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تبحث عن األسباب ” الجامعت”أبحاث غير منجزة.. و  

 فداء شاهين -دمشق

تتراكُم عمى رفوف وفي أدراج الكميات واألقسام الجامعية الكثير من رسائل الدراسات العميا والماجستير والدكتوراه غير المنجزة 
عمى أرشيف بعض األقسام ” البعث“ألسباب عديدة، دفعت ببعض الطالب لمتخمي عن استكماليا. وخالل اطالع أو المتعثرة 

 619رسالة فقط من أصل  326تبّين أن عدد الرسائل المنجزة في قسم المغة العربية بجامعة دمشق لمماجستير والدكتوراه 
 .رسالة مسجمة

أن الجامعة بدأت بجمع البيانات عن جميع رسائل ” البعث”أوضح لـ رئيُس جامعة دمشق الدكتور محمد يسار عابدين
الماجستير والدكتوراه، ما ُأنجز منيا وما لم ينجز، في وقت يتّم العمل عمى عدم تكرار األبحاث وتحسينيا ورفع جودتيا 

از رسائل الماجستير بمواصفات عالمية، مع محاولة معرفة لماذا لم تُنجز األبحاث وما ىي األسباب، مؤكدًا عمى إنج
 .ومدة عامين لمدكتوراه، بينما ىناك أبحاث ليا عشر سنوات متوقفة ولم تُنجز سنة دراسية خالل

يجاد الموازم الستكماليا، وفي حال  وبّين عابدين أن الجامعة تبحث في أسباب توقف إنجاز الرسائل، والدفع بإنجاز المشاريع وا 
رص لطمبة جدد يكونون جديين في الحصول عمى الدراسات العميا، خاصة وأن ىناك كان تعثرىا بسبب اإلىمال سُتمنح الف

 .ضغطًا كبيرًا عمى األساتذة، كما يوجد أبحاث كثيرة مكررة في الكمية الواحدة ينبغي الحّد من تكرارىا

رسالة، ولمدكتوراه  1157رسالة، ولمماجستير  167لمدراسات العميا  2118والجدير ذكره أن عدد الرسائل المسجمة في عام 
 403رسالة، ولمدكتوراه  955رسالة، ولمماجستير  288فبمغت لمدراسات العميا  2019عام  رسالة، أما المسجمة في 431

 189كالتالي: دراسات عميا  2118رسائل. في حين توّزعت أعداد رسائل الدراسات العميا المنجزة في كميات الجامعة لمعام 
بحثًا فقط. بينما بمغ  18رسالة، أما أبحاث أعضاء الييئة التدريسية فقد بمغت  164الة، دكتوراه رس 248رسالة، ماجستير 

رسالة،  251رسالة، والدكتوراه  649رسالة، ورسائل الماجستير  194لمدراسات العميا  2119عدد الرسائل المنجزة في عام 
 وليس ىناك أي بحث ألعضاء الييئة التدريسية

 

  

 
 اإلعالم دائرة

 البعث        المصدر           
 7/2/2121     التاريخ     



 

 عميد كمية االقتصاد بجامعة دمشق يرد عمى شكوى الطالب حول برودة القاعات

ن عميد كمية االقتصاد بجامعة دمشق الدكتور عمار ناصر األغا حول شكوى عدد من الطالب تخص مدرجات الكمية اذا بي
 .. وصفوىا بانيا باردة أثناء تقديم االمتحانات

وقال: نبين بأن الكمية تمتمك مخزون من المحروقات وكل ما أشيع عن البرد أثناء تقديم االمتحانات ىو عار عن الصحة 
 ..مشددًا عمى ان "المسرح" فقط في الكمية غير مكيف

  .أما بالنسبة لضبوط الغش فقد اكد االغا بان الحاالت التذكر مشيرًا إلى وجود ضبط غش وحيد وعدة حاالت شغب فقط

  .وأكد اآلغا النتائج خالل أيام و نعاني من نقص الموظفين داخل الكمية

حت جاىزة النتائج. وستصدر في األيام القميمة القادمة، و أما بالنسبة لمعممية االمتحانية مادة اصب12الفتا إلى أنو ىناك تقريبا 
قال اآلغا نحن نعاني نقص في الكوادر من الموظفين.. ليس في كميتنا فقط.. إنما النقص في الكوادر يشمل جامعة دمشق 

شيء الذي يساعدنا عمى سد ىذا النقص ىو طالب بشكل عام.."أغمب من أحيل لمتقاعد لم يعين أحد مكانيم لحد اآلن" وال
 .طالب يساعدوننا يوميا في فترة االمتحانات71-61الماجستير مشيرا إلى وجود حوالي 

 

  

  

  شام تايمز       المصدر            اإلعالم ائرة
 6/2/2121     التاريخ     
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تقديرًا لظروف ”: الوطن“أقساط..البحري لـ  3السماح لمطالب بتسديد رسوم الخدمات الجامعية عمى  
 الطالب

وزير التعميم العالي والبحث العممي بسام إبراىيم، قرارًا سمح بموجبو لمطالب المسجمين  -أصدر رئيس مجمس التعميم العالي
 .ثالثة أقساط من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بتسديد رسوم الخدمات الجامعية عمى 113وفق أحكام المادة 

 .واشترط القرار أن يتم تسديد ىذه األقساط قبل بدء امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي
 .وال يحق لمطالب الدخول إلى امتحانات الفصل الثاني إال إذا كان مسددًا لجميع الرسوم المتوجبة عميو

ة وشؤون الطالب صبحي البحري أن ىذا يأتي ضمن بين نائب رئيس جامعة دمشق لمشؤون اإلداري” الوطن“وفي تصريح لـ 
 .إطار تبسيط اإلجراءات وتقديرًا لظروف الطالب

وأكد أنو من ضمن صالحيات عميد الكمية السماح بتسديد األقساط عمى دفعتين، وتسدد أيضًا عمى ثالث دفعات، وذلك 
 .ضمن موافقة من رئيس الجامعة

 فادي بك الشريف

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

 الشهر 22آذار.. وتسجيل القدامى لغاية  24” المفتوح“امتحانات 

 14أوضحت جامعة دمشق أن ال تغيير عمى موعد امتحانات التعميم المفتوح المقررة ضمن التقويم الجامعي لكافة البرامج بـ 
 .شير آذار القادم، نافية إحداث أي تعديل

الشير الجاري،  11فإن تسجيل الطالب القدامى في التعميم المفتوح مستمر لغاية ” الوطن“ىذا وحسب معمومات الجامعة لـ 
 .مؤكدا تأمين جميع المستمزمات والتجييزات الالزمة لالمتحانات الجامعية في كافة التخصصات والبرامج

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

 الوطن –فادي بك الشريف 

 

 

  

 الوطن اون الين       المصدر            اإلعالم دائرة
 4/2/2121     التاريخ     



   

لطالب ” التخطيط المكاني والتصميم المؤسساتي“جامعة دمشق تستعد لممشاركة في الدورة التدريبية العالمية 
 ”الهندسةالمعمارية

 :بانوراما سورية

لطالب اليندسة ” التخطيط المكاني والتصميم المؤسساتي“بعد المشاركة الناجحة لجامعة دمشق في الدورة التدريبية العالمية 
بحيث يتم الترشح  2021حاليا لممشاركة في دورة خالل الدورتين السابقتين، تستعد الجامعة  ”Global Course“ ”المعمارية

 .في مركز الميارات والتوجيو الميني بجامعة دمشق وفق إعالن ينشره المركز 1/3/2121والتقدم بدءا من 
وأوضح مدير مركز الميارات والتوجيو الميني بأن مشاركة جامعة دمشق في ىذه الدورة عمى مدى عامين أتت نتيجة جيد 

مشترك بين جامعات نيوكاسل البريطانية، وطوكيو اليابانية ورينمين الصينية وواشنطن األمريكية وجرونينجن بحثي وتدريبي 
اليولندية وجامعة دمشق حيث أتت ىذه المشاركة نتيجة جيد قام بو مركز الميارات والتوجيو الميني بجامعة دمشق بالتنسيق 

 .مع إدارة البرنامج

لتدريبية ىدفيا معالجة قضايا في التخطيط العمراني من وجية نظر دول وثقافات متنوعة، مما وأشار زيدان بأن ىذه الدورة ا
يمكن المشاركين من االستفادة من تجربة فريدة من الخبرات التدريسية المختمفة في ىذه الجامعات والنقاش والتعاون بين 

صة ميمة لنشر ممارسات التعاون التدريسي والبحثي الطالب المشاركين فييا مشيرا الى أن ىذه الدورة العالمية توفر فر 
الجديدة والعالية الجودة بين كميات العمارة والتخطيط المختمفة من خالل إعطاء المحاضرات وبثيا في ست جامعات كبرى في 

 .ثالث قارات
ألول من الدورة العالمية ولفت زيدان الى أن جامعة دمشق شاركت بتميز في الدورتين األولى والثانية، حيث فاز اإلصدار ا

والغرض من ىذه الجائزة، تشجيع كميات العمارة والتخطيط عمى تطبيق  2118لمتميز في التدريس لعام  AESOP بجائزة
مناىج تربوية جديدة وتقنيات تعميمية بطرق تعزز النظريات والمعرفة والميارات الالزمة لممارسة التخطيط الجيد، مشيرا الى 

 .صمون في نياية الورشة عمى شيادة معتمدة من إدارة البرنامج في جامعة غرونغن في ىولنداأن المشاركين يح
وأضاف مدير مركز الميارات والتوجيو الميني.. بأن ىذه الدورة تساعد عمى إدراك ومعالجة الفروق التي تميز التخطيط 

التخطيطية واالجتماعية والمكانية بطرق مختمفة، عمى الرغم المكاني بين الجامعات المشاركة، إذ أن البمدان تحل مشكالتيا 
من أن بعض المخططين يقترحون نسخ الحمول المكانية من مدينة إلى أخرى، وبالتالي فيذه الدورة التدريبية العالمية توضح 

لمكاني من الميم فيم لممشاركين بأن نتائج ىذه الممارسات ونجاحيا يعتمد عمى السياق المحمي، ومن أجل إنجاح التخطيط ا
الظروف المحمية الصحيحة، بمعنى آخر: ال يمكن لمتصميم المكاني االستغناء عن السياق المحمي. وفق ما فاد بو زيدان 

 ”موقع |امعة دمشق
اريخ وأشار زيدان إلى ىذه الدورة التدريبية العالمية تتكون من محورين، األول المنظور النظري لمسياق المحمي الذي يراعي الت

والثقافة واالقتصاد عمى مستويات مختمفة، وأما الثاني فيو منظور دولي مقارن حول أنظمة التخطيط بناًء عمى نظرة عامة 
عمى السياق الخاص لمدول المشاركة الفتا إلى أن المحاضرين في ىذه الدورة يقدمون أمثمة من سياقيم المحمي ويشرحون 

 بانوراما سوريا       المصدر            اإلعالم دائرة
 7/2/2121     التاريخ     



يدف وضع أساس لممقارنة الدولية بين أنظمة التخطيط المختمفة من حيث الموقع كيفية إنشاء نظام التخطيط المكاني ب
 .الجغرافي لمختمف الوظائف والفئات االجتماعية، واألرباح والخسائر العامة والخاصة، ومشاركة المواطنين ورفاىيم

من الدورة حصرا، ويجب أن يتمتعوا وعن شروط الترشح لمدورة بين زيدان بأنو طالب كمية اليندسة المعمارية ىم المستيدفين 
طالب وتمتد عمى مدار الفصل الدراسي الثاني بمعدل  12بمستوى جيد جدا في المغة اإلنكميزية، الفتا إلى أن العدد المتاح 

 .(جمسة كل أسبوع عن طريق االنترنت )أون الين

  



 التعميم المسائي عمى طاولة كمية الهندسة المعمارية بدمشق   

 :ميساء الجردي –الثورة اون الين 
من ضمن المواضيع المطروحة عمى جدول أعمالو ناقش اليوم مجمس كمية اليندسة المعمارية مقترح التعميم المسائي لطالب 

وماجستيرات التأىيل والتخصص في الكمية ضمن شروط اعتمادية صارمة من حيث المرحمة الجامعية األولى والدراسات العميا 
المستوى والخدمات المقدمة ونسبة طالب إلى أستاذ. وذلك بحضور الدكتور محمد يسار عابدين رئيس جامعة دمشق الذي أكد 

مستوى جامعة دمشق قبل اتخاذ  عمى ضرورة وضع الدراسة المناسبة وتأمين الظروف المواتية إلحداث التعميم المسائي عمى
 .ىذه الخطوة، وشرط أن يكون بسوية عممية جيدة ووفق المعايير العالمية ويراعي الشروط والقوانين الناظمة

كما ناقش أعضاء المجمس أوضاع طالب الدراسات العميا في الكمية وبين الدكتور عابدين ضرورة التنسيق مع الوزارات من 
 .التأكيد عمى تقديم السينمارات من قبل الطالبأجل األبحاث وأيضا 

  

 الثورة       المصدر            دائرة اإلعالم
 7/2/2222     التاريخ     



 صدور نتائج اختبار المقابمة السريرية المتحان الصيدلة الموحد لخريجي الجامعات غير السورية

التعميم العالي والبحث العممي اليوم نتائج اختبار المقابمة السريرية لمناجحين أصدر مركز القياس والتقويم في وزارة  سانا-دمشق
 .”2121دورة كانون األول “في القسم النظري من امتحان الصيدلة الوطني الموحد لخريجي الجامعات غير السورية 

من خالل موقعو اإللكتروني أو وأشار المركز في إعالن تمقت سانا نسخة منو اليوم إلى أنو يمكن االطالع عمى النتائج 
 .صفحتو عمى موقع التواصل االجتماعي فيسبوك

بالمئة في  51وكان المركز أجرى المقابمة لممتقدمين في الرابع من شباط الجاري ويعد نجاح الطالب وحصولو عمى عالمة 
إلى امتحان المقابالت السريرية إال بعد  االمتحان الوطني الموحد شرطًا الزمًا لمعادلة الشيادة غير السورية وال يجوز الدخول

 .النجاح في االمتحان الكتابي

 

 

 سانا       المصدر            دائرة اإلعالم
 7/2/2222     التاريخ     


