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مخالفة واضحة لنص اإلعالن «: الوطن»وقانونيون لـ… لعضوية ىيئة التدريس «ىجينة»محاوالت لتمرير اختصاصات  
 االختصاصاتلمطابقة « خماسية»تشكيل لجنة «: الوطن»عضو في مجمس التعميم العالي لـ… 

ضجة كبيرة أثيرت حوؿ قضية تعاطي بعض الجامعات مع اإلعالف الخاص بتعييف أعضاء ىيئة التدريس، لتؤكد شكاوى 
أف بعض المجاف التي تقوـ بعممية مطابقة التخصصات اعتمدت التأويؿ والتفسير عوضًا عف « الوطف»عديدة وصمت إلى 

ر بمنزلة مرجعية قانونية خالصة يجب أف يمتـز بيا الجميع عمى الرغـ مف المطابقة الحرفية لإلعالف الوزاري الذي يعتب
 .تصريحات الوزير المتكررة بضرورة المطابقة الحرفية بعيدًا عف االجتيادات

الدكتور أحمد أكد أف ىناؾ طمبات تـ قبوليا تحمؿ اسـ تخصص عمى الشيادة مختمؼ تماما عف اسـ التخصص المطموب 
إف بعض ىذه االختصاصات الواردة في اإلعالف ىو عبارة عف أطروحات يتـ تأويميا عمى أنيا  في اإلعالف، مضيفاً 

 !التخصص المطموب وذلؾ لتمرير البعض بطرؽ ممتوية ومخالفو لمقانوف؟
أما الدكتور عمار )في القانوف( فأكد أف ىناؾ حالة عجيبة يعمؿ البعض عمى تمريرىا وىي قضية أف بعض األقساـ والكميات 

تمنح اختصاصات متشابية مف حيث التسمية فقط )وال تتشابو إطالقًا مف حيث المحاور البحثية( أي يكوف المتقدـ حاصاًل 
عمى اإلجازة مف أحد األقساـ ومف ثـ انتقؿ إلى قسـ آخر )غير وارد في اإلعالف( وحصؿ عمى الماجستير والدكتوراه، بمعنى 

والتي منحت مف قسـ  (قط ومخالفًا في الشيادتيف األىـ وىي )الدكتوراه والماجستيرأف يكوف المتقدـ محققًا لشرط اإلجازة ف
 .مختمؼ وغير وارد في اإلعالف

 متسائاًل: بأي منطؽ تقبؿ شيادات دكتوراه مف أقساـ مخالفو تحت حجة أف التخصص لو نفس التسمية؟
وبيف اآلداب والفنوف وبيف المعموماتية واليمؾ وكذلؾ  عممًا أف ىناؾ اختصاصات متشابية باالسـ بيف كميات اآلداب واليندسة

وكذلؾ يمنح  (ىناؾ اختصاصات متشابية بيف أقساـ الكمية الواحدة مثؿ قسـ االقتصاد وقسـ اإلدارة )اختصاص عالقات دولية
 ىذا االختصاص في كمية العمـو السياسة وكمية الحقوؽ؟
زة في االقتصاد عضو لييئة التدريس في قسـ اإلدارة وىو لـ يدرس والسؤاؿ: ىؿ يعقؿ )مثاًل( أف يعيف شخص يحمؿ إجا

في قسـ الميكاترونيؾ وأطروحات أخرى  Deep learning مقررًا واحدًا في اإلدارة؟ ولدينا أطروحات دكتوراه في التعمـ العميؽ
الكالـ مخالؼ لمعمـ ولممنطؽ  في المعموماتية وىذاف شيئاف مختمفاف في الجذر متطابقاف في االسـ ىذا Deep learning في

 ولمقانوف أيضا؟
أما طارؽ )دكتور في القانوف( أكد أف لكؿ قسـ مقرراتو الخاصة باإلجازة وكذلؾ لو محاوره البحثية الخاصة في الدراسات 

تمفيف بالتسمية العميا وفؽ لوائح تـ إقرارىا في مجمس التعميـ العالي، ومف المستحيؿ أف تتطابؽ المحاور البحثية بيف قسميف مخ
والتوجو وبالتالي كؿ شيادة دراسات عميا صادرة عف قسـ غير وارد في اإلعالف ىي مخالفة قانونًا وغير محققة لمحتوى 

 .التخصص العممي الدقيؽ والذي يجب أف يكوف مف نفس الجذر العممي )القسـ( المطموب
ساـ غير واردة في اإلعالف تعني أف ىذه األقساـ تمت وأضاؼ إف أي محاولة لقبوؿ شيادات الماجستير والدكتوراه مف أق

إضافتيا، وبالتالي حدث تعديؿ عمى اإلعالف وبالتالي القضية تفتح باب االعتراض أماـ بقية الخريجيف الذيف لـ يتقدموا أصاًل 
خارج أقساـ اإلعالف عمى اعتبار أف أقساميـ مرفوضة ألنيا غير واردة في اإلعالف وكذلؾ قبوؿ أي شيادة دراسات عميا مف 
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يتطمب الحصوؿ عمى تعادؿ مف وزارة التعميـ العالي يفيد بأف شيادة ىذا القسـ تعادؿ شيادة القسـ المطموب ولكف ىذه العممية 
 .ال تتـ إال لمشيادات الخارجية فقط

عموؿ بو وفؽ النظاـ الدكتور عمر أكد أف مثؿ ىذه الحاالت تنتج تخصصات ىجينة ال تحقؽ االختصاص العممي الحقيقي الم
( رمز اختصاص جيوتكنيؾ صادر عف قسـ 222000العالمي، والذي يعطى فيو كؿ اختصاص كودًا رقميًا يدؿ عميو )

ىندسة البناء( وكؿ اختصاص صادر عف أي معيد أو قسـ لو رقـ ال يتكرر إطالقًا وعند طمب الحاجة ليذا القسـ يطمب 
 .الكود فقط

أف وزير التعميـ طمب مف الجامعات تشكيؿ لجنة خماسية مف نائب رئيس « الوطف»ي أكد لػعضو في مجمس التعميـ العال
الجامعة وأميف الجامعة وعميد الكمية ورئيس القسـ المختص والقانونية، مبينًا وجود تشديد كبير عمى قضية مطابقة 

 .التخصصات وفؽ اإلعالف مف الوزارة والمجنة الوزارية المكمفة بتدقيؽ األضابير

عادة إرساليا إلى الجامعات  وأشار إلى أف المجنة ستقوـ بتدقيؽ الطمبات المرسمة مف الجامعات، وأيضًا تدقؽ قبؿ قبوليا وا 
 .حيث تتحمؿ لجاف الجامعات كامؿ المسؤولية عف قبوؿ أي مخالفة أو أي طمب مف خارج اإلعالف

 .لقبوؿ النيائية ثالثة أشير عمى أقؿ تقديروأضاؼ إف ىذه النتائج أولية لمطمبات فقط حيث تستغرؽ عممية ا

 

 

 

 

 

 

 
  



 إصدار نتائج امتحاني طب األسنان والتمريض الموحدين

 سانا-دمشؽ

نتائج امتحاني طب األسناف والتمريض الموحديف أصدر مركز القياس والتقويـ في وزارة التعميـ العالي والبحث العممي اليوـ 
 .”0201دورة شباط “

وأشار المركز في إعالف لو تمقت سانا نسخة منو إلى أنو يمكف االطالع عمى النتائج مف خالؿ موقعو اإللكتروني أو صفحتو 
 .الرسمية عمى الفيسبوؾ

 .يض الموحديف في العشريف مف الشير الجاريطالب وطالبة تقدموا المتحاني طب األسناف والتمر  022وكاف أكثر مف 

ويعد االمتحاف الموحد شرطًا لطالب الجامعات الحكومية والخاصة وخريجي الجامعات غير السورية لمحصوؿ عمى شيادة 
 .التخرج ولمراغبيف بالتقدـ إلى مفاضمة الدراسات العميا في كميات طب األسناف والتمريض

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

 آذار القادم 3تمديد التسجيل المتحان اليندسة المعموماتية الموحد لغاية 

 سانا-دمشؽ

مدد مركز القياس والتقويـ في وزارة التعميـ العالي والبحث العممي فترة التسجيؿ المتحاف اليندسة المعموماتية الموحد )دورة 
 .مف آذار القادـ 3الموافؽ الػ ( لغاية يـو األربعاء 0201آذار 

مف آذار القادـ لطالب السنة الخامسة في كميات اليندسة  13وكاف المركز حدد موعد إجراء االمتحاف يوـ السبت الموافؽ الػ 
المعموماتية )برمجيات وشبكات وذكاء صنعي( في الجامعات السورية الحكومية والخاصة قيد التخرج والراغبيف بالتقدـ 

 .ت العميالمدراسا

ويمكف لمطالب التسجيؿ لالمتحاف إلكترونيًا عبر الموقع اإللكتروني الرسمي لممركز ودفع الرسوـ الخاصة باالمتحاف لمطالب 
ليرة لطالب الجامعات الخاصة في المصرؼ التجاري  0022ليرة لطالب الجامعات الحكومية و 0022مف داخؿ سورية 

 يف عبر مراكز نفاذ الجامعة االفتراضية خارج سورية عمى الحساب الخاص بالجامعةدوالرًا لمطالب المتقدم 102السوري و
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 األكاديمي المزاج

 الباحثة األكاديمية رشا سيروب

الجامعات تحديًا حقيقيًا في مناقشة قضايا مثيرة لمجدل، مثل في الوقت الذي تتعرض فيو سورية لتحديات ِجسام، تواجو 
 "التطبيع" أو "ىوية االقتصاد السوري" أو "حقوق المرأة" وغيرىا من الموضوعات.

األساتذة، مثل معظم المواطنين، لدييم آراءىم الخاصة حول الموضوعات والقضايا اإلشكالية، ويتساءل البعض عما إذا 
 أن تطرح موضوعات إشكالية في الصفوف الدراسية؟!كان ينبغي لمجامعات 

الجامعات، كمؤسسات عممية، من واجبيا أن تتحمل مسؤولية النقاش والحوار في جميع القضايا دون استثناء؛ لكن بشرط 
عدم استخدام القاعة الدرسية كمنصة إيديولوجية لنشر القناعة الخاصة بالمّدرس، أو اتخاذ موقف متحيز مسبق من 

 ما دون نقاشيا عمى أساس عممي وموضوعي. قضية

قناع اآلخرين بو؛ الفصل الدراسي ىو مالذ  فالفصل الدراسي ليس "مركز ثقافي" أو "مؤتمر" لطرح الرأي الخاص وا 
 الستكشاف األفكار وتعميم التفكير النقدي القائم عمى النقاش المفتوح.

اديمي" المستند عمى القدرة في التعامل مع األفكار المعقدة وىذا يستدعي تعزيز ما يمكن أن نطمق عميو "المزاج األك
والقضايا اإلشكالية، واالنخراط في أشكال مختمفة من التعميم القائم عمى "الموضوعية والعقالنية" وليس غرس أيديولوجية 

 معينة.

الذين يجب أن يمنحوا كال تمامًا كما األطباء الذين يجب أن يتصرفوا بشكل أخالقي في معالجة مرضاىم، وكما القضاة 
المتقاضين فرصة عادلة في الدفاع عن أنفسيم في قاعة المحكمة، كذلك أعضاء الييئة التدريسية تحكميم معايير صارمة 
وخاضعة الختبار الجودة الفكرية، وىذا يتطمب تنحية المعتقدات الموجودة مسبقًا جانبًا، وبذات الوقت االحتفاظ بزوايا 

 شياء.متعددة لرؤية األ
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يجب أن يتعامل األساتذة مع التدريس بتوجو أكاديمي قائم عمى تعزيز الرأي المبني عمى العمم وليس الرأي الخاص، ىذا 
 ىو المبدأ األساسي لممزاج األكاديمي؛ لذا فإن تنمية ىذا المزاج ىو من بين أعمى أىداف أي جامعة.

لمؤلمة والحساسة إلى اىتمام واضح من قبل الجميع، خاصة من تمر سورية بنقطة انعطاف خطيرة، تحتاج فييا القضايا ا
قبل الجامعات، وكثر من قد ينكرون أن االنخراط في نقاش ىذه الموضوعات ىو من واجب الجامعات، لكن ىذه 
الموضوعات الحساسة يتم نقاشيا وطرحيا بغزارة من قبل قوى خارج أبواب الجامعة، ومن قبل مجموعات المصالح الخاصة 

وسائل اإلعالم واألصوات المتشددة عمى منصات وسائل التواصل االجتماعي. لذا فإن الطريقة الوحيدة التي يمكننا من و 
خالليا جعل سورية "في مأمن" من األفكار التي ال نحبيا ىو ىزيمتيا في نقاش مفتوح داخل أسوار الجامعة، والمزاج 

 تعميمية.األكاديمي ىو ما يجب أن يوجو بحثنا ورسالتنا ال


