
 األستاذ الدكتور رئيس الجامعة المحترم 

   -   عناوين التقرير اإلعالمي

 2/2222/ 2 الثالثاء

 مكان النشر أخبار الجامعة

 في كمية الفنون الجميمة غير مشممين بالمباس العمالي« الموديل»   

وزير التعميم العالي يطمب تفعيل عمل مديريات الرقابة في الجامعات! واإلسراع بالرد  
 … عمى الوزارة 

 بدمشق بعد اغالق ليومين” السكن الجامعي“محال تجارية عاودت عممها في 7

الجهة الداعمة “جامعة دمشق تنفي إيقاف منح الدكتوراه لطالب دراسات عميا بحجة 
 ”لمبحث

 التعاون بين جامعة دمشق والجامعات الروسيةبحث سبل تطوير 

 مذكرة تفاهم بين جامعة دمشق واالتحاد السوري لشركات التأمين 

 جامعة دمشق تمدد فترة تسجيل الطالب المستجدين في التعميم المفتوح

 خريجو العموم البيئية خارج مسابقات التوظيف 

  ! التعميم المسائي
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 في كمية الفنون الجميمة غير مشممين بالمباس العمالي« الموديل» 
عمال الطباعة واإلعالم والثقافة والتربية عمى جممة من القضايا المتعمقة بتطوير العمل واإلنتاج وتوفير ركز أعضاء مؤتمر 

 .المزيد من الخدمات لمعمال
وتوقف المؤتمرون عند موضوع تأمين مستمزمات المطابع الحكومية في ظل األزمة، ولجية إصدار القرار الذي يقضي بإلزام 

أمين احتياجاتيا من ىذه المستمزمات عن طريق مؤسسة الوحدة لمصحافة والطباعة والنشر جميع المطابع الحكومية بت
والتوزيع، معتبرين أن ىذا القرار ييدف إلى تحقيق الجودة في أداء المطابع وتوفير المال وحماية المؤسسات من الوقوع في 

وىذا ما أكدتو شكاوى عدة مؤسسات طباعية  المساومات السوقية، إال أنو كان لو بعض األثر في إبطاء عمل المطابع،
خاضعة ليذا القرار، بأن مؤسسة الوحدة لم تستطع تأمين المواد المطموبة منيا بالكمية والوقت المناسبين وأحيانًا تقوم 
 .ةباالعتذار عن تأمين المستمزمات الطباعية ألسباب خارجة عن إرادتيا، ما يؤدي بدوره إلى التأخر في الخطة اإلنتاجي

وشدد المؤتمر عمى استمرار المشاركة في عضوية المجنة الفنية والقطاعية في مؤسسة الوحدة لمصحافة والطباعة والنشر 
والتوزيع لتحديد الوظائف التي يستحق شاغموىا الوجبة الغذائية والوقائية استنادًا إلى جدول األعمال والمين والوظائف الضارة 

 .دد جيد من اإلخوة العمال داخل المؤسسة وفروعيابالصحة وكانت نتيجتيا تشميل ع
وخاصة ما يتعمق بالمراتب  4552/ لعام 35وأوصى المؤتمر بالتأكيد عمى الحاجة الممحة لتعديل قانون العاممين رقم /

انون رقم الوظيفية وتأثيرىا في تحفيز األداء وجذب الخبرات ما ينعكس عمى تطوير الوظيفة العامة، كذلك األمر بالنسبة لمق
 .1968/ لعام 62الخاص بالعاممين في القطاع الخاص وقانون التنظيم النقابي رقم / 4575/ لعام 75/

والعمل عمى اعتبار المطابع العامة ذات طابع إنتاجي وليس فقط خدميًا وخاصة مطبعة جامعة دمشق ومطبعة وزارة الثقافة 
تعويض طبيعة العمل في المطبعة والجريدة الرسمية أسوة بعمال اإلنتاج األخرى. وكذلك منح العمال في اإلنتاج غير المباشر 

 .«المحافظة»المباشر، والمطالبة بطبيعة العمل لعمال النظافة والمستخدمين في التربية أسوًة بالعاممين في اإلدارة المحمية 
عادة تشميل في كمية « عقود الموديل»العاممين  وتم طمب رفع قيمة وصل المباس العمالي ليتناسب مع األسعار الرائجة وا 

 .الفنون الجميمة بجامعة دمشق بالمباس العمالي، وكذلك تشميل عمال الطباعة عمى الكمبيوتر وعمال المخابر في الجامعة
من وبين رئيس نقابة عمال الطباعة والثقافة واإلعالم والتربية والتعميم ظافر السعد أنو تم خالل العام الماضي تقديم الكثير 

ماليين إعانة وفاة  3.5ماليين ليرة لمعمميات الجراحية و 3.4المساعدات ألعضاء النقابة منيا عمى سبيل المثال ال الحصر 
مميون ليرة مساعدة والدة وزواج وزيارات لممرضى إضافة إلى  4.3مميون ليرة تعويض نياية خدمـــة إضافة إلى  74.7و

منتدى الثقافي العمالي لنقابة عمال الطباعــة والثقافــة واإلعالم والتربية والتعميم كحاجة متابعة النقابة العمل عمى تأســيس ال
 .ممحة لممنتج الثقافي العمالي

  

 
 

 اإلعالم دائرة
         الوطن اون الين      المصدر           

 17/7/4547    التاريخ     



 

دراسة … الجامعات! واإلسراع بالرد عمى الوزارة وزير التعميم العالي يطمب تفعيل عمل مديريات الرقابة في  
 جادة لتوسيع المالكات في الجامعات.. واجتماع استثنائي غدًا األربعاء

بعد تأخر واضح، حسمت وزارة التعميم العالي قرارىا حول البت بنتائج مسابقة أعضاء الييئة التدريسية والفنية، وذلك بإعالم 
اري آخر موعد إلصدار نتائج المسابقة، عمى أن تدرسيا المجنة المشكمة بموجب قرار من الشير الج 73الجامعات أن الـ

 .وزاري، ويكون الرأي األول واألخير لممجالس الجامعية المختصة

وطمب وزير التعميم العالي بسام إبراىيم ضمن اجتماع مجمس التعميم، أنو في حال وجود أي تعارض بين رأيي المجنة 
 .، تتم دراسة األضابير المعترض عمييا وترسل لموزارة لمبت بشأنياوالمجالس الجامعية

عطاءىا الصالحيات الالزمة مع الكشف عن مكامن أي خمل  كما طمب الوزير من الجامعات تفعيل عمل مديريات الرقابة وا 
جراء تدوير بين رؤساء الدوائر ومديريات شؤون االمتحانات وشؤون الطالب  .والعمل عمى المعالجة، وا 

من مصدر رسمي، بوجود خطة ودراسة جادة لتوسيع المالكات في الجامعات، مبينًا عقد اجتماع « الوطن»ىذا وعممت 
خاص واستثنائي األربعاء القادم يضم جميع نواب رؤساء الجامعة لمشؤون العممية وأمناء الجامعات والمعنيين، عمى أن يخرج 

كات الجامعات، ما يتطمب الحاجة لرفد الجامعات بكوادر جديدة إضافة إلى بنتائج ميمة وخاصة في ظل النقص الواضح بمال
 .الحفاظ عمى الكوادر العممية واألساتذة الموجودين وخاصة مسألة الترفيع

رئيس جامعة طرطوس عصام الدالي أن التعميم العالي حسمت قرارىا بشأن  -في السياق كشف عضو مجمس التعميم العالي
مسابقة المعيدين وذلك خالل الشير القادم، مبينًا أنو تم الطمب التجييز ليا بشكل موضوعي وعددي التحضير والتجييز ل

رسال البيانات المطموبة إلى الوزارة مع األخذ باالعتبار األوائل في الجامعة والذين لم يتم تعيينيم كمعيدين  .وشفاف، وا 
ل العممية االمتحانية وسط أجواء مريحة لمطالب، وطمب من وخالل ترؤسو مجمس الجامعة، شدد الدالي عمى ضرورة استكما

العمداء دراسة مدة االمتحان والتنبيو عمى أعضاء الييئة التدريسية مراعاة أن تكون األسئمة متناسبة مع مدة االمتحانات بعد 
 .ورود شكاوى بيذا الخصوص، والسيما في مرحمة التخرج لطالب السنوات األخيرة

مناقصة لترميم الرشوحات ووقف تسريب المياه من األسطح في خمس كميات، عمما أنيا تعد مدارس قديمة وأكد الدالي جود 
عامًا باستثناء كمية اآلداب التي يبمغ عمرىا ما يقارب مئة عام، مضيفًا: تم في وقت سابق وأكثر من مرة  25عمرىا نحو 

نياء تسريب المياه، لكن فشمت المناقص ات لعدم تقدم أي عارض، مشيرًا إلى أنو ستتم المناقصة إعالن مناقصة لعزل وا 
 .القادمة بعد انتياء موسم اليطالت المطرية في بداية الربيع، وتم تكميف أمين الجامعة بمتابعة ىذا الممف

ت كما شدد عمى جميع العمداء إصدار كل المصدقات الجامعية فور انتياء الدورة التكميمية، مضيفًا: صدرت جميع المصدقا
في كميتي طب األسنان والصيدلة وتم إعطاء عشر نسخ مصدقة لكل طالب، وطمب من مديرية شؤون الطالب متابعة األمر 

صدار المصدقات لمطالب ذوي األوراق الجاىزة وممن لدييم براءة ذمة، وكمف نائب رئيس الجامعة لمشؤون اإلدارية  وا 
 .والطالبية بمتابعة األمر

الماجستير، قرر مجمس الجامعة عدم احتساب المعيد الموفد داخميًا في عداد المطموبين في وقال: في موضوع مفاضمة 

 
 اإلعالم دائرة

        الوطن     المصدر           
 4/4/4547     التاريخ     



المسابقة وأن يحل مكانو األول بين المتقدمين االحتياطيين، كما قرر الموافقة عمى إعفاء العاممين في الجامعة وذوي الشيداء 
 .لعممية المحكمةوالجرحى من رسوم النشر بمجمة جامعة طرطوس لمدراسات والبحوث ا

وأكد ضرورة الرد بالسرعة القصوى عمى طمبات الوزارة حيث لوحظ تقصير في ىذا الصدد من بعض الكميات، مشيرًا إلى أنو 
عطاء الحوافز لمعاممين فييا  .تم اإلسراع في أعمال إدخال البيانات في مراكز الخدمة بالجامعات وا 

 

  



 بدمشق بعد اغالق ليومين” السكن الجامعي“محال تجارية عاودت عممها في 7

محال تجارية ضمن المدينة  5أن ” الوطن”بين مدير مدينة الشييد باسل األسد الجامعية بجامعة دمشق مضر العجي لـ
اليوم لتخديم الطال،ب وذلك بعد اغالق ليومين بسبب مخالفة عدم اإلعالن عن الجامعة )تجمع المزة( عاودت عمميا 

 .االسعار

وأشار العجي إلى تخفيض مدة االغالق من أسبوع ليومين بناء عمى مناشدات الطالب وذلك نظرا لموضع الراىن والحاجة 
 .بة الالزمة في حال تكرار المخافاتالكبيرة لمطالب وخاصة فترة االمتحانات، مؤكدا أنو سيتم فرض الغرامات والعقو 

ونوه العجي بإجراء الجوالت اليومية عمى مختمف المرافق والمحال، مع متابعة الواقع الخدمي في السكن، عمما أن االغالقات 
 .شممت محال خضراوات ومأكوالت فالفل واكسسوارات

 فادي بك الشريف

**************************************** 

 ”الجهة الداعمة لمبحث“دمشق تنفي إيقاف منح الدكتوراه لطالب دراسات عميا بحجة جامعة 

نفى نائب رئيس جامعة دمشق لمبحث العممي والدراسات العميا د. محمد فراس الحناوي توقف مجمس جامعة دمشق منح طالب 
 .ة طمب جية داعمة لمبحثدراسات عميا درجة الدكتوراه بعدما قام الطالب بالدفاع عن أطروحة الدكتوراه بحج

وأكد الحناوي أن ىذا الطمب يطبق فقط عمى الطالب الذين ىم قيد التسجيل لمرحمة الماجستير والدكتوراه، مضيفًا إنو في حال 
لم يستطيع األستاذ وطالبو التشبيك مع إحدى الجيات الميتمة بالبحث فإن جامعة دمشق قد شكمت لجنة برئاسة رئيس 

ائب رئيس جامعة دمشق لمبحث العممي والدراسات العميا وكذلك المدير العام لمييئة العميا لمبحث العممي الجامعة وعضوية ن
 .ومدير البحث العممي ،إضافة إلى عميد الكمية المعنية وممثل عن الجية المعنية لمبحث إلقرار الحاجة لمبحث

اصل مع وزارة التعميم العالي وجامعة دمشق مبدية استعدادىا ونوه الحناوي بأن الكثير من الجيات العامة والدولية بدأت بالتو 
 .لدعم أبحاث الدراسات العميا بعدما سمعت بعودة ذلك القرار لمتفعيل

كما أكد أن طمب تشميل البحوث المنشورة لدراستيا من لجنة الحكم ىي فقط فيما يتعمق بعالقة األبحاث المنشورة باألطروحة 
 .لنشرات بعدما وردنا مثل ىذه الحاالت حتى في دوريات عممية خارجيةوعدم ورود أخطاء في ىذه ا

 الوطن

  

 
 اإلعالم دائرة

       لوطن اون الين ا     المصدر           
 15/7/4547     التاريخ     



 بحث سبل تطوير التعاون بين جامعة دمشق والجامعات الروسية

مع مدير المركز الثقافي الروسي بدمشق نيكوالي بحث رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد يسار عابدين   سانا-دمشق
 .سوخوف سبل تطوير عالقات التعاون العممي والثقافي مع الجامعات والمؤسسات العممية واألكاديمية الروسية

مكانية توقيع اتفاقيات جديد ة وناقش الجانبان آليات تفعيل االتفاقيات الموقعة بين جامعة دمشق وعدد من الجامعات الروسية وا 
وفق أولويات يحددىا الطرفان إضافة إلى إمكانية التعاون المشترك في مجال األبحاث العممية وتنظيم المحاضرات والندوات 

 .والمؤتمرات العممية

حضر المقاء الدكتور فراس حناوي نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العممي والدراسات العميا وعمي األحمد المستشار 
 .في الروسي بدمشقفي المركز الثقا

********************************************************** 

 مذكرة تفاهم بين جامعة دمشق واالتحاد السوري لشركات التأمين لدعم األبحاث العممية في المجال التأميني

 17/7/4547 سانا-دمشق

لربط جامعة دمشق بالمجتمع وتعميق المعارف العممية وقعت جامعة دمشق واالتحاد السوري لشركات التأمين مذكرة تفاىم 
 .والعممية والبحث العممي ورفع مستوى األداء في شركات التأمين وتطوير التعاون المشترك في مجاالت البحث ونشر المعرفة

ب الماجستير ووفق المذكرة يعتبر االتحاد السوري لشركات التأمين جية داعمة لألبحاث العممية في المجال التأميني لطال
والدكتوراه في كمية االقتصاد كما يقدم االتحاد البيانات واإلحصائيات والدعم المعنوي والمادي لطالب الدراسات العميا واألساتذة 

 .بيدف االستفادة منيا في إجراء البحوث والدراسات التأمينية

دانية إلى شركات التأمين لتنفيذ األعمال التأمينية كما تنص المذكرة عمى السماح لطالب كمية االقتصاد بالقيام بزيارات مي
 .والقيام بدورة مينية سنوية لمموظفين في شركات التأمين بالتشارك بين أساتذة الكمية وخبراء في التأمين

ة بعد وتدخل المذكرة حيز التنفيذ بعد اعتمادىا من مجمس التعميم العالي وتبقى سارية لمدة سنتين ويمكن أن تجدد لمدة مماثم
 .اتفاق الفريقين

رئيس جامعة دمشق محمد يسار عابدين أكد في تصريح لإلعالميين أن جامعة دمشق تتجو نحو البحث العممي في القطاعين 
العام والخاص والتعاون مع االتحاد السوري لشركات التأمين الذي يساعد عمى أن تكون ىذه األبحاث من صمب الواقع وتمبي 

 .تحت إشراف الجيتين االحتياجات المطموبة

 
 اإلعالم دائرة

 سانا        المصدر           
 7/4/4547     التاريخ     



بدوره شدد رئيس قسم المصارف والتأمين في كمية االقتصاد الدكتور عمي كنعان عمى أن أىمية توقيع المذكرة تكمن في 
إحداث التشبيك بين الجامعة والمجتمع وتعميق الربط بين العممي والنظري حتى نستطيع تطبيق األبحاث النظرية في الواقع 

اء عممية التأىيل والتدريب لمكوادر العممية عمى ما ىو حديث في العموم النظرية التي تجري في العممي إضافة إلى إجر 
 .المخابر

وقال كنعان إن شركات التأمين لدييا فوائض تقوم باستثمارىا وتوظيفيا وىذا بدوره يدعم الشركات اإلنتاجية ويؤدي إلى زيادة 
 .معدل النمو في االقتصاد الوطني

أمين عام االتحاد السوري لشركات التأمين الدكتور عبادة مراد إلى أن دور االتحاد يكمن في دعم طالب من جيتو أشار 
الماجستير وطالب الدراسات العميا في جامعة دمشق بتقديم الدراسات التأمينية الالزمة والضرورية لتطوير القطاع التأميني من 

ب موظفي قطاع التأمين منوىًا بأىمية تمكين شريحة من الشباب في خالل تطبيق العموم النظرية عمى أرض الواقع وتدري
 .الجامعات من ثقافة الوعي التأميني حتى تستطيع تطبيقيا ونشرىا في المجتمع

 منار ديب

******************************************************** 

 توحجامعة دمشق تمدد فترة تسجيل الطالب المستجدين في التعميم المف

مددت جامعة دمشق فترة التسجيل لمطالب المستجدين المقبولين بنتيجة مفاضمة التعميم المفتوح لمعام الدراسي   سانا-دمشق
 .4547-4-2لغاية  4545-4547

ودعت الجامعة في بيان تمقت سانا نسخة منو الراغبين بالتسجيل إلى االطالع عمى المعمومات واألوراق المطموبة من خالل 
 .موقعيا اإللكتروني

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

  



 خريجو العموم البيئية خارج مسابقات التوظيف 

 غسان فطوم –دمشق 

مرة أخرى يظير خطأ قرارات وزارة التعميم العالي لجية إحداث أقسام جديدة في مختمف الكميات ال جدوى منيا، حيث يتخرج 
المعنيون ليا حين إطالق الدراسة في ” وزّمرطّبل “المئات، بل اآلالف ليعّمقوا شياداتيم عمى الحائط بانتظار فرصة عمل 

 .!القسم

، وىو 4555األمثمة كثيرة، ومنيا معاناة الخريجين في قسم العموم البيئية في كمية العموم بجامعة دمشق، المحدث عام 
بزمالئيم االختصاص الوحيد في الجامعات السورية، لكن ىذا لم يشفع لخريجيو باالستفادة من المسابقات الوظيفية أسوة 

بأقسام الكمية األخرى، حيث لم تشمميم أية مسابقة خالل السنوات السابقة، وكأن ىذا القسم ال وجود لو في الكمية، عممًا أن 
 .!الدفعة الرابعة عمى أبواب التخرج

مقارنة بزمالئيم رئيس القسم الدكتور عبد الرحمن السفرجالني استغرب ىذه الالمباالة بمستقبل الخريجين، واعتبرىم مظمومين 
من خريجي باقي األقسام، وتساءل: لماذا ال تتبناىم وزارة اإلدارة المحمية والبيئة، خاصة أن البمد يعاني من مخاطر بيئية، 

 .ويحتاج لكوادر متخصصة قادرة عمى البحث بيذا الشأن بعد أن كثرت نسب التموث؟

س الوزراء منذ عدة سنوات بوجوب تشميل خريجي القسم ولفت السفرجالني إلى أن ىناك تعاميم صدرت من رئاسة مجم
 .!بالمسابقات الوظيفية، لكن ذلك لم يحدث

وحول الخطة الدرسية لمقسم بّين أنو تم إعدادىا بما يتناسب ومتطمبات سوق العمل، وتم إرساليا منذ تسع سنوات، ولكن إلى 
اسات عميا لم تتم الموافقة عمييا، عممًا أن الطمب عمره خمس اآلن لم تتم الموافقة عمييا، وأضاف: حتى المطالبة بإحداث در 

 .!سنوات لم نسمع خالليا إال الوعود

وبرأي السفرجالني أن الظمم طال طمبة القسم وخريجيو، ومن حقيم أن يشتكوا، داعيًا إلى سن قوانين وتشريعات تنصفيم 
 .!العملوتشعرىم بقيمة وأىمية وجدوى تخصصيم من خالل االنخراط بسوق 

  

 
 اإلعالم دائرة

 البعث        المصدر           
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 ايمن فمحوط! التعميم المسائي 

، وخالل رده عمى تساؤالت أعضاء مجمس الشعب أطمق وزير التعميم 4575قبل نحو أربع سنوات، وتحديدًا في شباط عام 
اعتبارًا من العام القادم سيكون ىناك تعميم مسائي في بعض الكميات، ” المسائي جاء فيو: العالي األسبق تصريحًا عن التعميم 

التعميم المسائي يتمثل “مبينًا أن ” وسيكون التعميم مأجورًا، ويؤمن دخاًل لمجامعة يحسن الواقع المادي ألساتذة وموظفي الجامعة
عمى األساتذة ذاتيم واألجيزة والقاعات والخطة الدراسية، بجامعات خاصة مسائية ضمن الجامعات الحكومية، باالعتماد 

 .”وبشكل ينافس الجامعات الخاصة وبأسعار معقولة، وبيدف تخفيف الضغط عمى المواطنين
،  4576الالفت حتى ىذه المحظة وبعد تمك السنوات، والتي كان من المفترض فييا أن يبصر التعميم المسائي النور في آب 

 حدث حتى اآلن؟إال أن ذلك لم ي
فيل يتعمق األمر برغبات الجامعات الخاصة كما جرت العادة، وتاليًا نتيجة محاباتيا في الكثير من القرارات، كي ال تتضرر 

 .مصالحيا، وخاصة في مسألة االعتمادية عمى سبيل المثال، أي نسبة أستاذ إلى طالب
أن العديد من كوادر التعميم العالي، حين تصبح خارج الوزارة، وىناك من يرى أن التعميم المسائي، لن يبصر النور طالما 

يكون المالذ ليا في تمك الجامعات، إما من خالل ترؤسيا أو شغل أماكن ميمة فييا، وتاليًا ستبقى أي قرارات تخص التعميم 
المسائية، لرخصيا ماديًا، المسائي داخل األدراج، وفي حال تحقق ىذا التعميم سيتوجو كثير من الطمبة إلى تمك الجامعات 

والكوادر التدريسية فييا ستكون من المتمرسة التي َخبرت الحياة العممية والتعميمية، وساىمت في نيضة الجانب التعميمي في 
عداد الكوادر الخاصة بيا، لكونيا فضمت االعتماد عمى  تمك الجامعات الخاصة أيضًا، التي لم تكمف نفسيا عناء البحث وا 

 .الجاىز من تمك الكوادر المعّدة في الجامعات الحكوميةالمتاح و 
دارية،  باختصار المدافعون عن الفكرة يرون فييا فائدة لجميع العاممين في قطاع التعميم الحكومي من كوادر تدريسية ومينية وا 

لجامعات الخاصة، ويصبح وزيادة في دخل الجامعة، وتحسينًا لواقعيا، ولدخل األستاذ الجامعي مقارنة بما يحصل عميو في ا
 .معززًا مكرمًا من الناحية المادية، أسوة بغيره من زمالئو في الجامعات الخاصة

 .السؤال مجددًا: لماذا لم تبصر الفكرة النور حتى اآلن، ولماذا ال نعيد إحياءىا مجددًا ؟ نظرًا لمفوائد الجمة المتحققة من ذلك
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