

كما طمب التدقيق في إعالن المناقصات ودفاتر الشروط والمواصفات الفنية المطموبة عند الشراء والتعاقد، وتطبيق قانون 
الوزير إبراىيم ترأس اجتماعًا استثنائيًا ضم ممثمي الجامعات والمشافي   .العقود الناظم وتعميمات رئاسة مجمس الوزراء

التابعة لموزارة، لمناقشة خطتيا إلنجاز المشاريع االستثمارية من بنى تحتية ومباني كميات جامعية والييئات العممية والبحثية 
 .ومشافي ومخابر في ضوء األولويات واإلمكانات المتاحة وفق الموازنة االستثمارية المخصصة لكل جية

تدقيق فيما تم تنفيذه وما لم ينفذ واألسباب وأوضح وزير التعميم العالي تتبع الخطط والمشاريع التي تقوم بيا الجيات، وال
والصعوبات التي أدت إلى ذلك التخاذ كل ما يمزم لوضع رؤى وخطة عمل لتقييم اإلنجاز، وأن يتم االىتمام والمتابعة 

 .لممشاريع ذات األولوية والتي شارفت عمى اإلنياء ضمن برنامج زمني تنفيذي محدد
بالمشاريع الحيوية التي تخدم العممية التعميمية التي بمغت نسبة اإلنجاز فييا مراحل وأشار إبراىيم إلى ضرورة االىتمام 

واستمع وزير التعميم العالي إلى مداخالت الحضور في الجامعات والمشافي والتي تناولت أىم الصعوبات التي تواجو   .متقدمة
إلدارية والعممية واإلسراع في إنجاز الدراسات عمميم ورؤى تطوير األداء من خالل توفير العدد الكافي من الخبرات ا

 .لممشاريع
 .مميار ليرة سورية 74بـ 0202ىذا وتقدر الموازنة االستثمارية لوزارة التعميم العالي والجيات التابعة ليا لعام 

كشف نائب رئيس جامعة دمشق لمشؤون اإلدارية وشؤون الطالب صبحي البحري )الذي حضر « الوطن»وفي تصريح لـ
االجتماع(، عن توجيهات صادرة عن رئيس مجمس الوزراء تقضي بإنجاز جميع المشاريع التي بدأ العمل بها منذ سنوات، 

 .ووصمت لنسب إنجاز جيدة ومراحل متقدمة بالعمل عمى االنتهاء منها هذا العام
مع االنتهاء من الموقع العام وبين البحري أنه يتم العمل عمى مشروعي توسيع كميتي العموم واآلداب في جامعة دمشق، 

لتوسيع الكميتين من قاعات ومدرجات وحواسيب ومكاتب إدارية بما فيه المصاعد والبنى التحتية، مع األخذ بعين االعتبار 
المبالغ المرصودة في الموازنة الستكمال جميع أعمال االنتهاء من المشروعين، عممًا أن مشروع توسيع كمية العموم بدأ 

وشدد البحري عمى ضرورة االنتهاء من األعمال هذا   .سنوات وتأثر نتيجة الظروف الراهنة واألزمة 12منذ  العمل فيه
إنه من المفترض انتهاء المشاريع التي وصمت لنسب إنجاز تفوق  :العام، وخاصة أن نسب اإلنجاز جيدة جدًا، مضيفاً 

الجامعة إضافة إلى مشاريع تعمل عميها المشافي  بالمئة، مؤكدًا أن االجتماع بحث مختمف المشروعات في 00الـ
 .الجامعية، بما فيه االنتهاء من كل المشاريع والعمل عمى قطع مراحل متقدمة

وأشار إلى أن االجتماع بحث عددًا من القضايا الجامعية التي تخص المرحمة الجامعية األولى والدراسات العميا بما فيها 
 .موضوع األتمتة
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 الجاري 62جامعة دمشق تمدد فترة قبول طمبات تغيير القيد والتحويل المتماثل في نظام التعميم المفتوح لغاية  

 سانا-دمشق

 0202-0202التعميم المفتوح لمعام الدراسي مددت جامعة دمشق فترة قبول طمبات تغيير القيد والتحويل المتماثل في نظام 
 .لغاية الثامن والعشرين من الشير الجاري وذلك وفق بيان تمقت سانا نسخة منو

دارة المشروعات المتوسطة والصغيرة ورياض  ويضم نظام التعميم المفتوح في جامعة دمشق برامج الترجمة والمحاسبة وا 
 .لدولية والدبموماسية واإلعالماألطفال والدراسات القانونية والدراسات ا

 جامعة دمشق تمدد فترة تسجيل الطالب المستجدين في التعميم المفتوح

مددت جامعة دمشق فترة التسجيل لمطالب المستجدين المقبولين بنتيجة مفاضمة التعميم المفتوح لمعام الدراسي  سانا-دمشق
سانا نسخة منو الراغبين بالتسجيل إلى االطالع عمى ودعت الجامعة في بيان تمقت  .0202-2-02لغاية  0202-0202

 .المعمومات واألوراق المطموبة من خالل موقعيا االلكتروني

دارة المشروعات المتوسطة والصغيرة ورياض  ويضم نظام التعميم المفتوح في جامعة دمشق برامج الترجمة والمحاسبة وا 
 .لدبموماسية واإلعالماألطفال والدراسات القانونية والدراسات الدولية وا

 جامعة دمشق تصدر نتائج مفاضمة دبموم التأهيل التربوي لخريجي التعميم المفتوح

أصدرت جامعة دمشق اليوم أسماء الطالب المقبولين في مفاضمة دبموم التأىيل التربوي لمطالب الخريجين من  سانا-دمشق
 .0202-0202برامج التعميم المفتوح لمعام الدراسي 

لجامعة في إعالن تمقت سانا نسخة منو أن االختصاصات المطموبة في الدبموم المذكور ىي اآلداب والعموم اإلنسانية وبينت ا
والتربية ومناىج وتقنيات التعميم والشريعة والفنون الجميمة والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا وعمم البيئة وعمم الحياة والعموم 

راسات الدولية والدبموماسية موضحة أنو يمكن االطالع عمى أسماء الطالب المقبولين عبر السياسية واإلحصاء الرياضي والد
 .موقع الجامعة عمى االنترنت

 722وكانت الجامعة أعمنت عن ىذه المفاضمة في الثالث والعشرين من شير كانون األول الماضي موضحة أنو سيتم قبول 
 .تطالب وطالبة من المتقدمين في مختمف االختصاصا

  

 
 اإلعالم دائرة

        سانا     المصدر           
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 ألف 02ال ضبوط غش خالل يومين من بدء االمتحانات.. وعدد الطالب يفوق الـ ”: الوطن“عميد كمية اآلداب لـ 

ألف طالب وطالبة  42أن أكثر من ” الوطن”بين عميد كمية اآلداب والعموم اإلنسانية في جامعة دمشق، أسامة قدور، لـ
 900جمسات امتحانية يومية، وذلك نتيجة عدد المقررات الكبير والذي يصل إلى  3يتقدمون لالمتحانات في الكمية ضمن 
 .مقررا امتحانيا مابين تقميدي ومؤتمت

، أية ضبوط غش امتحانية، مشيرا إلى وجود عدد (ور إلى أنو لم يسجل في الكمية منذ بدء االمتحانات )خالل يومينوأشار قد
 .جيد من الكادر التدريسي والموظفين وطالب الدراسات العميا لإلشراف عمى العممية االمتحانية

ن كورونا، مشيرا إلى أن وضع التدفئة جيد، كما كما لفت إلى تأمين كافة المستمزمات واتخاذ مختمف اإلجراءات لموقاية م
 .ىناك التزام من الطالب

 .آذار القادم 7ويشار إلى أن امتحانات كمية اآلداب التي تضم أكبر عدد من الطالب، مستمرة حتى 

 الوطن –فادي بك الشريف 

  

 
 اإلعالم دائرة

       الوطن      المصدر           
 02/2/0202     التاريخ     



  !ال تدفئة وال إنارة.. امتحانات باردة في كميات درعا

 دعاء الرفاعي  –درعا 

انطمقت االمتحانات الجامعية لمدورة الفصمية األولى في كميات محافظة درعا. وأوضح مدير فرع كميات درعا في جامعة 
وتذليل العقبات كافة أمام الطمبة، بما يضمن حسن  دمشق الدكتور نديم مينا أنو تّمت مناقشة متطمبات العممية االمتحانية

سير العممية االمتحانية، مع االلتزام التام بكافة اإلجراءات الالزمة لمواجية فيروس كورونا من خالل عمميات التعقيم المستمرة 
المتحانية في الوقت التي بدأت قبل انطالق االمتحان، مشيرًا إلى أن الكميات أنيت تحضيراتيا من حيث إصدار البرامج ا

المناسب، وتجييز القاعات والمدرجات االمتحانية، وتأمين الدفاتر االمتحانية والمراقبين، وأكد مينا أن أجواء االمتحانات 
 .راعت التباعد االجتماعي والقواعد الصحية، بارتداء الكمامات والحماية الصحية بشكل كامل

ب عدم وجود تدفئة في القاعات، وال حتى إنارة نتيجة انقطاع التيار الكيربائي طمبة الكميات تكّررت شكواىم من البرد بسب
لساعات طويمة، كما اشتكى الطمبة من تأخر صدور النتائج بسب عدم وجود أجيزة حاسوب، حيث ىناك جياز واحد لكل 

ذي يؤثر عمى سير العممية الكميات ُيستخدم في إصدار نتائج المقررات المؤتمتة، يضاف إلى ذلك مشكمة ضيق المكان ال
التعميمية واالمتحانية من جميع الجوانب، ومنيا دوام الطالب، حيث يتّم االستعانة باألبنية المجاورة مثل الثانوية الفندقية 

 .والثانوية الصناعية أثناء فترة االمتحانات

األسبوع، ومنيا تشغيل أجيزة التدفئة بعد الدكتور مينا وعد بأن كافة شكاوى الطالب ستتّم معالجتيا بشكل كامل خالل ىذا 
 .آالف ليتر مازوت خالل العممية االمتحانية 2تزويد فرع الجامعة بـ

  

 
 اإلعالم دائرة

       البعث      المصدر           
 02/2/0202     التاريخ     



% من العمميات الباردة والمشكمة في مركزية استجرار الدواء 02مشفى األسد الجامعي بدمشق استقبال 
 عن طريق الصحة 

 :غصون سميمان –ميساء الجردي  –الثورة اون الين 

التعميمية استأنف مشفى األسد الجامعي بدمشق تقديم كل الخدمات الطبية العالجية والجراحية لممرضى وكذلك الخدمات 
والتدريبية لطالب الدراسات العميا في كمية الطب بشكل كامل، وذلك بعد إصدار البيان المتعمق بإيقاف قبول كل الحاالت 
المشتبو إصابتيا بفيروس كورونا أو المثبتة إلتاحة المجال لتقديم الخدمات المذكورة وضمان حسن سير العممية التعميمية 

 .فىوالتدريبية لمطالب في المش
الدكتورة ربيعة ياسين النحاس المدير الطبي في مشفى األسد الجامعي أكدت أنو مع بداية انتشار الكورونا كانت المشفى 
متخصصة باستقبال الحاالت المشتبو بيم وكان ىناك فريق خاص لممعالجة والقيام بالمسحات وقد استقبل المشفى نحو 

لشير العاشر، توفي منيم نسبة كبيرة لكون الجميع يأتون إلى المشفى حتى ا 0202مريض من الشير الثاني عام  2022
بالمراحل النيائية لممرض، حتى إن المشفى عمل عمى إحضار المواد الالزمة لمقيام بالمسحات المخبرية داخل المشفى وذلك 

 .تفاديًا لحاالت قد تتطور وتظير عمييا األعراض بعد قبوليم بأمراض مختمفة عن الكورونا
أشارت النحاس إلى أنو في الموجة الثانية لممرض صدر قرار بأن األسد الجامعي مشفى تخصصي وعميو تم التوجيو بأن و 

تبقى المشفى ضمن تخصصيا في تقديم الخدمات واستقبال الحاالت الباردة النوعية بنسب معينة تفاديًا لالزدحام انطالقًا من 
نو بنفس الوقت بقي قسم اإلسعاف مفتوحًا يستقبل المرضى ويقدم الخدمات أن األسد الجامعي ليس مشفى كورونا، إال أ

التشخيصية ويعمل عمى تدبير الحاالت ويقدم التقييم الكامل مع التحاليل والصور، ومن كان لديو اشتباه وأعراض مشابية 
  .ي بين الجيتينلمفيروس تأخذ لو صورة طبقي محوري ويرسل إلى مشفى المواساة وفقًا التفاق التعاون الطب

% لمحد من 22حول ىذا اإلجراء وبالتفصيل أكثر؟ أوضحت النحاس أنو تم تحديد عدد حاالت القبول بالمشفى إلى ما يعادل 
انتشار المرض وفق التوجيات الجديدة، وكل حالة قبول تأتي عن طريق العيادات ال تقبل إال بعد القيام باستشارة صدرية 

تشارة صدرية ميمتيا قراءة صور األشعة لممرضى والتأكد من حالتيم إن كانت ىناك إصابة وعميو تم تخصيص عيادة اس
 .بالكورونا أم ال ، ويحول المريض إلى الطبقي محوري لمتأكد من حالتو قبل القبول

دراسة لحالة ولفتت المديرة الطبية باألسد الجامعي إلى جممة من اإلنجازات التي أقيمت في المشفى مؤخرًا ومنيا القيام ب
صالح كل ما ىو متوقف مثل جياز المرنان المغناطيسي وجيازي الطبقي  الجاىزية من حيث األجيزة والمعدات والخدمات وا 
محوري والقسطرة، والتي تسيم في خدمة المواطن بشكل كبير لكونيا تقدم بتكمفة أقل بكثير مما ىي في القطاع الخاص، إذ 

ألف ليرة خارج المشفى وكذلك  222آالف ليرة سورية في حين تصل إلى  9مرنان ال تتجاوز إن تكمفة التصوير في المشفى لم
األمر بالنسبة لصورة الطبقي المحوري والتي حددت تكمفتيا بخمسة آالف ليرة كحد أقصى، إضافة إلى القيام بصيانة عامة 

  .لمبنى التحتية لبعض الطوابق
طبيبًا بين أعضاء ىيئة تدريسية وأطباء خبرة  227در الطبي أو التمريضي فيناك ووفق الدكتورة النحاس ال يوجد نقص بالكا

وعقود وصيادلة وىناك إجراءات حماية لمكوادر من خالل وجود مسحات داخل المشفى عن طريق األضداد وفي حالة االشتباه 

 
 اإلعالم دائرة

       الثورة      المصدر           
 02/2/0202     التاريخ     



 ض من االنتشار يومًا وىي خطوة ميمة حتى نتمكن من محاصرة المر  02يعطى المريض إجازة مبررة لمدة 
حالة قبول في  022ولفتت إلى أن نسبة العمميات الباردة التي تقام في المشفى ىي في حالة تزايد مستمر وىناك أكثر من 

المشفى في الشير الواحد، ورغم نقص المواد الذي يعود سببو إلى االستجرار المركزي عن طريق وزارة الصحة إلى أن المشفى 
يستمر في تقديم الخدمات لممرضى، مبينة أن مشكمة التأخير في وصول المواد والمستمزمات الطبية  يعمل بكل ما يمكنو حتى

التي يحتاجيا المشفى وتكرار العقود لمواد معينة، والتأخير في إرسال قوائم األدوية التي يسمح لممشفى استجرارىا بنفسو دون 
راطية في تأمين ىذه الحاجات، مضيفة بأن ميزانية المشفى لم يصرف العودة إلى االستجرار المركزي، يسبب نوعًا من البيروق

% ، ما يدل عمى روتين ىذه الطريقة في تأمين حاجات المشافي وخاصة أن المسألة تتعمق بالحياة والموت 02منيا سوى 
 .وتوفير الصحة لمناس

ابعة لوزارة التعميم العالي والبحث العممي في دمشق من أكبر المشافي الت 2922يعد مشفى األسد الجامعي الذي افتتح عام 
ويقدم الخدمات الطبية العالجية والجراحية لممرضى بأحدث أساليب الطب ويقوم بتدريب الطالب واألطباء من خريجي 

 .الجامعات السورية والمساىمة في البحث العممي

 

  



 

 !عمم االجتماع.. خريجون غير مؤهمين لمتعامل مع المجتمع والشؤون االجتماعية تغمق أبوابها

، تقول دعاء )طالبة عمم اجتماع( وىي تتحّسر عمى اختيارىا قسم ”دراستنا نظرية وال تمّت لمواقع بصمة : سيرياستيبس  
الطالب بأدوات بسيطة ال تمّكنو من التعامل مع المجتمع، ولألسف القسم كغيره من اإلرشاد االجتماعي الذي يتخرج منو 

لكنيا في الحقيقة أقرب لممجتمع من أي دراسة أخرى، وخاصة مايتعمق منيا بالنفس والحياة  األقسام التي تبدو نظرية، 
ت قبل الحرب خجولة، إال أنيا اليوم واألسرة، ومع أن محاوالت الجامعة لمتطبيق عمى األرض وفي معظم االختصاصات كان

باتت معدومة، ليظير الطالب غير راضين عن نتاجيم وغير واثقين بما سيقومون بو مستقباًل، ماعدا من يقحم نفسو بالعمل 
 .التطوعي، فإلى متى سيبقى الجانب العممي في الجامعات بعيدًا عن التطبيق؟

 ضعف واضح
قسم عمم االجتماع، دون أن نحمل معنا أي معمومات عن تطبيقات قام بيا الطالب  وبجعبة خاوية خرجنا من حرم الجامعة،

خالل السنوات العشر الماضية، ورغم الحاجة الممحة ليكون المرشد والباحث االجتماعي وكذلك النفسي عمى احتكاك مع 
 .!مخرجات الحرب، إاّل أننا لم نأِت بشيء من ىذا القبيل

الطالب أكدوا عدم رضاىم وتخوفيم من ضعف إمكانياتيم عند التعامل مع شرائح المجتمع  مع بعض” البعث“أثناء حديث 
مع منظمات إرىابية دخيمة عمى مكّونات المجتمع السوري، وماخمفو من مشكالت ” عراكًا وصراعاً “المختمفة التي خاضت 

عاقات جسدية وّلدىا حقدىم. ومن ىنا جاء قمق شباب عمم اال جتماع الذين يتخرجون بأدوات بسيطة ليست نفسية واجتماعية وا 
عاقات  عمى قدر الوضع الراىن الذي يحتاج خبرة عالية وتعاماًل دقيقًا واحتكاكًا مع المجتمع، من زيارات ميدانية لمراكز إيواء وا 

 عمى اختالفيا وجرحى وأرياف

ف العمل الميداني وحمقات البحث الدكتور نضال الجندي مدّرس في جامعة دمشق اختصاص إرشاد اجتماعي، اعترف بضع
وقال: حمقات البحث ركن أساسي في دراسة المجتمع، ومن المفروض، حتى تكون دراستنا صحيحة، أن يكون ىناك مجموعة 
طالب تناقش الموضوع نفسو عمى الواقع، ثم تجمع مراجع المعمومات النظرية وتطبقيا عمى الميدان، لكن خريج عمم االجتماع 

في السنة الثانية، ومادتان في كّل من  7حمقات بحث، واحدة في السنة األولى و 9سنوات ليس لديو سوى  عمى مدى أربع
الثالثة والرابعة، فكيف سنعّول عمى ىذا الباحث في دراسة المجتمع، يتابع الجندي: المفروض كعمم اجتماع أن يكون لكل مادة 

النظري، ومشكمة ىذه الدراسة في الخمط الذي يحصل عند الخريج، فيو جانب عممي يرتبط بالمجتمع، ألننا أقرب لمتطبيق من 
اليعمم أىو خريج كمرشد اجتماعي أم كباحث اجتماعي، ورغم ضرورة الشراكة والتوحيد في بعض مواد السنوات الثالث 

نظر شخص  األولى، لكن من الضروري في الرابعة التخّصص وتخيير الطالب الختصاصو حسب معايير معينة، ومن وجية
لديو خدمة تزيد عن العشر سنوات أقول: نحن نظريًا نعطي الطالب معمومات قوية جدًا، لكن عمى أرض الواقع )صفر(!!، 

وعندما نطمب من الطالب الحديث عن نظريات عمم االجتماع يقوليا عن ظير قمب، لكن عند طمب ربطيا بالمجتمع السوري 
ن المجتمع السوري وغيره من المجتمعات، وىذا طبيعي لدى طالب في السنة األولى من يبدأ بالترّدد والخطأ وعدم التمييز بي

 .مادة لديو حمقة بحث واحدة 22أصل 

 
 اإلعالم دائرة

       سيريا ستيبس      المصدر           
 07/2/0202     التاريخ     



 تعاون مفقود
وبعد أن أبدى الدكتور الجندي عدم رضاه عن الباحثين الذين يتّم تدريسيم في الجامعة، عازيًا ذلك لبعدىم عن الحقبة الحالية 

نتاج الدكاترة والجامعة، لكنو أبدى  -كما قال-مع اآلني، لم يحّمل الجندي الطالب أي مسؤولية ألنو وعدم معاصرتيم لممجت
فمن غير الممكن أن يكون عدد حمقات البحث  بعض العتب عمى المؤسسة التعميمية بشكل عام من جية قّمة حمقات البحث، 

العممي. وأكد الدكتور الجندي غياب أي نوع لمتعاون  مادة تقريبًا، عدا عن ضرورة وجود مخابر لمتطبيق 72من أصل  9
والتشبيك مع أي جية ومؤسسة حكومية لمقيام ببحث ميداني، حتى أن وزارة الشؤون االجتماعية راسمت الجامعة وطالبت بعدم 

التابعة لوزارة  إرسال أي كتب لزيارة مراكزىا عمى اختالفيا. وقال الجندي في ىذا الصدد: عندما كّنا نزور مراكز اإلعاقة
الشؤون االجتماعية كنا ندخل بمعمعة الموافقات إضافة لسوء المعاممة من قبميم، وفي الوقت الذي ال يوجد فيو أي دعم من 

إلى الجامعة بعدم تقديم أي طمب  0222قبل الجامعة لمقيام بزيارات ميدانية وصل كتاب من وزارة الشؤون االجتماعية في الـ
نين، وبالعموم خالل األحداث كانت ىناك صعوبة بالغة لمدراسات الميدانية ولم نقم بزيارة أي مركز إيواء لزيارة مراكز المس

أبدًا، وال حتى جرحى أو أشخاص تعرضوا إلعاقة جراء الحرب، ولم نسقط دراستنا عمى أي مركز لمجانحات وال حتى 
لمصداقية قمنا بمراسمة وزارة الشؤون االجتماعية لمسؤال األحداث، ولم نتعامل مع أي طفل كان رىين االختطاف. ومن باب ا

عن كيفية تعامميا مع الجامعة في ىذا الصدد، وبعد طول انتظار قال المكتب الصحفي فييا إنيم اليممكون أي شيء عن ىذا 
وعمى من تقع  الموضوع، وبالتالي ليس لدييم أي تعاون وال يسمحون بالزيارات؟ فأين ىم إذن من ربط الجامعة بالمجتمع

 .!المسؤولية؟

 !غير مؤهل” مرشد“ 
أما عن التعامل مع التطبيق العممي في ظل ىذه الظروف والمعوقات، فقد بّين الدكتور في قسم عمم االجتماع أن الجانب 
ركز الميداني يمكن أخذه بأي ظرف وبأي شكل بغض النظر عن كورونا والحرب، وبحكم أن دراسة الحالة قد تكون لفرد أو لم

أو لدولة وال يمكن بمكان التغاضي عن الميداني، حتى في ظل الظروف الراىنة كنا نطمب من الطالب إسقاط ماتعمموه عمى 
أي حالة وقد تكون بالقوة والثقل نفسو وربما أفضل، كعمم اجتماع، يتابع الجندي: عندما تريد أن تخرج بشيء احترافي يحتاج 

وشاشة عرض وداتا لدراسات قديمة ومكتبة لمحفظ وىي غير مكمفة، خاصة وأنو في ظل  األمر لمخبر قاعة اجتماع وحواسيب
ىذه الظروف اليمكن زيارة المراكز الخاصة باألحداث، وبعد قرار الجامعة ووزارة الشؤون االجتماعية بإيقاف الزيارات 

العشر الماضية ىناك زيارة وحيدة لطالب  الميدانية، يصبح المخبر في ىذه الحاالت بمثابة ميدان افتراضي، وخالل السنوات
ماجستير اإلرشاد ألحد المشافي وباجتياد شخصي من قبميم دون أي مساعدة، ليعترف الدكتور الجندي في نياية لقائنا معو 

سين أن خريجي عمم االجتماع وماجستير اإلرشاد ليسوا مؤىمين لمتعامل مع الحاالت الجديدة بطريقة احترافية، محماًل المدرّ 
 .وزر ىذا التقصير أيضاً 

  

 ..”منهم وفيهم“
بتول طراف خريجة عمم اجتماع ومديرة سابقة ألحد مراكز اإلعاقة تحدثت عن تجربتيا في القسم، وقالت: الدراسة النظرية ال 

اية واإلصالح أو تقّدم الكفاءة المينية التي تؤىمنا لممارسة دورنا كمرشدين اجتماعيين عمى أرض الواقع، سواء في مراكز الرع
الجمعيات والمنظمات، وىذا الشيء يحتاج لجيد شخصي منا كطالب، خالل الدراسة الجامعية كان الدكاترة يوجيوننا لمراكز 
وجمعيات، لكن لم يكن ىناك تعاون من قبل تمك الجيات، لتغدو العالقات الشخصية والجيد والمتابعة والعمل التطوعي ىي 

م تقدم لنا أي شيء، وىذا ما تبّين خالل تعاممي مع أطفال متالزمة داون وأطفال التوحد، حيث حصيمة عممنا، والجامعة ل



كانت دراستنا عنيم نظرية دون حصولنا عمى أية معمومات حقيقية عنيم، مضيفة: نحن كقسم عمم اجتماع بحاجة لمتدريب 
أربع سنوات ال يوجد بحث ميداني وىو حكر عمى طمبة  الدائم ولمجانب الميداني الذي كّنا نطالب فيو الدكاترة، فخالل دراسة

الماجستير، والتذّرع بالحرب حجج واىية ال تفي بالغرض، خاصة وأن عدة مناطق باتت آمنة وتحتضن مراكز ميّمة بإمكان 
 .اتوالطالب إسقاط دراستيم عمييا لنخرج بمرشدين وباحثين اجتماعيين قادرين عمى التعامل مع الواقع بأوجاعو وصعوب

 نجوى عيدة

 


