
 

 األستاذ الدكتور رئيس الجامعة المحترم 

     عناوين التقرير اإلعالمي

 2/2221/ 61 لثالثاءا

 مكان النشر أخبار الجامعة
 جامعة دمشق: الـ 13 من آذار موعد امتحان المغة األجنبية لمقيد بدرجة الماجستير

 الجمالً لـ»الوطه«: 01 بحثاً كلفج 081 ملٍون لٍزة 

 العمز لـ “الوطه”: ال ضبوط غش فً كلٍت االعالم مىذ بدء االمتحاواث

  مشفى جزاحت “الوجه والفكٍه” ٌجزي عملٍاث ووعٍت مجاواً 

  سزقاث البحوث العلمٍت.. أٌه دور مدٌزٌاث الجودة الجامعٍت؟

  جولة تفقدية المتحانات السنة التحضيرية
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 جامعة دمشق: الـ 13 من آذار موعد امتحان المغة األجنبية لمقيد بدرجة الماجستير
موعدًا المتحان المغة األجنبية لمقيد في درجة  4243-5-35حدد المعيد العالي لمغات في جامعة دمشق يوم السبت 

 .الماجستير

ولغاية  4243-4-44في إعالن لممعيد تمقت سانا نسخة منو اليوم أن التسجيل لالمتحان يبدأ اعتبارًا من يوم االثنين وجاء 
4243-5-:يوم االثنين  . 

 .ويجري االمتحان مرة كل ثالثة أشير ويعد النجاح فيو شرطًا لمقبول في برامج الماجستير والدكتوراه في الجامعات السورية
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مميون ليرة 182بحثًا كمفت  14«: الوطن»الجمالي لـ   

أن مجمس التعميم العالي « الوطن»كشف مدير الييئة العميا لمبحث العممي في وزارة التعميم العالي مجد الجمالي في حديث لـ
مكاتب نقل التكنولوجيا في الجامعات السورية، تنحصر مياميا في استثمار األبحاث في الجامعات  اتخذ قرارًا بإحداث

عادة اإلعمار  .والييئات البحثية بما يخدم التنمية وا 
كما كشف عن توقيع اتفاق بين الييئة ووزارة التعميم العالي وىيئة التخطيط والتعاون الدولي عمى إحداث وحدات البحث 

ي الوزارات والمؤسسات والشركات التابعة ليا، لتقوم بالتنسيق مع الييئة العميا بشأن غربمة األبحاث والدراسات التي والتطوير ف
تخدم التطوير في تمك المؤسسات عمى اختالف منتجاتيا وخدماتيا، مضيفًا إن العمل قائم حاليًا عمى استكمال اإلجراءات 

المجنة االقتصادية في رئاسة مجمس الوزراء عمى ذلكالالزمة إلحداث ىذه الوحدات بعد موافقة  . 
حبيسة »وأوضح الجمالي أن اليدف من ىذا التوجو ىو استثمار األبحاث لتكون قابمة لمتطبيق عمى أرض الواقع وأال تبقى 

ب الوطني لنقل ، إضافة إلى إيجاد المستثمرين وتوقيع عقود نقل التكونولوجيا، مشيرًا إلى العمل عمى إحداث المكت«األدراج
 .التكنولوجيا لمدعم الفني لممكاتب والتصديق عمى العقود الموقعة

كما أشار إلى التركيز عمى أبحاث خاصة بالطاقات المتجددة والزراعة والبيئة وأبحاث طبية، ضمن إطار عمل الييئة عمى 
ا بينيا وبين قطاعات المجتمع المختمفة، تطوير واقع البحث العممي ودعم الييئات البحثية لتحقيق أغراضيا، والتنسيق فيم

ستراتيجياتيما بما يمبي  وتحقيق ىدفيا األساسي في رسم وتنفيذ السياسة الوطنية الشاممة لمبحث العممي والتطوير التقاني وا 
 .متطمبات التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة

ن وشراء األجيزة والتجييزات وسط الحصار عمى سورية والكمف ولفت مدير الييئة العميا إلى وجود معاناة وصعوبة في تأمي
بحثًا بكمفة  36مميونًا ليرة، مبينًا أن العام الماضي تم تمويل  2;العالية جدًا، عممًا أن تمويل المشاريع بين المميون إلى الـ

نعمل مع الوزارة عمى تحديث  مميون ليرة، كما ىناك موازنة مماثمة لدعم األبحاث في خطة العام الجاري، مضيفًا: 3:2
 .التشريعات الخاصة باستثمار البحث العممي

بعد توصية  4243مميون ليرة إلى الموازنات االستثمارية لوزارات الدولة لمعام  722وبين الجمالي أنو تمت إضافة مبمغ 
الوزارات بحسب أولويات البحث  المجمس األعمى لمتخطيط االقتصادي واالجتماعي بذلك، مشيرًا إلى توزيع ىذا المبمغ عمى

العممي فييا، مع األخذ بعين االعتبار أن وحدات البحث والتطوير التي سيتم إحداثيا في الوزارات ستكون نقطة التنسيق مع 
 .الييئة العميا بيذا الشأن

ًا، مضيفًا: قامت مميون 872مشروعًا بحثيًا بكمفة وصمت إلى  72حتى اآلن دعم  :423وأوضح الجمالي أنو تم منذ عام 
مشروعًا بحثيًا في قطاعات تنموية مختمفة تم  37مشروعًا بحثيًا موزعة عمى  64الييئة خالل العامين الماضيين عمى دعم 

وبتكمفة إجمالية بمغت « الموازنة الداعمة لمبحث العممي»دعميا من خالل مشروع الييئة العميا االستثماري تحت مسمى 
مساىمة »مشروعًا بحثيًا من خالل مشروع الييئة العميا االستثماري تحت مسمى  49، إضافة إلى مميون ليرة سورية 342.2

 48365وبتكمفة إجمالية بمغت « البحث العممي في إعادة اإلعمار، وفق مشروع رسم السياسة الوطنية لمعمم والتقانة واالبتكار
 .مميون ليرة

 الوطن        المصدر            اإلعالم دائرة
 38/4/4243     التاريخ     



« الخطة الوطنية لتمكين البحث العممي في سورية»أكد أن الييئة أنجزت وفيما يخص بناء منظومة البحث العممي التنموي، 
والتي تناولت تعزيز البحث العممي التنموي في تطوير اإلنتاج والخدمات التي تقدميا مؤسسات القطاعين العام والخاص، 

 .وتنفيذًا لما ورد في الخطة
المالي لألبحاث الممولة من الييئة واستمارات تقييم األبحاث بعد  كما قامت الييئة العميا بتحديث استمارات التقدم بطمب الدعم

عادة اإلعمار  .دراسة جميع متطمبات العممية البحثية وانعكاس المخرجات البحثية عمى التنمية وا 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ال ضبوط غش فً كلٍت االعالم مىذ بدء االمتحاواث”: الوطه“لـ  العمز  
 

الوطن“بين عميد كمية االعالم في جامعة دمشق الدكتور محمد العمر لـ  ب غأن الكمية لم تسجل أي ضبط غش وتالعب وش ”
وتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة يومًا، مشيرا إلى المتابعة اليومية لواقع االمتحانات  42امتحاني منذ بداية االمتحانات خالل 

 .وتأمين كافة المستمزمات

طالب وطالبة يتقدمون المتحانات الكمية في مختمف السنوات والتخصصات، مشيرا إلى  3522وأوضح العمر ان أكثر من 
مل او إشكالياتتأمين التدفئة واالىتمام بواقع النظافة وكافة اإلجراءات لسير العممية االمتحانية بالشكل المطموب دون أي خ . 

ونوه العمر بالتأكيد عمى سرعة صدور نتائج المقررات االمتحانية، وتييئة كافة األجواء المناسبة داخل القاعات وتقدير 
الظروف التي يعيشيا الطالب والعامل النفسي، مشيرا إلى أن عدد الكادر المشرف عمى االمتحانات جيد وىناك اعتماد عمى 

 .طالب الدراسات العميا

الشير الماضي في التعميم النظامي، ويتم التحضير بعد انتيائيا المتحان  46كما لفت إلى أن االمتحانات الجامعية بدأت 
 .برنامج االعالم في التعميم المفتوح
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ٌجزي عملٍاث ووعٍت مجاواً ” الوجه والفكٍه“مشفى جزاحت   

طّور مشفى جراحة الفم والوجو والفكين في جامعة دمشق قسم زراعة األسنان المكمفة جدًا في العيادات الخاصة، إضافة إلى 
 .إجراء عمميات نوعية، في وقت يحتاج إلى بعض األدوية، وسيارة إسعاف لتغطية كافة العمميات

أن المشفى يقدم جميع الخدمات العالجية، ويستقبل ” البعث“مدير مشفى جراحة الفم والوجو والفكين منح سمارة أوضح لـ 
العمميات النوعية البسيطة والكبيرة لمختمف األعمار من أطفال، وذوي احتياجات خاصة، وكبار، عممًا أن بعض العمميات تبمغ 

الكامل، مبّينًا أن ماليين ليرة تقدم مجانًا ب :تكمفتيا  “ من ” الزرعة“تتم بسعر التكمفة فقط كون المشفى يشتري ” الزرعات
عيادات زرع متطورة، حيث تجرى عمميات الزرع يوميًا  8المندوبين، وفي حال جمبيا المريض معو يتم زرعيا مجانًا بوجود 

ر لكافة األقساممن قبل األساتذة، ومعيم طمبة الدراسات العميا، مع إجراء التعقيم المستم . 

ولم يخف سمارة الصعوبة في تأمين األدوية، حيث تقوم الجامعة ووزارة التعميم العالي والبحث العممي بتأمين األدوية مجانًا، 
كما يتم تأمين األوكسجين عن طريق مشفى المواساة، فاألنابيب التي تنقل األوكسجين بحاجة إلى صيانة، عممًا أن عدد 

عممية العام الماضي، منيم ذوو احتياجات خاصة من  4746الثة آالف مريض شيريًا، وبمغ عدد العمميات المراجعين يبمغ ث
عمر خمس سنوات وما فوق، إضافة إلى إجراء تحاليل وصور شعاعية، أما عدد العمميات منذ بداية الشير األول من العام 

تطبيق أبحاث عممية، وعمميات جراحة  47زرع ، وعممية  38عممية قمع، و 623عمميات جراحية، و : الجاري فبمغ: 
عممية 533صغرى  . 

عن الخدمات العالجية التي ” البعث“وتحدث رئيس قسم جراحة الوجو والفكين في الجامعة والمشفى الدكتور باسل براد لـ 
نان تحت التخدير العام: يقدميا المشفى مجانًا، وتغطي كافة العمميات ابتداء من األورام، وانتياء بالقموع البسيطة لألس

استئصال األورام، التعويض عمى األماكن المستأصمة، تصحيح التشوىات الوجيية الفكية، في عمر الوالدة وما بعد، “
، وحاالت إسعافية، وغيرىا، إضافة إلى تغطية كافة حاالت األورام واألكياس التي تصيب ”واإلصابات الحربية واالنفجارية

مي، وعمميات المفصل الفكي الصدغي، وكافة حاالت اإلصابات الناجمة عن حوادث السيرالفكين العموي والسف . 

ولفت براد إلى أن المشفى بحاجة إلى بعض األدوية والمواد واإلصالحات، وفي حال تم تأمين اإلمكانيات وسيارة اإلسعاف 
الخاصة  كمفة جدًا في المشافيعممية جراحية أسبوعيًا، وىذه األعمال الجراحية نوعية وم 37سيغطي المشفى  حاالت “ :

، عممًا ”الخراجات الشديدة، حاالت الحوادث الناجمة عن السقوط، حوادث السيارات، حاالت األورام، ومرضى اآلالم الشديدة
 .أن المشفى الوحيد في البالد الذي يعمل عمى تغطية إصابات جراحة الوجو والفكين

 صحيفة البعث        المصدر            اإلعالم دائرة
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تشخيص يتم يوميًا من خالل ثالثة أطباء، تتم معاينة الحالة، وفي حال كانت لقمع بسيط وأشار الدكتور عمر حمدان إلى أن ال
يستمميا طمبة السنة الرابعة والخامسة، أما الحاالت المعقدة فتتم معالجتيا من قبل المشرفين طمبة الماجستير والدكتوراه، وفي 

ت في حال كانت لديو أمراض أخرىحاالت القمع الجراحي يتم تحديد موعد لممريض مع طمب االستشارا . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 سزقاث البحوث العلمٍت.. أٌه دور مدٌزٌاث الجودة الجامعٍت؟ 

الحكومية منيا والخاصة، وىذا بشيادة سرقات البحوث العممية جريمة لم تعد تخفى عمى أحد، فيي تحدث في كل جامعاتنا، 
أساتذة الجامعة أنفسيم، وخاصة ممن يحّكمون في أحقية نشر األبحاث في المجالت العممية لمجامعات، حيث أشار بعضيم 

، ورغم خطورة األمر ”أبحاث منشورة في مجالت الجامعات تحتوي عمى سرقات لكامل البحث، أو جزء كبير منو“إلى وجود 
اتو السمبية عمى مخرجات الجامعة وكفاءة الكوادر التدريسية مستقباًل، إال أن اإلدارات الجامعية ال تتفاعل بشكل لجية منعكس

إيجابي مع ذلك، حيث ال تتخذ أي إجراء عقابي إال ما قّل وندر، عمى الرغم من وجود أدلة وثبوتيات، لكن لألسف غالبًا ما 
، حتى مديرية التقويم واالعتماد في وزارة التعميم العالي عادة ال تتحرك ىي األخرى ”خطأ الطالب في التوثيق”توّصف السرقة بـ

 .!التخاذ أي إجراء يصون حقوق الباحثين ويعاقب لصوص البحوث العممية

ىذه القضية تتفاعل كثيرًا في األوساط الجامعية، وباتت مواقع التواصل االجتماعي مسرحًا ليا، لجية تصويب سيام االنتقاد 
إلى المعنيين باألمر، واتياميم بالخمول وعدم االستجابة لوضع حّد لمن يتاجر بتعب األساتذة ويشّوه أفكارىم ويطمق رصاصة 
الرحمة عمى كل مبادرة إلنعاش البحث العممي، عممًا أن ىناك مديريات لمجودة في كل جامعة، وىذا ما دعا بعضيم لمسؤال: 

ودىا إن لم تعمل وتساىم في تحسين المستوى العممي لجامعاتنا التي خسرت كثيرًا ما نفع تمك المديريات وما مبّرر وج
 وتراجعت في ترتيبيا العالمي؟

الخطورُة في األمر أن استمرار السرقات العممية يحدث في وقت صدرت مؤخرًا قوانين لدعم البحث العممي والباحثين6 وبغّض 
االنتقاد، نرى أن مساىمتيا في تفعيل دور البحث العممي لن تكون كبيرة، ألن  النظر عن أىمية تمك القوانين التي لم تسمم من

“نواة البحث ليست سميمة، أي قائمة عمى خمل يتجّمى في بحوث  ، الميّم فييا الحصول عمى الترقية ”النسخ والقص والمصق
 .العممية، أو المكافأة المادية

لعممية بكل أنواعيا ليست دقيقة وال عادلة، ألنيا تفتقر لمجودة، وبشيادة بالمختصر66 يبدو أن آليات تحكيم وتقييم البحوث ا
، ونحن نسأل: عن أي مخرجات بحث عممي نتحدث في ظل ىكذا تقييم وتحكيم بعيد ”المجان مفّصمة عمى المقاس“البعض 

 .!كل البعد عن قواعد التطوير وآليات ومؤشرات قياس البحث العممي الحقيقي؟

 

 

 

 

               صحيفة البعثالمصدر    دائرة اإلعالم
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  جولة تفقدية المتحانات السنة التحضيرية 

قام الدكتور بسام_ابراىيم وزير التعميم العالي والبحث العممي والسيدة دارين_سميمان رئيس االتحاد الوطني لطمبة سورية بجولة 
المتحانات السنة التحضيرية لطالب الكميات الطبية، وحسن سيرىا، وواقع االجراءات والمتطمبات الموجستية المتوافرة في تفقدية 

 .األقسام والقاعات
الجولة ركزت عمى ضرورة تطبيق القواعد الناظمة لعممية االمتحانات، وتذليل كافة العقبات التي تواجو الطالب خالل 

نضباط واالنتظام أثناء سير االمتحانات في مختمف الكمياتاالمتحانات، وتحقيق اال  . 
كما شددت عمى تطبيق االجراءات والتدابير االحترازية في ظل جائحة كورونا من حيث التعقيم والنظافة والتباعد االجتماعي 

 . وارتداء الكمامة
متحانية، والتدقيق عمى موضوعيتيا وشموليتيا وتم االستماع إلى عدد من الطالب وآرائيم ومالحظاتيم حول واقع األسئمة اال

6ومدى مالئمتيا لموقت المحدد   
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