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أشير  4«: الوطن»لـممندي … الجديد! « الدراسات العميا»التعميم العالي تضع حدًا لمجدل حول قرار 
 «القدامى والمستجدين»لتسوية أوضاع الطالب والقرار يشمل 

 

 القياس والتقويم( يجري الجمسة الثانية لالمتحان الطبي الموحد اليوم)

أو انتحال الشخصية « موتوثالب»سنوات ألي طالب يثبت استخدامو  3لردع الطالب.. الفصل النيائي لـ 
 خالل االمتحانات

  اعتماد شروط النقل المماثل إلى جامعة دمشق.. عدم قبول الطالب المنقطع
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 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 صحيفة الوطن     المصدر  
                            02/4/0202التاريخ    

 

أشير لتسوية أوضاع الطالب  4«: الوطن»ممندي لـ… الجديد! « الدراسات العميا»التعميم العالي تضع حدًا لمجدل حول قرار 
 «القدامى والمستجدين»والقرار يشمل 

خرجت وزارة التعميم العالي أخيرًا عن صمتيا لتضع حدًا لمجدل الذي أثير حول قرارىا الجديد الخاص بطمبة الدراسات العميا 
 !بعد أن تناقل البعض أن القرار سيتسبب بفصل عدد من الطمبة

)محور الجدل( والخاص بالشروط واإلجراءات التي بموجبيا يسمح لطالب الدراسات العميا بمناقشة رسالتو البحثية، القرار 
/ الذي صدر عن مجمس 023اعتبرت الوزارة أن البعض فسره بشكل خارج عن سياقو المطموب والدقيق، عممًا أن القرار /

 .دراسات العمياالتعميم العالي يتعمق بمدد السفر والتزامات طالب ال
قال أمين مجمس التعميم العالي ماىر ممندي إن القرار شكل ارتياحًا عامًا لطالب الدراسات العميا، « الوطن»وفي حديث لـ

 .وألغي بموجبو األثر الرجعي لمقرار السابق
، والثانية من حقق 0225القرار قسم طالب الدراسات العميا لثالث شرائح، األولى تشمل من سجل قبل القرار عام  :مضيفاً 

الحد األدنى لمتسجيل سنة لرسالة الماجستير وسنتين لرسالة الدكتوراه، أما الثالثة لمن سجل بعد صدور القرار الجديد أو لم 
 يحقق الحد األدنى بالنسبة لسنة لرسالة الماجستير وسنتين لمدكتوراه

العميا من ضمنيا، أن يمتزم بالمراقبات التي تكمفيا بو الجامعة ىذا وتضمن القرار الجديد التزامات واجبة عمى طالب الدراسات 
 .ساعات أسبوعية كحد أدنى لمتدريس 2كما فرضت الجامعة 

أشير لمطالب لتسوية أوضاعيم  4وحول بعض التساؤالت بالنسبة لما يتعمق بتطبيق المادة السادسة التي نصت عمى منح 
الدراسات العميا القدامى والحديثين بحيث يحدد حقوق وواجبات الطالب بما قال ممندي: القرار الجديد يشمل جميع طالب 

 .يتضمن تسوية جميع المشكالت التي كانت تتعمق بدراستيم
ولم  0225مضيفًا: النقطة األىم في القرار أن الطالب المسجمين عمى رسائل الدراسات العميا قبل صدور القرار السابق عام 

أشير من تاريخ صدور القرار الحالي من أجل تسوية أوضاعيم وفق القوانين  4م، تم منحيم مدة يتمكنوا من مناقشة رسائمي
 .واألنظمة النافذة

، ولم يناقشوا بعد، قال ممندي: ما دامت 0225تموز  04وفيما يخص الطالب داخل القطر، ممن سجموا عمى رسائميم قبل 
 .ونيا ولن يضيع عمييم أي فرصةليم فرص تسجيل جديدة وفق األنظمة والقوانين فسيأخذ

وتوضيحا لممادة السادسة، أضاف: أىم نقطة بالقرار، أن الطالب خارج سورية الذي جمد وضعو بسبب القرار السابق أعطي 
أشير لتسوية وضعو، وبذلك يحق لو المناقشة إذا كان جاىزًا ليا ويحق لو التمديد أو االستفادة من مراسيم التمديد إذا كان  4

 .يسمح بذلك فالمدد القانونية ىي حق لمطالب وال يحق ألحد المساس بيا وضعو
ومن الشروط واإلجراءات التي بموجبيا يسمح لطالب الدراسات العميا بمناقشة رسالتو البحثية، أن يكون لدى الطالب وثيقة من 

ات في جميع درجات الدراسات العميا، ثمانية إدارة اليجرة والجوازات، تؤكد إقامتو في القطر خالل فترة تسجيمو، في سنة المقرر 
أشير في العام الدراسي الواحد، ناىيك عن أنو اشترط الموافقة عمى مناقشة رسالة الدراسات العميا بعد تقديم تقرير األستاذ 



أجراىا  المشرف العممي الذي يفيد بجيوزية الرسالة لممناقشة، وتقارير لجنة الحكم ونسخة من محاضر السيمينارات التي
الطالب خالل إنجاز بحثو، إضافة إلى أن القرار اشترط وجود وثيقة من قسم الدراسات العميا تفيد بإتمام الطالب جميع 

 .إجراءات التسجيل وفق القوانين واألنظمة وتسديد الرسوم المستحقة أصوالً 
مى رسالة البحث في الماجستير أو الدكتوراه، أشير خالل فترة تسجيمو ع 6لـ  5كما يشمل القرار إقامة الطالب في القطر من 

 .في العام الواحد، من دون أن تحسب من ضمنيا فترة إيقاف التسجيل أو الدوام
القرار أوضح أن كل طالب في مرحمة الرسالة، كان قد تجاوز تسجيمو السنة بالنسبة لرسالة الماجستير أو السنتين لرسالة 

 ال يطمب منو بيان حركة عند المناقشة 0202عام / ل023الدكتوراه قبل صدور القرار /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا  المصدر  

                            27/4/0202التاريخ      

 القياس والتقويم( يجري الجمسة الثانية لالمتحان الطبي الموحد اليوم)

( طالب 622استكمل اليوم الطالب المتقدمون لالمتحان الطبي الموحد جمستيم االمتحانية الثانية وبمغ عدد المتقدمين نحو )
 .في الجامعات السورية الحكومية والخاصة وغير السورية وطالبة من كميات الطب البشري

( 003وأشارت مدير عام مركز القياس والتقويم الدكتورة ميسون دشاش إلى أن عدد المتقدمين لالمتحان من جامعة دمشق )
 (23)( طالبًا وجامعة حماة 55(، ومن جامعة البعث )227طالبًا، ومن جامعة حمب ) (222طالبٍا، ومن جامعة تشرين )

(، ومن جامعة األندلس الخاصة 25( طالبًا، ومن الجامعة السورية الخاصة بمغ عدد المتقدمين )25ومن جامعة طرطوس )
( طالبا من خريجي 42( في حين تقدم )26( طالبًا، ومن جامعة الفرات )12( طالبًا، ومن جامعة القممون )32لمعموم الطبية )

 .الجامعات غير السورية
 .سؤااًل شممت محور األمراض الباطنة والجمدية والمخبر ومحور األطفال 202وتضمنت الجمسة االمتحانية الثانية 

ؤااَل س202وكان المركز أجرى في الثاني عشر من الشير الجاري الجمسة األولى من االمتحان الطبي الموحد وتضمنت 
 .شممت اختصاصات الجراحة، العينية، األذنية واألمراض النسائية والتوليد

% شرطًا لمنجاح لطالب الجامعات السورية ويستفيد الطالب من المساعدات االمتحانية بمقدار 42ويعد الحصول عمى 
 .عالمتين

% 32دلة شياداتيم وتعد درجة النجاح في حين يخضع خريجو الجامعات غير السورية لالمتحان الطبي الموحد من أجل معا
 .% كشرط لمتقدم إلى مفاضمة الدراسات العميا42وتعتمد عالمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 الوطن المصدر  
                            02/4/0202التاريخ    

 أو انتحال الشخصية خالل االمتحانات« البموتوث»سنوات ألي طالب يثبت استخدامو  3لردع الطالب.. الفصل النيائي لـ 
 

استخدامو شبكة البموتوث وجميع أصدر مجمس جامعة دمشق قرارًا تضمن فرض عقوبة مشددة بحق الطالب الذي يثبت 
 .الوسائل التقنية أو انتحال الشخصية في االمتحانات الجامعية

ويقضي القرار بعدم النظر في إعادة الطالب المعاقب بعقوبة الفصل النيائي بسبب المخالفات المذكورة قبل مرور خمس 
لكمية ومجمس شؤون الطالب ومن ثم العرض سنوات عمى تاريخ صدور قرار العقوبة، شريطة عرض كل حالة عمى مجمس ا

 .عمى مجمس الجامعة، وبيذا القرار تمغى كل القرارات السابقة المخالفة لو

وأىابت رئاسة الجامعة بالطمبة االنتباه والحذر وعدم التورط باستخدام وسائل الغش في االمتحان أو التغرير بيم من ضعاف 
 .ؤثر سمبًا في مستقبميم الدراسي والعممي وتؤدي بيم إلى الضياعالنفوس تفاديًا لمخاطر كبيرة ومنعكسات ت

المفصول )أن القرار الجديد نص عمى زيادة المدة التي يحق فييا لمطالب « الوطن»ىذا وأكدت مصادر جامعية رسمية لـ 
لمدة السابقة، عممًا أن القرار سنوات عمى ا 1سنوات، أي بزيادة  3فصاًل نيائيًا( التقدم بعدىا بطمب إعادة ارتباط من سنتين لـ 

صدر عن مجمس الجامعة بعد المداولة بحضور وموافقة عمداء الكميات نظرًا ألىميتو، وخاصة أن األمر يشمل أي عقوبة 
 .تتعمق بالفصل النيائي بما فييا تكرار حدوث المخالفة االمتحانية

والحزم في التعامل مع ىذا النوع من المخالفات  ىذا وأشارت المصادر إلى أن اليدف من القرار تحقيق عامل الردع،
 .انتحال شخصية( وعدم التفكير بارتكاب أي مخالفة -)بموتوث

واعتبرت أن ال تغيير عمى العقوبات والمخالفات األخرى التي تتنوع بين اإلنذار ووضع عالمة الصفر في المقرر، أو الفصل 
 .لعدة دورات االمتحانية

من الجامعات الحكومية السورية « التحويل المتماثل»دمشق عن الشروط الخاصة لالنتقال المتماثل في السياق أعمنت جامعة 
 .إلى كميات جامعة دمشق وتحديد أعداد الطالب الممكن قبول انتقاليم

لمطالب ونصت الشروط عمــى أن يكــون الطالــب ناجحــًا وليس منقواًل وفق مفاضمة بين المتقدمين حسب المعدل، وال يسمح 
المستجد في سنة القبول بالتحويل المتماثل )بعد مضي سنة عمى القبول(، مع السماح بالنقل المتماثل لمسنوات االنتقالية الثانية 

 .والثالثة
ويطالب الطالب بجميع مقررات ما بعد السنة الثالثة، وعدم قبول الطالب المنقطع، كما يتم قبــول النقل المتماثل وفق نظام 

م الموازي باستثناء الطالب الذي حقق معدل القبول وفق نظام التعميم العام في الجامعة التــي يرغــب باالنتقــال إلييــا في التعمي
 .عــام القبــول

 



 

 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 البعث ميديا المصدر  
                            02/4/0202التاريخ    

 اعتماد شروط النقل المماثل إلى جامعة دمشق.. عدم قبول الطالب المنقطع 

وافق مجمس جامعة دمشق عمى اعتماد الشروط الخاصة لالنتقال المماثل وتحديد أعداد الطمبة الممكن قبول انتقاليم من 
الجامعات الحكومية السورية إلى جامعة دمشق، وذلك وفق شروط، منيا، أن يكون الطالب غير معاقب، وأن يكون ناجحًا 

ين المتقدمين حسب المعدل، وأوضحت الشروط بأنو ال يسمح لمطالب وليس منقواًل، عمى أن يتم القبول وفق مفاضمة ب
بعد مضي سنة عمى القبول(، والسماح لمنقل المتماثل لمسنوات االنتقالية الثانية )المستجد في سنة القبول بالتحويل المماثل 

 ..والثالثة، عمى أن يطالب الطالب بجميع مقررات ما بعد السنة الثالثة
ى التي حددىا مجمس الجامعة، عدم قبول الطالب المنقطع، وبينت الشروط المطموبة قبول الطالب ومن الشروط األخر 

المتماثل وفق نظام التعميم الموازي باستثناء الطالب الذي حقق معدل القبول وفق نظام التعميم العام في الجامعة التي يرغب 
 .باالنتقال إلييا في عام القبول

 .لي قد تركت لجامعة دمشق التحكم بشروط النقل حسب ما يناسب كل كميةوكانت وزارة التعميم العا

 


