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 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 الوطن   المصدر  
                            32/11/3231التاريخ   

وضع الكيرباء «: الوطن»بدمشق لـمدير المدينة الجامعية … السكن البائس.. ثمانية أشخاص بالغرفة … المدن الجامعية
 ويوجد نقص في المازوت« مريحاً »ليس 

يبدو أن واقع الكيرباء المتردي لم يستثن أحدًا عمى اإلطالق حتى وصمت تأثيراتو لممدن الجامعية في المحافظات وعواقبو 
وسط أزمة المواصالت وصعوبة التنقل السمبية حممت الطالب أعباء إضافية تزيد من بمة المعاناة اليومية التي يعيشيا الطالب 

وغالء اإليجارات ونقص المياه ومشقة تأمين ربطة الخبز ناىيك عن غالء األسعار حتى في محال موجودة داخل أروقة المدن 
 .الجامعية والحرم الجامعي من أسعار مشروبات وغيرىا

شو مدن جامعية تبعو تأثير مباشر عمى ضخ تتحدث عن الواقع السيئ لمكيرباء تعي «الوطن»مناشدات وصمت إلى صحيفة 
المياه ورافقو نقص في المحروقات الالزمة لعمل المولدات لتأمين المياه الساخنة وخاصة أن ذروة الشتاء بدأت منذ أيام، 
دة من وبالتالي ال بد من إجراءات إسعافية تعالج الواقع الراىن وتبسط من اإلجراءات عمى طمبة يصل عددىم في الغرفة الواح

 .أشخاص وأكثر من ذلك في غرف أخرى 7السكن 

في وقت تتغاضى فيو « السخان الكيربائي»شكاوى واردة تؤكد اضطرار طالب في مدن جامعية إلى تسخين المياه عبر 
إدارات في المدن عن ذلك نظرًا لواقع الكيرباء السيئ والنقص في المحروقات الالزمة لتشغيل المولدات، ناىيك عن واقع 

 .الغرف غير الالئق وتباين في الخدمات حتى بين مدينة وأخرى حسب واقع األعداد والصيانة واإلمكانات

ىذا وناشد طالب بضرورة تدخل الجيات المعنية لوضع حمول سريعة والتخفيف من وطأة معاناتيم اليومية، وخاصة أن بقاء 
أن تأمين مكان لمسكن ولو بالوضع الراىن أفضل بكثير  الوضع عمى ما ىو عميو ينعكس سمبًا عمى تحصمييم العممي، رغم

من دفع تكاليف كبيرة قد ال تكون بمقدور العديد من الطمبة، ما يدفعيم لتفضيل المدن الجامعية رغم عيوبيا الخدمية ونقص 
 .خدماتيا الحالي

أن وضع الكيرباء ليس مريحًا بين مدير مدينة الشييد باسل األسد الجامعية بدمشق مضر العجي « الوطن»وفي تصريح لـ
الالزمة لتشغيل المولدات، مضيفًا: طمبنا « المازوت»داخل السكن الجامعي، مع وجود نقص كبير في مادة المحروقات 

 .تزويدنا بالكميات الالزمة من المادة لكن لغاية اآلن لم تصل مخصصاتنا

يده العاصمة، مؤكدًا أن السكن كان معفى خالل الفترة السابقة وقال العجي: إن التقنين الحالي في السكن مثل التقنين الذي تش
 .من التقنين خالل الذروة، لكن ىذا األمر لم يستمر طوياًل حتى عاد الوضع لما ىو عميو

مضيفًا: عمدت إدارة المدينة مؤخرًا إلى تشغيل المولدات لزوم توفير المياه الساخنة، لكن نقص المحروقات أثر بشكل واضح، 
نعكس سمبًا عمى واقع الطمبة، وبناء عميو ىناك تحرك من اإلدارة حيث تمت مخاطبة رئاسة الجامعة لتأمين المخصصات ما ا

 .الالزمة من المادة عن طريقيا



وقال مدير السكن الجامعي: نعمل حاليًا ضمن الموجود واإلمكانات المتاحة، ويتم إيقاف عمل المولدة عند انتياء 
 .ى متابعة إجراءات النظافةمخصصاتيا، مشيرًا إل

كما بّين أن واقع الكيرباء يؤثر بشكل مباشر في واقع المياه وعمل المضخات داخل السكن الجامعي لتأمين المياه إلى 
 .الخزانات

ألف طالب وطالبة، ومن المتوقع أن  17وأكد العجي أن عدد الطمبة ممن تم تسجيمو في السكن الجامعي ليذا العام وصل لـ
غرفة، ويتراوح  2992وحدة سكنية، كما يصل عدد الغرف السكنية إلى  32ألف طالب، مشيرًا إلى وجود  32لعدد لـ يصل ا

طالب وذلك حسب تصميم الغرفة، مؤكدًا ضرورة تعاون مختمف الجيات التخاذ  8عدد الطالب في الغرف بين الطالبين والـ 
 .إجراءات تنعكس إيجابًا عمى الطمبة

لما لو من أىمية في تخفيف اإلجراءات  (كن الجامعي اإلسراع في )تحويل المدن الجامعية إلى ىيئات مستقمةوتمنى مدير الس
اإلدارية وسيولة الحركة المالية ما يمنح استقاللية لمسكن وينعكس عمى الناحية الخدمية، عممًا أن ىناك مشروع مرسوم لتحويل 

 .المدن الجامعية إلى ىيئات مستقمة

أن المدينة معفاة من التقنين الكيربائي منذ عام « الوطن»ين مدير المدينة الجامعية في حمص أسامة إبراىيم لـمن جانبو ب
 .ونصف العام، وفي حال تم قطع الكيرباء يتم تشغيل المولدات، مع وجود كميات من المحروقات

وجود بئر تابع لمؤسسة المياه موجود في المدينة، وحول واقع المياه، قال إبراىيم إن الوضع مقبول بالنسبة لوحدات الشباب مع 
لكن في وحدات اإلناث ال يوجد حاليًا خط بديل من الشبكة، مضيفًا: ىناك دراسة أنجزت لوصل خط داعم من البئر التابع 

 .لممؤسسة إلى الخط المغذي لوحدات اإلناث، وفي حال قطع الشبكة يتم الضخ عن طريقو

آالف غرفة سكنية، عممًا أن  2ألف طالب وطالبة مع وجود نحو  12لطالب في السكن يتجاوز الـولفت إبراىيم إلى أن عدد ا
الوحدة األولى قيد الصيانة حاليًا، مضيفًا: منذ سنوات ال يوجد توفير لممياه الساخنة، عممًا أن تأمينيا بحاجة إلى تكاليف كبيرة 

 .جداً 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 صحيقة البعث    المصدر  
                            33/11/3231التاريخ   

 نقابة الصيادلة تنظم ندوة توعوية حول استخدام الصادات الحيوية 

بمناسبة اليوم العالمي لمتوعية عن إساءة استخدام الصادات الحيوية أقامت نقابة الصيادلة بالتعاون مع كمية الصيدلية بجامعة 
 .دمشق يوم توعوي في مقر الكمية

الفعالية واحدة من عدة فعاليات ستقام خالل الفترة القادمة في بعض الجامعات نقيب الصيادلة الدكتورة وفاء كيشي ذكرت أن 
الحكومية والخاصة وبالتعاون مع بعض الجيات العامة وستتناول موضوعات عممية صيدالنية متنوعة ليا تأثيرىا الكبير عمى 

لوقاية منيا وىي ضمن النشاط العممي الصحة العامة والمجتمع بيدف نشر التوعية الطبية والتعريف بيا وبآثارىا وطرق ا
الصناعة الدوائية   لمنقابة حيث سبقتيا العديد من المؤتمرات العممية الصيدالنية التي حققت نتائج ميمة عمميا وطورت واقع

ن منوىة إلى أن مجمس النقابة يؤكد دائما عمى ضرورة تزويد الزمالء بكل ما ىو جديد في مجال عمميم بحيث يكونوا مواكبي
 .الصحية لممواطنين  لمواقع ولتقديم أفضل خدمات الرعاية

وأضافت إن المضادات الحيوية ىي من أكثر أنواع األدوية استيالكا في العالم وبالتالي يجب ترشيد استيالكيا والتوعية أحد 
لروتيني لمصادات كمحفز أىم الوسائل في ذلك منوىة إلى ضرورة توقف المزارعين وصناع األغذية الحيوانية عن االستعمال ا

لمنمو أو لموقاية من المرض ومن خالليا االنتقال إلى اإلنسان وتيديد الصحة العامة مؤكدة عمى ضرورة أن يكون ىناك 
ترشيد في وصف الصادات من قبل المشافي والمستوصفات والعيادات وأن تقوم وزارة الزراعة بمراقبة االستعمال العشوائي 

دواجن واألبقار ووزارة الصحة بمنع إعطاء الصادات بدون وصفة طبية وتفعيل دور الصيادلة واألطباء لمصادات في مزارع ال
المتخصصين في األمراض المعدية والجرثومية لترشيد استعمال المضادات والحد من انتقال العدوى المكتسبة في المشافي 

جية وبين الوزارات من جية أخرى في ىذا الموضوع اليام مشددة عمى أىمية العممية التكاممية بين النقابة والحكومة من 
 . إلحداث نقمة نوعية في التوعية المجتمعية

عميد كمية الصيدلة الدكتورة لمى يوسف ذكرت أن الجامعات ليا دور ميم في خدمة المجتمع وعممية التوعية فيو إلى جانب 
نشر الوعي حول مشكمة كبرى تواجو البشرية وىي ظيور سالالت دورىا التعميمي والبحثي واليوم من خالل ىذه الندوة نقوم ب

جرثومية مقاومة لمصادات الحيوية وىذا يشكل خطر كبير عمى البشر وقدرتيم عمى مواجية االخماش الجرثومية منوىة إلى 
 .أن الورشة تيدف إلى نشر الوعي لدى المواطنين حول موضوع الصادرات وصرفتيا بدون وصفات طبية

 

 

 

 

 



 

   

 
 

 
 مديرية اإلعالم  

 التصنيف:
 سانا    المصدر  
                            31/11/3231التاريخ    

 جامعة دمشق بدرعا؟ما ىي مطالب طمبة فرع 

تركزت مطالبات الطمبة وموظفي الشعب االمتحانية وشؤون الطالب في فرع جامعة دمشق بمحافظة درعا حول تأمين الكتاب 
الجامعي وتخصيص وسائط نقل لمطالب من االرياف الى مركز الكميات وسط مدينة درعا وتأمين تجييزات صوتية لمقاعات 

 .يخفف عن الطالب أعباء االنتقال اليومي التدريسية ودمج البرنامج بشكل

وطالب الموظفون والطمبة خالل اجتماع مع وزير التعميم العالي والبحث العممي الدكتور بسام ابراىيم اليوم بصيانة بعض 
يجاد مكان مناسب لبعض الكمي ات تجييزات الشعب االمتحانية والسيما آالت سحب األسئمة وتأمين الكوادر الالزمة لمعمل وا 

 .وتحسين واقع التدفئة والتكييف

ودعا المجتمعون إلى تحسين واقع الخدمات والبنى التحتية في كميات درعا وتأمين موضوع الجانب العممي لطالب السنة 
 .األولى اختصاص رياضيات وحل بعض المشاكل مع الكوادر التدريسية فيما يخص الخروج عن المنياج الدراسي

الوزارة بالتعاون مع جامعة ستقوم بتامين ما يستمزم لمعممية التعميمية في كميات درعا من حيث وسائل  وأكد الوزير ابراىيم أن
 .التعميم التقنية وأجيزة الكمبيوتر والطابعات وآالت التصوير واجيزة الصوت وشاشات العرض

ا والسيما ما يتعمق بصعوبة وصول وأوضح الوزير ابراىيم أن الصعوبات الخدمية ستتم معالجتيا بالتعاون مع محافظة درع
الطمبة الى كمياتيم في الوقت المحدد اضافة الى افتتاح كميات جديدة بالتوازي مع توافر المستمزمات والمكان المناسب مبينًا أن 

 .رئيس فرع درعا اعطي صالحيات خاصة وموازنة مستقمة لتامين المستمزمات التعميمية والخدمات الطالبية

عة دمشق بمحافظة درعا الدكتور نديم المينا قال بتصريح لمراسل سانا إن جامعة دمشق عممت مع وزارة رئيس فرع جام
األوقاف لتأمين مكان لطالب كميتي العموم والطب البيطري ضمن ثانوية االمام النووي لمعموم الشرعية عمى أن يتم االنتقال 

عادة التأىيل عمى نفقة المجتمع المحميالييا في الفصل الدراسي الثاني بمجرد انتياء أعمال ال  .ترميم وا 

رئيس فرع االتحاد الوطني لطمبة سورية في درعا عبدالعزيز الجيماني أكد بتصريح مماثل أن المداخالت الطالبية محقة 
لفترة القادمة والسيما في مجال التجييزات والبنى التحتية والكوادر التدريسية والخدمات مشيرًا إلى أن حل المشاكل سيتم في ا

 .بما يسيم في تحسين الواقع الجامعي في كميات درعا

وحضر وزير التعميم العالي ورئيس جامعة دمشق الدكتور محمد يسار عابدين جانبًا من المؤتمر الطالبي لكميات اآلداب حيث 
م بدءًا من المحاضرة وانتياء لفت الى ضرورة اختيار ممثمين لمطمبة عمى قدر المسؤولية يدافعون عنيم ويسعون لحل مشاكمي

 .باالمتحانات كما اجتمع مع الكوادر التدريسية وناقش معيم سبل حل بعض القضايا التي تيم الطمبة والكوادر االدارية



 

 

 

 


