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ثمانية  نحو   بعد  �سورية  احلبيب  لوطننا  وال�سالم  اخلري  كل  العام  هذا  يحمل  اأن  اأملني   ، واملدن 
اأعوام من احلرب الكونية التي �سنت عليها، واأن يكون ا�ستمرارا  لالجنازات الهامة التي حققتها 

منظومة التعليم العايل يف �سورية.
العايل  التعليم  يف  العاملني  وكافة  املعرفة  وطالب  العلم  بقادة  الرتحيب  اإال  هنا  اأملك  وال 
ب�سكل عام وجامعة دم�سق ب�سكل خا�ص واأقول لهم جامعتكم حتتاج منكم الكثري ال�ستقبال العام 
اجلامعي باأف�سل �سورة ، فالبيئة اجلامعية بعنوانها العري�ص وما يندرج حتته من تفا�سيل مهمة 
البد من الرتكيز عليها وباالأخ�ص م�ساألة تنظيم القاعات الدرا�سية واملختربات وتاأمني االأجهزة 
حتقيقه  اإىل  ت�سعى  الذي  الهدف  اإىل  ،و�سوال  اجلامعية  املباين  تاأهيل  من  والتاأكد  وامل�ستلزمات  
اجلامعة باإيجاد بيئة تعليمية جادة وجاذبة ،حا�سنة للتفوق والتميز مبا ي�سمن جودة العملية 

التعليمية.
نتائج  عن  اأثمرت  اأعمال  من  املن�سرمة  ال�سنوات  خالل  دم�سق  جامعة  بذلته  ما  اأن  �سك  وال 
اأظهرت اجلامعة ب�سكل جلي قدرتها  للجامعة ولطالبها والعاملني فيها، حيث  وجناحات م�سرفة 
على العطاء يف االأوقات ال�سعبة وحتملها امل�سوؤولية الكاملة والتزامها بهدفها ور�سالتها انطالقا 
من روؤيتها باأن تكون جامعة دم�سق منارة للعلم واملعرفة بتوفري جودة عالية من التعليم العايل 

وتخريج كوادر نوعية ت�ساهم يف اإعادة اإعمار �سورية.
لقد اأطلقت اجلامعة خالل الفرتة املا�سية عددًا من امل�ساريع والربامج التي تهدف اإىل تطوير 
العملية التعليمية والبحثية وحت�سني خمرجاتها وكلنا اأمل اأن يحر�ص اجلميع على هذه اجلامعة 
املعطاءة  والتفاعل معها وامل�ساركة يف م�سريتها بجد واجتهاد لت�ساهي اأعرق اجلامعات كما نرجو 
العلمية  منا�سبهم  باختالف  اإليها  املنت�سبني  كافة  يعمل  موؤ�س�ساتي  نهج  وفق  اجلامعة  ت�سري  اأن 

واالأكادميية واالإدارية بروح فريق العمل الواحد املتجان�ص لالرتقاء مبكانة اجلامعة و�سمعتها. 
نرجو من اأبنائنا الطالب وهم على عتبة جديدة من عتبات العلم واملعرفة التقيد وااللتزام 
بالتعليمات اجلامعية الناظمة من اليوم االأول  للعام اجلامعي واأن يكون طموحهم يف كل �سنة من 
اأن تتفوق وتتناف�ص  التميز والتفوق فنحن نريد لنجاحاتهم  �سنوات درا�ستهم حتقيق املزيد من 
اأي�سا فنجاج اجلامعة مرتبط بهم وال  العاملي  امل�ستوى  املحلي فح�سب بل على  امل�ستوى  لي�ص على 

وجود لها من غريهم.فالتميز والتفوق ي�سكالن رافعة حقيقية الرتقاء باجلامعة.
تهيئة  من  بد  وال  الكثري  منا  يحتاجون  الطالب  اأبنائنا  ب��اأن  االأفا�سل   لالأ�ساتذة  ونقول   
االأجواء الدرا�سية املريحة واملحفزة لهم على الدرا�سة ، وح�سن التعامل معهم واال�ستماع مل�ساكلهم 
التي  املنا�سبة  احللول  اإىل  التو�سل  بهدف  معهم  للتوا�سل  قنوات  فتح   خالل  من  ومقرتحاتهم 
ت�ساعدهم على رفع م�ستوى حت�سيلهم العلمي والدرا�سي  وحتقيق التميز والتفوق الذي ن�سبو اإليه 

يف جامعة دم�سق  .
اأهنئ اجلميع يف العام الدرا�سي اجلديد واأنتم تخطون خطوة اأخرى لبناء هذا ال�سرح ال�سامخ 
النابع من احل�سارة ال�سورية العريقة الذي اأجنب العلماء واالأدباء واملفكرين والقادة، داعيًا اهلل 

اأن مين على وطننا باالأمن واال�ستقرار واملزيد من التقدم والعطاء العلمي والفكري .

فيه  ي�ستعد   ،2019�2018 اجلديد  اجلامعي  العام  بدء  عن  تف�سلنا  قليلة  اأيام 
املُحافظات  خُمتلِف  يف  ومعاهدهم   جامعاتهم  اإىل  للتوجه  الطالب  من  االآالف 

مركز خا�ص بخدمة الطالب يقدم خدماته
 من خالل البطاقة االلكرتونية
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جامعة دم�شق حتجز مكانها بني املئة االأوائل 
يف امل�شابقة الربجمية اجلامعية

م�شاريع اإبداعية مبتكرة  لطلبة املعلوماتية والكلية 
التطبيقية والهند�شة الن�شيجية 

اأ.د حممد ماهر قباقيبي 
رئي�ص جامعة دم�سق

اللجنة العليا لال�شتيعاب اجلامعي  تقر قبول جميع 
الناجحني بالثانوية العامة يف اجلامعات واملعاهد

 الرئي�ص االأ�شد ي�شدر املر�شوم رقم 273 القا�شي 
باإحداث كلية للعلوم ال�شحية بجامعة دم�شق

على اأبواب العام اجلامعي اجلديد

مناق�شة 17 م�شروع تخرج للطالب املتميزين 
الدار�شني يف الربامج االأكادميية

التا�شع من اأيلول بدء العام الدرا�شي اجلامعي
 2018ـ 2019 
•••

وزارة التعليم العايل 
تعلن عن مفا�شالت القبول اجلامعي والت�شجيل 

املبا�شر للفرع االأدبي وال�شنة التح�شريية
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رقم  املر�سوم  االأ�سد  ب�سار  الرئي�ص  ال�سيد  اأ�سدر 
للعلوم  كلية  ب��اإح��داث  القا�سي   2018 لعام   273

ال�سحية بجامعة دم�سق.
وفيما يلي ن�ص املر�سوم:

 املر�سوم رقم 273
رئي�ص اجلمهورية

بناء على اأحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم 6 
لعام 2006 وال �سيما املادة 16 منه.

 ير�سم ما يلي: 

الأ�سد  ب�����س��ار  ال��رئ��ي�����س  ال�سيد  اأ���س��در 
 /24 /تاريخ   /251 رقم  الت�سريعي  املر�سوم 
�سبحي  الدكتور  بتعيني  2018القا�سي   /7
دم�سق  جامعة  لرئي�س  نائب  البحري  ح�سني 
ل�����س��وؤون ال��ط��اب وال�����س��وؤون الإداري�����ة  ملدة 

�سنتني.
دم�سق  مواليد  م��ن  البحري  وال��دك��ت��ور 
بكلية  الفيزولوجيا  ق�سم  يف  اأ�ستاذ    ،  1963
الطب بجامعة دم�سق تخرج منها عام 1987 

ب�سفة طبيب عام .
ح�����س��ل ع��ل��ى ���س��ه��ادة امل��اج�����س��ت��ر يف 
بجامعة  الطب  كلية  من  الطبية  الفيزولوجيا 
الدكتوراه   درج��ة  و   1997 ع��ام  الإ�سكندرية 
الع�سبية من ذات اجلامعة  الفيزيولوجيا  يف 
عام 2000 ، و�سهادة اخت�سا�س يف اجلراحة 
ال�����س��وري(ع��ام 1997  ال��ع��ظ��م��ي��ة )ال���ب���ورد 
والعاج  الطبيعي  الطب  يف  تدريب  و�سهادة 
القاهرة   بجامعة  الطب  كلية  من  الفيزيائي 

املادة 1-اأ- حتدث كلية للعلوم ال�سحية يف جامعة 
دم�سق.

اإىل  اأ  ال��ف��ق��رة  يف  امل��ذك��ورة  الكلية  ب-ت�����س��اف   
الالئحة  الثانية من  املادة  املن�سو�ص عليها يف  الكليات 
التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات ال�سادرة باملر�سوم 

رقم 250 لعام 2006 وتعديالته.
املادة 2- ين�سر هذا املر�سوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

 رئي�ص اجلمهورية
ب�سار اال�سد

من عام  1997� 2000. 
  ع��ني ال��دك��ت��ور ال��ب��ح��ري م��در���س��ا يف ق�سم 
الفيزيولوجيا يف كلية الطب بجامعة دم�سق عام 
عام  م�ساعد   اأ�ستاذ  درج��ة  اإىل  وترقى    2000

.2010
عام  الطب  كلية  عميد  نائب  من�سب  توىل   
الكلية  عميد  مبن�سب  تكليفه  مت  ثم  ومن   2008

عام 2012 .
 كما �سغل منا�سب علمية واإدارية متعددة  يف 
بدم�سق  وامل�سايف اجلامعية   الب�سري  الطب  كلية 
واجلامعات اخلا�سة  كان اأخرها من�سب معاون 

مدير م�سفى الأ�سد اجلامعي  لل�سوؤون الطبية. 
العربية  اجلامعات  من  عدد  يف  ّدر���س   كما 

واجلامعات اخلا�سة يف �سورية .
والندوات  امل��وؤمت��رات  من  العديد  يف  �سارك 
العلمية وله العديد من الأبحاث العلمية املن�سورة 

يف الدوريات العلمية. 

الرئي�ص االأ�شد ي�شدر املر�شوم رقم 273 القا�شي 
باإحداث كلية للعلوم ال�شحية بجامعة دم�شق

الدكتور �شبحي البحري نائب رئي�ص جامعة دم�شق لل�شوؤون االإدارية والطالب

املدير امل�سوؤول
حممد ماهر قباقيبي

رئي�ص جامعة دم�سق

رئي�ص  التحرير
د. حممــد العمر

مدير التحرير
رجـــاء يون�ص

االإخراج  الفني
زكريا �شريف

ت�سوير
علـي غيــا�ص
اأديب ال�شــيد

حممد خري غنيم

دعوة للحوار

ال�سادة  تدعو  اجلامعة  �سحيفة 
اأع�������س���اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س��ي��ة 
الدرا�سات  وط��الب  دم�سق  بجامعة 
االأوىل  اجلامعية  واملرحلة  العليا 
البناءة  اآرائهم  اإبداء  يف  للم�ساركة 
يف  جميعًا  لن�سارك  �سفحاتها  على 
التعليمية مبختلف  العملية  تطوير 
يف  جميعًا  نوفق  اأن  اآملني  مفا�سلها 

حتقيق هذا الهدف.
اإدارة ال�سحيفة

تنفيذ: مطبعة جامعة دم�سق
هاتف: 01133923492

0113392489
فاك�ص: 0112219604

الربيد االلكرتوين:
information.dpt@damasuniv.edu.sy

جميع املرا�سالت
با�سم مدير التحرير

التا�شع  من اأيلول بدء العام الدرا�شي اجلامعي
�أقر جمل�س �لتعليم �لعايل �لتقومي �جلامعي للعام �لدر��سي

 2018-2019 وحدد بدء �لعام �لدر��سي يوم �لأحد 2018/9/9.
ويت�سمن �لتقومي �جلامعي مو�عيد بدء و�نتهاء �لف�سل �لدر��سي �لأول و�لثاين و�لدور�ت �لمتحانية 

و�لعطلة �لنت�سافية ومو�عيد بدء �لدر��سة يف بر�مج �ملاج�ستري و�لدكتور�ه.

وزارة التعليم العايل تعلن عن مفا�شالت القبول اجلامعي 
والت�شجيل املبا�شر للفرع االأدبي وال�شنة التح�شريية

و�ل�سنة  �لأدب��ي  للفرع  �ملبا�سر  و�لت�سجيل  �جلامعي  �لقبول  مفا�سالت  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  �أ���س��درت 
�لتح�سريية للكليات �لطبية للعام �لدر��سي 2019-2018.

وت�سمنت �إعالنات �لوز�رة �حلدود �لدنيا ملجموع �لدرجات �ملطلوبة للتقدم �إىل �ملفا�سالت �ملعلن عنها 
و�أبناء  و�ملفقودين  و�جلرحى  �ل�سهد�ء  وذوي  �ل�سرقية  و�ملحافظات  �لعلمي  �لفرع  مفا�سالت  ت�سمل  و�لتي 

�أع�ساء �لهيئة �لتدري�سية وذوي �لإعاقة و�لطالب �لعرب و�لأجانب و�ل�سوري غري �ملقيم و�لثانويات �ملهنية.
بح�سب �إعالن �لوز�رة حدد �حلد �لأدنى للقبول يف �ل�سنة �لتح�سريية للكليات �لطبية ب� 2300 درجة .

�لتابعة  و�ملعاهد  �للتحاق باجلامعات  �ملطلوبة و�سروط  و�لأور�ق  �لعامة  �لأحكام  �إىل  �ل��وز�رة  و�أ�سارت 
ملختلف وز�ر�ت �لدولة وحددت موعد تقدمي �لطلبات �إىل مر�كز �لت�سجيل �ملعتمدة يف �جلامعات �عتبار�ً من 
�ل�سبت �ملقبل �لو�قع يف 8-9-2018 ولغاية يوم �لأربعاء 19-9-2018 بالن�سبة للفرع �لعلمي و�ل�سنة �لتح�سريية 

للكليات �لطبية وبقية �ملفا�سالت بينما ي�ستمر �لت�سجيل �ملبا�سر للفرع �لأدبي لغاية 2018-9-26.

تعيينات اإدارية وعلمية جديدة 
يف بع�ص يف بع�ص كليات 

جامعة دم�شق ومعاهدها العليا 

عاطف  �لدكتور  �لعايل  �لتعليم  وزي��ر  �أ�سدر 
ند�ف �لقر�ر �لوز�ري  رقم /449/ �لقا�سي بتعيني 
كليات  بع�س  يف  ج��دي��دة  و�إد�ري������ة  علمية  �إد�ر�ت 
�لأم  �ل��ف��رع  �لعليا يف  وم��ع��اه��ده��ا  دم�����س��ق  ج��ام��ع��ة 
و�لفروع يف �ملحافظات �جلنوبية �عتبار� من تاريخ 

�سدور �لقر�ر 2018/8/26 ولغاية 8/20 /2019  
فر��س  حم���م���د  �ل���دك���ت���ور  ت��ع��ي��ني  مت  ح���ي���ث 
حممد �حلناوي عميد� لكلية �لهند�سة �مليكانيكية 
و�لكهربائية بدم�سق و�لدكتور �إح�سان حممد �لعر 
و�لدكتور  بدم�سق   �جلميلة  �لفنون  لكلية  عميد� 
و�لدكتورة  �ل�سياحة  لكلية  ع��م��ي��د�  دي���وب  �أمي���ن 
ن��ات��ال��ي��ا ج���م���ال ع��ط��ف��ة ع��م��ي��د� ل��ل��م��ع��ه��د �لعايل 
برج�س  غ�����س��ان  و�ل��دك��ت��ور  �لإق��ل��ي��م��ي   للتخطيط 
بال�سويد�ء  �جلميلة  �لفنون  لكلية  عميد�  ع��ب��ود 
و�ل���دك���ت���ور ن�����س��ال ف���ار����س �ل��ع��رب��ي��د ع��م��ي��د لكلية 

�لقت�ساد يف �ل�سويد�ء.
 كما مت تعيني عدد من نو�ب �لعمد�ء  لل�سوؤون 

�لعلمية ول�سوؤون �لطالب و�ل�سوؤون �لإد�رية . 
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لال�ستيعاب  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  ق������ررت 
�جلامعي خالل �جتماعها برئا�سة �ملهند�س 
قبول  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  خمي�س  عماد 
بال�سهادة  �ل���ن���اج���ح���ني  �ل����ط����الب  ج���م���ي���ع 
�جلامعات  يف  ف��روع��ه��ا  ب��ج��م��ي��ع  �ل��ث��ان��وي��ة 
و�ملعاهد �ل�سورية للعام 2018-2019 و�لبالغ 

عددهم 110341 طالبا.
جمموعة  تبني  �لج��ت��م��اع  خ���الل  ومت 
ل���دع���م تطوير  �ل����الزم����ة  �خل����ط����و�ت  م����ن 
بتاأمني  ت���ب���د�أ  �ل���ع���ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  م��ن��ظ��وم��ة 
�سيا�سة  وو�سع  �ملوؤهلة  �لتدري�سية  �ل��ك��و�در 
وتاأمني  �ل���ك���و�در  ل��ه��ذه  منا�سبة  حت��ف��ي��زي��ة 
خالل  للجامعات  �ل��الزم��ة  �لتحتية  �لبنى 
�لت�سريعات  وت��ع��دي��ل  �ل���ق���ادم���ة  �ل�����س��ن��و�ت 
وقانون تنظيم �جلامعات و�لتو�سع بال�سكن 
منظومة  ت��ط��وي��ر  �إىل  �إ����س���اف���ة  �جل��ام��ع��ي 
�لبحث �لعلمي و�جلامعات �خلا�سة وتو�سيع 

�سيا�سة �ل�ستيعاب لبع�س �لخت�سا�سات.
دور  �أن  خ��م��ي�����س  �مل���ه���ن���د����س  و�أو������س�����ح 
�ل��ي��وم يف ظل  يت�ساعف  �ل���س��ت��ي��ع��اب  جل��ن��ة 
�مل�سلحة  قو�تنا  حتققها  �لتي  �لن��ت�����س��ار�ت 
و�ل����ت����ي ����س���اه���م���ت ب�����س��ك��ل ك���ب���ري يف ع����ودة 
موؤ�س�ساتنا مبكوناتها �لجتماعية و�لتنموية 
ما  وهو  و�لقت�سادية  و�لب�سرية  و�لرتبوية 
ب�سيا�سة  لالرتقاء  �جلهود  م�ساعفة  يحتم 
وت���ط���وي���ر قطاعي  �جل���ام���ع���ي  �ل���س��ت��ي��ع��اب 
�ملرحلة  ي��ن��ا���س��ب  و�ل��ت��ع��ل��ي��م مب���ا  �ل���رتب���ي���ة 

�ل��ق��ادم��ة ووف���ق روؤي����ة ج��دي��دة ت��ع��زز عملية 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �ل��ب�����س��ري��ة �ل��ت��ي ت��ع��ت��ر �أح����د �أهم 

�مل�ساريع �لتي تعمل عليها �حلكومة.
�لعايل  �لتعليم  وزي���ر  ق��دم  جانبه  م��ن 
�ل��دك��ت��ور ع��اط��ف ن���د�ف ع��ر���س��ا ح���ول و�قع 
�لعايل وجلنة �ل�ستيعاب  �لتعليم  موؤ�س�سات 
لكل  ت��اأم��ني مقعد جم��اين  �أن���ه مت  مو�سحا 
طالب ناجح يف �لثانوية باجلامعات و�ملعاهد 

�حلكومية.
وب����ني ن�����د�ف �أن �لإج���������ر�ء�ت �ل���ت���ي مت 
�إجنازها موؤخر� لبناء �لقدر�ت يف �جلامعات 
تدري�سية  هيئة  ع�سو   465 تعيني  تت�سمن 
�لذين  �ملوفدين  �ملعيدين  �أو���س��اع  وت�سوية 
�آلية جديدة  �ل��ع��ودة ومت و�سع  ت��اأخ��رو� عن 
�ملوفدين  رو�ت��ب  وزي���ادة  �خل��ارج��ي  لالإيفاد 

مع  �لنوعية  �لدر��سية  �ملنح  وتاأمني  د�خلياً 
�لدول �ل�سديقة.

�لقيادة  �أع���������س����اء  �لج����ت����م����اع  ح�������س���ر 
�ل�سرت�كي  �لعربي  �لبعث  حلزب  �لقطرية 
�لدكتور عمار �ساعاتي رئي�س مكتب �ل�سباب 
�ل��ق��ط��ري و�ل��دك��ت��ور حم�����س��ن ب���الل رئي�س 
�ل��ق��ط��ري ويا�سر  �ل���ع���ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  م��ك��ت��ب 
و�لطالئع  �ل��رتب��ي��ة  مكتب  رئ��ي�����س  �ل�����س��ويف 
�لعامة  و�لأ�سغال  �لرتبية  ووزر�ء  �لقطري 
و�ل�سناعة  و�ل�سحة  و�ل�سياحة  و�لإ���س��ك��ان 
�لتخطيط  هيئة  ورئ��ي�����س  و�ل��ع��دل  و�مل��ال��ي��ة 
و�ل����ت����ع����اون �ل��������دويل وع�������دد م����ن م���ع���اوين 
و�أمناء  �ل�سورية  �جلامعات  وروؤ�ساء  �ل��وزر�ء 
�ملنظمات  وروؤ�ساء  باجلامعات  �حل��زب  ف��روع 

�ل�سعبية و�لنقابات �ملهنية �ملعنية

اللجنة العليا لال�ستيعاب اجلامعي 
تقرر قبول جميع الناجحني بال�سهادة الثانوية يف اجلامعات واملعاهد

واملجل�ص االأعلى للتعليم التقاين 
يقرر زيادة  القبول  يف املعاهد 

التقانية بن�سبة 15 باملئة
للتعليم  �لأع����ل����ى  �مل��ج��ل�����س  ق�����رر  ك���م���ا 
باملئة   15 ب��ن�����س��ب��ة  �ل��ق��ب��ول  زي�����ادة  �ل��ت��ق��اين 
�ل�سهادة  حل��م��ل��ة  �لخ��ت�����س��ا���س��ات  ب��ع�����س  يف 
من  �لقبول  ن�سب  وتعديل  �ملهنية  �لثانوية 
�لعلمي  للفرعني  �لثانوية  �ل�سهادة  حملة 

و�لأدبي يف عدد من �ملعاهد.
�ليوم ملناق�سة �خلطة  وخالل �جتماعه 
�ملقرر قبولهم  �لطالب  �ل�ستيعابية لأعد�د 
-2018 �لدر��سي  للعام  �لتقانية  �ملعاهد  يف 
�ل�سهادة  يف  �لناجحني  �ل��ط��الب  م��ن   2019
�ل��ث��ان��وي��ة و�ف���ق �مل��ج��ل�����س ع��ل��ى ق��ب��ول حملة 
يعادلها  م��ا  �أو  �مل��ه��ن��ي��ة  �ل��ث��ان��وي��ة  �ل�����س��ه��ادة 
م��ن �ل��ط��الب �ل��ع��رب و�لأج���ان���ب يف �ملعاهد 
ل  حم��ددة  ن�سبة  وف��ق  �لتطبيقية  و�لكليات 
جديدة  �أ�س�س  و�ع��ت��م��اد  باملئة   5 �ل���  تتجاوز 
حالت  يف  للطالب  �لنهائي  بالف�سل  تتعلق 
خا�سة  وثائق  تزوير  �أو  �ل�سخ�سية  �نتحال 
�لأ�ستاذ  على  بال�سرب  �لع��ت��د�ء  �أو  باملعهد 

�أو �ملر�قب.
�ملعاهد  ل���ط���الب  �مل��ج��ل�����س  ���س��م��ح  ك��م��ا 
بتغيري قيدهم  لإ�سر�فه  �لتقانية �خلا�سعة 
�إىل �لكليات �لتطبيقية �أو معاهد �أخرى وفق 
�لإنكليزية  �للغة  و�عتماد  �لعامة  �لقو�عد 

كلغة �أجنبية يف �ملعاهد �لتقانية.

�ل�سورية  �جلامعات  طلبة  من  �ملتميزين  �إىل  �لو�سول 
هيئة  م�����س��ار�ت  ي��دخ��ل��و�  مل  مم��ن  �خت�سا�ساتهم  مبختلف 
لرعايتهم  �آل��ي��ات  عن  و�لبحث  �لتقليدية  و�لإب���د�ع  �لتميز 
وحتفيزهم  �سكلت حمور مناق�سات ور�سة �لعمل �لتخ�س�سية 

�لتي عقدتها �لهيئة بجامعة دم�سق.
وت�سمنت �لور�سة حما�سر�ت لأ�ساتذة يف كلية �لرتبية 
�مل��خ��ت�����س��ني ب�������س���وؤون �ل��ت��م��ي��ز و�لإب��������د�ع م���ن ذوي �خل���رة 
لكت�ساف  ع��امل��ي��ة  �آل���ي���ات  تطبيق  يف  و�ل��ع��م��ل��ي��ة  �لأك��ادمي��ي��ة 

�ملتميزين على خمتلف �مل�ستويات.
تو�سيع امل�سارات 

رئي�س هيئة �لتميز و�لإبد�ع �لدكتور عماد �لعزب �أو�سح 

�إ�سرت�تيجيتها  �سمن  �حل��ايل  �لوقت  يف  ت�سعى  �لهيئة  ب��اأن 
خالل  من  �لتميز  م�سار�ت  تو�سيع  �إىل  �جل��دي��دة   وروؤيتها 
بكافة من خارج م�سار�ت  و�ملبدعني  �ملتميزين  �لتنقيب عن 
�ملتميزين  من  كبرية  جمموعة  وج��ود  ظل  يف  �لهيئة  عمل 
�ل�����س��وري��ة مبختلف  �مل��ن��ت�����س��ري��ن يف �جل��ام��ع��ات  و�مل��ب��دع��ني 

تخ�س�ساتهم .
�أ�س�س  �ل��ور���س��ة �ستعمل ع��ل��ى  و���س��ع  ب���اأن  وب���ني �ل��ع��زب 
وم��ع��اي��ري لخ��ت��ي��ار و�ك��ت�����س��اف �ل��ط��الب �ملتفوقني وم��ن ثم 
�نتقاء �لطالب �ملتميزين منهم لكي يتم �إ�سر�كهم يف �لعملية 
�جلامعية  �ل��ر�م��ج  خ��الل  م��ن  �لهيئة  عليها  ت�سرف  �ل��ت��ي 
و�لإيفاد للخارج  ومن ثم �سمهم �إىل بر�مج �لهيئة . بحيث 
�لتي  �لهيئة  �إ�سر�ف  حتت  ولكن  جامعته  يف  �لطالب  يبقى 
�لناحية  م����ن  �ل����دع����م   ل����ه  ���س��ت��ق��دم 
و�لبحثية  و�لأك����ادمي����ي����ة  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
يتم  �أن  ع��ل��ى  �ل����الزم����ة  و�خل�������ر�ت 
لحقا �إيفاده خارجيا كبقية �لطالب 
بر�جمها   يف  �لهيئة  ترعاهم  �ل��ذي��ن 
�لور�سة  �نتهاء  وبعد  �أن���ه   �إىل  لفتا 
م���ن و���س��ع �لأ���س�����س و�ل����رو�ئ����ز �لتي 
�لطالب  �خ��ت��ي��ار  �سيتم  خاللها  م��ن 
�جلامعات  ع���ل���ى  �ل��ت��ع��م��ي��م  ���س��ي��ت��م 
لبناء  و�حلكومية   �ل�سورية �خلا�سة 
�لتي  و�لأ�س�س  �لطالب  باأ�سماء  د�ت��ا 
تقوم  ح��ت��ى  مبوجبها  �خ��ت��ي��اره��م  مت 

�لهيئة برعايتهم.

فكرة الحت�سان طالب املدار�ص  
وك�سف �لعزب عن وجود  فكرة قيد �لدر��سة مع وز�رة 
�لتعليم  �مل���د�ر����س يف م��رح��ل��ة  �ل��رتب��ي��ة لح��ت�����س��ان ط���الب 
�لأ�سا�سي معتر� �لأمر �لذي �سي�ساعد �لهيئة على �كت�ساف 
�لطالب �ملبدعني يف �سنو�ت مبكرة وبالتايل �لعمل على بناء  
وتطوير قدر�ت �لطالب مما ي�سمن له ح�سد نتائج �أف�سل 

على �مل�ستوى �لعاملي .
ب����دوره �أ����س���ار رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة دم�����س��ق �ل��دك��ت��ور حممد 
ماهر قباقيبي �إىل وجود  �سريحة من �لطالب �جلامعيني 
قدر�تهم  �كت�ساف  �أج��ل  من  �مل�ساعدة  يحتاجون  �ملتميزين 
على  م�سدد�  �لعلمية  حياتهم  يف  ينطلقو�   لكي  ومو�هبهم 
�ملناط بها تطوير �سورية  �ل�سريحة  �سرورة �لهتمام بهذه 

يف �مل�ستقبل.  
و�أك�����د  ق��ب��اق��ي��ب��ي ح��ر���س �جل��ام��ع��ة ع��ل��ى �ل��ت��ع��اون مع 
�لتي  كلياتها  يف  و�لإب���د�ع  �لتميز  �كت�ساف  �أج��ل  من  �لهيئة 
�لالزم  �لدعم  وتقدمي  �أل��ف طالب وطالبة   270 نحو  ت�سم 
ل��ه��م ورع��اي��ت��ه��م خ���الل �مل��رح��ل��ة �ل��ق��ادم��ة م��ن��وه��ا بالإجناز 
�مل�سابقة �لرجمية �جلامعية  �سورية يف  �لذي حققه طلبة 
�لعاملية �لتي �أقيمت موؤخر� يف �لعا�سمة �ل�سينية بكني حيث 
�أف�سل  من  مرجمني  نخبة  �سمت  �سديدة  �ملناف�سة  كانت 

�جلامعات �لعريقة على م�ستوى �لعامل.
بدوره بني مدير �لر�مج �لأكادميية يف �لهيئة �لدكتور 
�لإر�سادي  �لدليل  �إىل   �لو�سول  باأن  حممد عامر مارديني 
ه��و �ل��ه��دف �لأه����م  ل��ه��ذه �ل��ور���س��ة م��ن �أج���ل و���س��ع تعريف 
�لعاملية  و�لختبار�ت  لت�سنيفه  �لالزمة  و�ملعايري  للمتميز 

�ملمكن �عتمادها مبا يتنا�سب و�لبيئة �ل�سورية.

معايري جديدة الكت�شاف الطالب املتميزين يف اجلامعات ال�شورية
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مالياً  يتبع  �جلامعي  و�لزهرية  �جللدية  �لأمر��س  م�ست�سفى  بان  ويذكر 
�سورية  �لوحيد يف  �لنوعي  �لتخ�س�سي  �مل�ست�سفى  دم�سق وهو  و�إد�ري��اً جلامعة 
�لب�سيطة  باحلالت  �أ�س�س عام 1991 ويلبي حاجات مر�سى �جللدية بدء�ً  وقد 
�مل��ع��ق��دة )ك����الأور�م  ب��احل��الت  �ل�سباب ( و�ن��ت��ه��اء  ، وح��ب  ، �لكلف  )ك��الك��زمي��ا 

�جللدية على �ختالف �أنو�عها ( .

وزير التعليم العايل يطلع على واقع اخلدمات يف م�شت�شفى االأمرا�ص اجللدية والزهرية اجلامعي

و�للجنة  �ل���ع���ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  وز�رة  �أق���ام���ت 
�لوطنية �ل�سورية لليون�سكو ور�سة عمل بعنو�ن 
»�لتحولت �لرقمية يف �لتعليم �لعايل« بالتعاون 
مع مكتب �ليون�سكو �لإقليمي للرتبية يف �لدول 

�لعربية يف بريوت. 
�مل�ساركني من  �إىل متكني  �لور�سة  وتهدف 
�لرقمية  �لتحولت  و�أث��ر  على مفاهيم  �لتعرف 
�لتعليم  و�ق��ع  و��ستعر��س  �ل��ع��ايل،  �لتعليم  يف 
فر�س  حيث  م��ن  �ل�سورية  و�جل��ام��ع��ات  �ل��ع��ايل 

وحتديات �مل�سادر �لتعليمية �ملفتوحة.
اال�ستفادة من التجارب العاملية

و�أ�سار �لدكتور ريا�س طيفور معاون وزير 
�إىل حجم  �ل���ط���الب  ل�����س��وؤون  �ل���ع���ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
وخا�سة  �لتعليم  قطاع  تو�جه  �لتي  �لتحديات  
يف ظل �لظروف �لتي مر بها �لقطر ، و�حلاجة 
�ملا�سة للتطوير يف كل جمالت �حلياة ، فتح�سني 
نتائجها على �جلو�نب  �ستنعك�س  �لتعليم  جودة 
�لق��ت�����س��ادي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة مم��ا ي�����س��رع  وترية 

�لعمل ويقلل �لأخطاء  .
�إىل حاجه منظومة  �لدكتور طيفور  ونوه 
�لتعليم �لعايل  يف ظل ��ستيعاب �كر عدد ممكن 
�إىل مناهج  تفاعلية  من �لطالب يف �جلامعات 
�لتجارب  و�ك��ت�����س��اب م���ه���ار�ت و�ل���س��ت��ف��ادة م��ن 
�لعاملية يف جمال �لتحول �لرقمي  بحيث ت�سل 
�ملعني  وهو  �ل�سخ�س  �إىل مكان وجود  �ملعلومة 
�لهدف �لذي ن�سعى �إليه، م�سري�ً �إىل �أن �لتعليم 
�لعايل يف �سورية و�لدول �لعربية  ماز�ل بعيد�ً 
من  جمموعة  نتيجة  �لرقمية  �ل��ت��ح��ولت  ع��ن 
�لتحديات وياأتي يف مقدمتها زيادة �لطلب على 

�لتعليم �لعايل.
�لتحول  م��و���س��وع  �أن   �إىل  ط��ي��ف��ور  و�أ����س���ار 
��ستخد�م  ي��رك��ز على  ك��ون��ه  ج���د�ً  �ل��رق��م��ي مهم 
ويجب  �لتعليم،  جم���ال  يف  �حل��دي��ث��ة  �ل��ت��ق��ان��ات 
يوجد  وحالياً  �ل�سحيح،  بال�سكل  ��ستخد�مها 
طلب كبري على �لتعليم �لعايل ومل تعد �لطرق 
�ملعلومة  ل��ت��ق��دمي  ت��ك��ف��ي  �مل���وج���ودة  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
ط����رق جديدة  �ع���ت���م���اد  م���ن  ب���د  ول  ل��ل��ط��ال��ب 
عديدة  وم��و�ق��ع  موؤ�س�سات  ه��ن��اك  �أن  ول�سيما 
خالل  من  �لتعليم   تقدم  �لعامل  م�ستوى  على 

�لإنرتنت �سمن �سو�بط حمددة.
 ور�أى طيفور �أن تطبيق �لتجربة يف �سورية 
عملية �سعبة حتتاج �إىل جتهيز�ت و�لور�سة تاأتي 
للم�ستقبل  �لتح�سري  يتم  �لإط��ار حتى  ه��ذ�  يف 
�لأ�ساليب  ���س��ي��اغ��ة  و�إع������ادة  ت��غ��ي��ري�ت  لإج�����ر�ء 
يف  �لرقمي  �لتحول  نهج  با�ستخد�م  �لتعليمية 
�أنو�عها  بكافة  للطالب  �لعلمية  �مل���ادة  ت��ق��دمي 
و�للقاء�ت  و�ملحا�سر�ت  �لكتب  خالل  من  �سو�ء 
على  �لعتماد  �إلغاء  مع  �لطالب  مع  �لتفاعلية 
جمالت  يف  ذل��ك  تنفيذ  ميكن  حيث  �لورقيات، 
�ستقدم لحقاً  وه��ن��اك حم��ا���س��ر�ت  حم�����دودة،  
�للجان  ع��ل��ى  و�مل���ق���رتح���ات  �ل��ن��ت��ائ��ج  وت��ع��ر���س 
�ملخت�سة لتخاذ �لقر�ر �لالزم، علماً �أن �لتحول 
و�ملحا�سر�ت  �ل��ك��ت��اب  ن��ق��ل  ي��ت�����س��م��ن  �ل��رق��م��ي 
ت�سبح  �لتعليمية  و�ملادة  �لطالب  �إىل  �إلكرتونياً 

مفتوحة و�جلميع ي�سارك يف تكوين هذه �ملادة.
بناء قدرات العاملني واملخت�سني

ب����دوره �ل��دك��ت��ور ن�����س��ال ح�����س��ن �أم����ني عام 
�إىل  �أ�سار  لليون�سكو  �ل�سورية  �لوطنية  �للجنة 

لبناء  �ل�سعي  للور�سة  �لهامة  �ملحدد�ت  �أه��م  �أن 
�ل�سامنة  �لفنية  و�ملخت�سني  �لعاملني  ق��در�ت 
لتحقيق �لتنمية �لوطنية و�ل�ستد�مة �ملطلوبة 
وتعزيز فر�س  تبادل �خلر�ت وتنمية �لتعاون 
ب���ني خ����ر�ء �لتعليم  �ل��ب��ن��اء  و�إط������الق �حل�����و�ر 
وممار�سيها  �لرقمية  و�ل��ت��ح��ولت  �لف��رت����س��ي 
تعزيز  يف  و�مل�ساهمة  �ملنا�سبة  �ملن�سات  وتوفري 
�لتغري�ت  ر���س��د  ل��ع��م��ل��ي��ات  �ل���الزم���ة  �مل����ه����ار�ت 
و�لتطور�ت و�ل�ستجابة لنعكا�ساتها وتاأثري�تها 
وحت����دث �ل���دك���ت���ور �أن�������س ب���و ه����الل ممثل 
و�قع  ع��ن  للرتبية  �لإقليمي  �ليون�سكو  مكتب 
بالدول  �لعامل ومقارنته  �لرقمي حول  �لتعليم 
تدين  �لكبرية يف  �لفجوة  تظهر  و�لتي  �لعربية 
�لعربي  �لعامل  يف  �لتعليم  من  �لنوع  هذ�  ن�سبة 
مما يتطلب �ملزيد من �جلهود لتاأمني �ملتطلبات 
�لأ�سا�سية لهذ� �لنوع من �لتعليم منوهاً �إىل �أن  
�لتقنية  �لإمكانيات  ب�سعف  تتمثل  �لتحديات 
و�ملادية متمنياً �أن تخرج ور�سة �لعمل بتو�سيات 
للمحتوى  �لوطنية  �ل�سيا�سات  لو�سع  تنفيذية 

�لرقمي يف �لتعليم �لعايل.
تاأمني البنية التحتية

و�أ�����س����ارت  م���ع���اون وزي����ر �ل��ت��ع��ل��ي��م �لعايل 
�ل����دك����ت����ورة �سحر  �ل��ع��ل��م��ي  �ل���ب���ح���ث  ل���������س����وؤون 
حاليا  ت��در���س  �لتعليم   وز�رة  �أن  �إىل  �ل��ف��اه��وم 

�جلامعات  جميع  يف  �لرقمي  �لتحول  �إمكانية 
�إىل  �حلقيقي  و�لو�سول  �لتكنولوجيا  بتطبيق 
��ستحقاقاته  ومعرفة  �ملعلوماتي  �لفكر  جوهر 
�لبنيوية و�لعلمية، بحيث ل تتحول �أدو�ته من 
�حلو��سيب و�لتقنيات �إىل جتارة فارغة ومظهر 
بالأ�سلوب  ت�ستهلك  ل  لأدو�ت  ك���اذب  ح�����س��اري 

�لذكي �ملنا�سب.
�لرقمي  ل��ل��ت��ح��ول  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  �ل��ب��ن��ي��ة  ولأن 
�لفاهوم   �أك��دت  متكينية  بنية  تاأمني  �إىل  حتتاج 
�ل���ب���دء بالتعليم  ت��اأم��ي��ن��ه��ا ق��ب��ل  ع��ل��ى  ����س���رورة 
�إنتاج جيد، و تعزيز  �إىل  �لرقمي بغية �لو�سول 
ع��ل��ى �لت�سدي  �ل��ت��ع��ل��م �ل��رق��م��ي ل��ي��ك��ون ق�����ادر�ً 
ت�سنيف  ح��ول  �إع��الم��ي��اً  ح�سل  �ل��ذي  للرت�جع 
بح�سب  �ل��ت�����س��ن��ي��ف  �أن  ع��ل��م��اً  دم�����س��ق،  ج��ام��ع��ة 
طريقة  يف  تغيري  و�إمن��ا  تر�جعاً  لي�س  �لفاهوم  
ح�����س��اب ت��رت��ي��ب �جل���ام���ع���ات ع��ل��ى م���وق���ع ويب 
ماتريك�س �إذ �إن معايري �لت�سنيف تتمثل بزيادة 
�لن�سر�ت �لعاملية با�سم جامعة دم�سق و�لت�سجيل 
مل  ح��ني  يف   Google Scholar م��وق��ع  ع��ل��ى 
وبالتايل  �مل���وق���ع،  يف  �لأ���س��ات��ذة  معظم  ي�سجل 
ت�سنيف  �جلامعات �ل�سورية خاطئ وغري عادل.

وب��ي��ن��ت �ل���ف���اه���وم �أن����ه مت ت���اأم���ني جمالت 
مكتبات  وث�����الث  دم�����س��ق  ج��ام��ع��ة  يف  جم��ان��ي��ة 
�إل��ك��رتون��ي��ة، ومت ت���وزي���ع �ل���رق���م �ل�����س��ري على 

يف ور�ضة التحوالت الرقمية يف التعليم العايل .. التحول الرقمي �ضرورة للجامعات 
بتطبيق التكنولوجيا والو�ضول احلقيقي اإىل جوهر الفكر املعلوماتي

ج��م��ي��ع �جل��ام��ع��ات �حل��ك��وم��ي��ة و�خل��ا���س��ة وهي 
متاحة جلميع �لطالب و�أن هناك حماولة لعقد 
لتاأمني  �لت�����س��الت  وز�رة  م��ع  ت��ع��اون   �تفاقية 
�مل���ج���اين جل��م��ي��ع ط���الب �جلامعة،  �ل����س���رت�ك 

فيجب �أن يكون متاحاً للطالب.
التجربة ال�سورية 

�لفرت��سية  �جل���ام���ع���ة  رئ��ي�����س  وع���ر����س 
�لدكتور خليل عجمي �لتجربة �ل�سورية يف بناء 
ول�سيما  �لتعليمي،  بالقطاع  �لرقمية  �ل�سناعة 
�أن �لقت�ساد �ملعريف قائم على �ل�سناعة �لرقمية، 
و�جلامعة �لفرت��سية بح�سب –عجمي- متثل 
�ل�سناعة  جم����ال  يف  ور�ئ�������د�ً  مم���ي���ز�ً  من���وذج���اً 
�لرقمية، وهي عبارة عن توريد حمتوى رقمي 
وقر�ر�ت  وحما�سر�ت  كتب  من  يوجد  ما  وك��ل 
و�أطروحات  و�إي�سالها �إىل �ملتعلم وحتقيق عائد 
�لبنية  تو�سيع  يف  ي�ساعد  �ل��ذي  �ل�ستثمار  م��ن 
�ل��ت��ح��ت��ي��ة وزي�����ادة �لأن��ظ��م��ة و�خل����دم����ات، علماً 
�لتكاليف،  يف  ت��وف��ري�ً  �ل���دول حققت   �أغ��ل��ب  �أن 
�ل��ن��ظ��ري��ة ع��ل��ى �لإنرتنت  وت��ع��ط��ى �مل��ح��ا���س��ر�ت 

بينما يعطى �جلانب �لعملي يف �ملخابر.
�لتحولت  حم�������اور  �ل����ور�����س����ة  وت����ن����اول����ت 
�لرقمية يف �لتعليم �لعايل، �لتجربة �ل�سورية يف 
جمال تطوير �لتعليم �لفرت��سي، و�قع �لتعليم 
وحتديات  فر�س  �ل�سورية  و�جل��ام��ع��ات  �ل��ع��ايل 
�مل�����س��ادر �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة �مل��ف��ت��وح��ة، و�آف������اق �لعمل 
و�جلامعات  �ل��ع��ايل  �لتعليم  و�ق���ع  �مل�ستقبلية 
�لتعليمية  �مل�����س��ادر  وحت��دي��ات  ف��ر���س  �ل�سورية 
�ملفتوحة عرو�س �جلامعات �ل�سورية �حلكومية 

و�لفرت��سية و�خلا�سة .
وتخللت  �لور�سة �أي�ساً �إقامة جلان علمية 
ت��ط��ب��ي��ق��ات ذ�ت حمتوى  ب��ر�م��ج  ت��ط��وي��ر  ح���ول 
�لتعليم  تطوير  وجلنة  تعليمي  تدريبي  رقمي 
و�أر�سفة  رق��م��ن��ة  �مل��ف��ت��وح و�لف��رت����س��ي وجل��ن��ة 

و�أمتتة منظومة �لتعليم �لعايل.

�مل�سفى و�ملتطلبات �لتي تطور عملها.
يف  �لهند�سية  �ل�سوؤون  مديرية  تكليف  �لجتماع  عن  ومتخ�س 
�مل�ست�سفى  كامل  لرتميم  �ل��الزم��ة  �لدر��سة  لإع���د�د  دم�سق  جامعة 
و�إعادة تاأهيله من حيث �خلدمات �لفنية  بالتن�سيق مع جلنة علمية 

لتقدمي �ملقرتحات �لالزمة باأهم �ملتطلبات �لأ�سا�سية للم�ست�سفى .

�لند�ف  عاطف  �لدكتور  �ل��ع��ايل  �لتعليم  وزي��ر  ز�ر 
و�لزهرية  �لأم����ر������س �جل��ل��دي��ة  م�����س��ف��ى  �ل���ي���وم  ���س��ب��اح 
�جل����ام����ع����ي ب���دم�������س���ق و�ط�����ل�����ع ع���ل���ى و�ق�������ع �خل����دم����ات  

و�مل�ستلزمات �لتي حتتاج �إليها .
 كما تفقد �ل�سيد �لوزير كافة �أق�سام �مل�سفى و��ستمع 

من �ملر�سى عن م�ستوى �خلدمات �ملقدمة.
�لطبي  �ل��ك��ادر  ل��ق��ائ��ه  �ل��وزي��ر خ���الل  �ل�سيد  و�أك����د 
على  �مل�سفى  يف  �لعليا  �ل��در����س��ات  وط��الب  و�لتمري�سي 
�أهمية �لعناية باملر�سى و�لرتقاء باخلدمات و�لعمل على 

تاأمني �مل�ستلزمات و�ملتطلبات �لتي يحتاج �إليها .
كو�در  م��ق��رتح��ات  �إىل  �ل��وزي��ر  �ل�سيد  ��ستمع  ك��م��ا 
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تعاون بني جامعة دم�شق وهيئة التميز واالإبداع
و�لإبد�ع  �لتميز  وهيئة  دم�سق  جامعة  �تفقت 
ع��ل��ى ����س��ت��م��ر�ر �ل��ت��ع��اون يف جم���ال �ف��ت��ت��اح بر�مج 
جامعية �أوىل خا�سة بالطالب �ملتميزين �حلا�سلني 
على �لثانوية �لعامة من �ملركز �لوطني للمتميزين 
�أو �حلا�سلني على جو�ئز يف �إحدى �لوملبياد �لعلمية 

�لعاملية �لتي ت�سارك بها هيئة �لتميز و�لإبد�ع.
�ملنا�سب  �ملقر  بتقدمي  دم�سق   جامعة  وتلتزم 
�حتياجات  و�ل��ت��ي تغطي  �ل��ق��اع��ات  ع���دد  ح��ي��ث  م��ن 
�ل��رن��ام��ج خلم�س ���س��ن��و�ت ق��ادم��ة ب��ن��اء ع��ل��ى قدرة 
�ملخابر  وت���وف���ري  �مل��ت��وق��ع��ة،  �ل���رن���ام���ج  ����س��ت��ي��ع��اب 
وكافة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  للعملية  �ل�����س��روري��ة  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
�لد�خلي  و�ل�سكن   ، �لتعليمية  �لعملية  م�ستلزمات 
ل��ط��الب �ل���ر�م���ج يف غ���رف ث��الث��ي��ة ع��ل��ى �لأك����ر، 

ومنح �خلريجني �سهادة �لإجازة من جامعة دم�سق كرنامج متميزين ، �إ�سافة �إىل �إ�سد�ر قر�ر�ت تكليف �لعاملني �لعلميني 
و�لإد�ريني للعمل �أو �لتدري�س يف �لر�مج بناء على �لتفاق بني �لفريقني .

يف حني تلتزم �لهيئة باإجر�ء �ختبار�ت ميول للطالب �جلدد وتوزيعهم على �لر�مج وفقا ملعيار �لثانوية �لعامة و�ختبار 
�مليول بعد �لتن�سيق مع مديرية �لبعثات يف وز�رة �لتعليم �لعايل، و �مل�ساعدة يف �إيفاد �لطالب و�مل�سرفني حل�سور �ملوؤمتر�ت 
وتقدم �أور�ق بحثية ، و �مل�ساعدة يف ن�سر �لأور�ق �لعلمية للطالب يف �ملجالت �لعلمية �لتي ت�ساهم يف رفع �لت�سنيف �لعاملي 
للجامعة ، ور�سد �ملكافاآت للعاملني �لعلميني و�لإد�ري��ني يف �لر�مج ، ودفع �أجور �ي خبري حتتاجه �لر�مج للتدري�س من 

خارج �أع�ساء �لهيئة �لتدري�سية يف جامعة دم�سق ، و�إقامة حفالت �لتخرج ورعايتها .
و�أو�سح رئي�س جامعة دم�سق �لدكتور حممد �لقباقيبي  �أن �لطالب �ملبدع و�ملتميز هو عماد �مل�ستقبل �لذي يتم �لتعويل 
عليه م�ستقباًل و�إ�سرت�تيجية جامعة دم�سق �مل�ستقبلية تتمثل بت�سليط �ل�سوء �أكر على �لطالب �ملبدع و�لتميز وتويل �لهيئة 
�ملتمثل  و�ملعنوي  �مل��ادي  �للوج�ستي  �لدعم  �جل  تقدم �جلامعة حا�سنة للطالب من  و  �ملتميزين  و�لعناية للطالب  �لهتمام 

بالبنية �لتحتية و�ملخابر و�لكو�در �لتدري�سية. 
و�أ�سار رئي�س �لهيئة �لعامة للتميز و�لإبد�ع عماد �لعزب   �إىل �أن �لتعاون مع �جلامعة كان موجود وم�ستمر ومت تو�سيع 
�ل�سريحة يف ظل �أن هناك بر�مج جديدة �سيتم �فتتاحها و�ستقوم �لهيئة قريباً بانتقاء �لطالب �ملتميزين يف كافة �لخت�سا�سات 
حيث توجد در��سة للتعاون مع جميع �جلامعات �ل�سورية للبحث عن �لطالب �ملتميزين  و�لهدف باإن�ساء جيل مبدع وت�سليط 
�ل�سوء عليهم ورفع قدر�تهم �لعلمية ، علماً �أنه يوجد عدة م�ساريع يتم �لعمل عليها مع �جلامعة ومت �إيفاد �لطالب �ملتميزين 
�إىل  �إ�سافة  �لدكتور�ه  لخت�سا�س  وطالبة  طالب   160 للموفدين   �لكلي  �لعدد  وبلغ  بالدكتور�ه  لالخت�سا�س  مو�سكو  �إىل 

�لتعاون مع �جلامعات �لرو�سية ويف ماليزيا . 

تعاون �شوري اإيراين يف جمال اخلاليا اجلذعية
ب��ح��ث �ل��دك��ت��ور حم��م��د م��اه��ر قباقيبي رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة دم�����س��ق م��ع �لوفد 
علوم  تنمية  جمل�س  ع��ام  �أم��ني  حميدية  علي  �أم��ري  �لدكتور  برئا�سة  �لإي���ر�ين 
رئا�سة  يف  و�لتكنولوجيا  �ل��ع��ل��وم  معاونية  يف  �جل��ذع��ي��ة  �خل��الي��ا  وتكنولوجيا 
�أمري خاين م�ست�سار معاون  و�لدكتور حممد  �لإير�نية  �لإ�سالمية  �جلمهورية 
معاون  و�لتكنولوجيا  �لعلوم  ل�سوؤون  �لإير�نية  �لإ�سالمية  �جلمهورية  رئي�س 
وزير �ل�سحة �سبل تطوير �لتعاون يف جمالت �لعلوم �لطبية و�لعلمية �لبحثية  

ب�سكل عام  ويف جمال   و�خلاليا �جلذعية و�لعلوم �لور�ثية ب�سكل خا�س.
�أن يقدمه  جرى خالل �للقاء مناق�سة  م�سائل تتعلق بالدعم �لذي ميكن 
�جلانب �لإير�ين  ملركز �خلاليا �حلذعية يف م�سفى �لأطفال �جلامعي  ومركز 
�لتوليد  �لأنبوب يف م�سفى  لتفعيل مركز طفل  �لتعاون  و�إمكانية  �لعظام   نقي 

�جلامعي .
وعر�س �جلانب �لإير�ين مقرتح لتدريب كادر طبي وخمري ومتري�سي 
�لأطفال  �لعمل يف مركز �خلاليا �جلذعية يف م�سفى  وت��رية  لت�سريع  �إي��ر�ن  يف 
�لذي يعمل حاليا يف �حلدود �لدنيا من طاقته ومن ثم �لتح�سري لإحد�ث مركز 

م�سابه  للبالغني يف م�سفى �ملو��ساة.
و �تفق �جلانبان على در��سة كافة �لتفا�سيل �ملتعلقة بجو�نب هذ� �لتعاون 
ل�����ي�����ت�����م لح����ق����ا 
ت���������اأط���������ري ه������ذ� 
�سمن  �ل���ت���ع���اون 
�ت������ف������اق ت����ع����اون 
بني  م�����������س�����رتك 
دم�سق  جامعتي 
يتيح  وط����ه����ر�ن 
�لبدء  للجانبني 
بتنفيذ  �ل��ف��ع��ل��ي 
�لنقاط  ك����اف����ة 
يف  عليها  �مل��ت��ف��ق 

هذ� �لإطار. 

افتتاح مركز خا�ص بخدمة الطالب يقدم 23 
خدمة من خالل البطاقة االلكرتونية

�لآد�ب  كلية  يف  ج��رى  �ل�سورية  �جلامعات  م�ستوى  على  نوعها  من  �لأوىل  هي  خطوة  يف 
تب�سيط  بهدف  »�لطالب«  �مل��و�ط��ن  خدمة  مركز  �فتتاح   دم�سق   بجامعة  �لإن�سانية  و�لعلوم 
�ألف طالب وطالبة م�سجلني  �لإد�ري��ة وتقدمي �خلدمات �لطالبية لأكر من 74  �لإج��ر�ء�ت 

بالكلية وفق �أحدث �لأ�ساليب �لتكنولوجية �ملتطورة.
وك�سف �لدكتور عاطف �لند�ف وزير �لتعليم �لعايل باأن فكرة �ملركز �سيتم  تعميمها لحقا 
على باقي �جلامعات و�ملوؤ�س�سات �لتابعة للوز�رة ،مبينا �أن �لوز�رة �ستعمل بالتن�سيق مع رئا�سة 
�جلامعة وعمادة �لكلية على زيادة عدد �خلدمات �لتي يحتاجها �لطالب يف �ملركز مثل ت�سهيل 
�حل�سول على وثائق »ل حكم عليه و�سهادة قيد �لنفو�س« �إ�سافة �إىل �فتتاح كوة خا�سة بوز�رة 

�خلارجية لت�سديق �لوثائق �لتي تتطلب ذلك.
بني  �لتعامل  وتنظيم  �لإج����ر�ء�ت  تب�سيط  �مل��رك��ز  م��ن  �لغر�س  �أن  �ل��ن��د�ف  �ل��وزي��ر  وب��ني 
يف  ينجز  �لآن  �أ�سبح  مرحلة   36 �إىل  يحتاج  كان  �لعالمات  ك�سف  وكمثال  و�لطالب  �ملوظفني 
�ست مر�حل فقط م�سري� �إىل �أنه مت �لبدء باإن�ساء مركز خدمة يف وز�رة �لتعليم �لعايل لتقدمي 

خدماتها بنف�س �لأ�سلوب.
مركز اآخر 

من جانبه لفت �لدكتور حممد ماهر قباقيبي رئي�س جامعة دم�سق �إىل �أن جميع �لوثائق 
�ست�سدر باللغتني �لعربية و�لأجنبية ولكل خدمة مقدمة تكلفة مالية حمددة ي�سددها �لطالب 
�أنه �سيتم �فتتاح مركز خدمة �آخر يف جتمع  يف كوة �مل�سرف �لعقاري �سمن �ملركز م�سري� �إىل 

�لكليات بالر�مكة قريبا.
�أن مدة جتهيز  �إىل  �لإن�سانية  �لآد�ب و�لعلوم  �ل�سعال عميد كلية  �لدكتورة فاتنة  ونوهت 
�ملركز وعمليات �لبناء ��ستغرقت نحو �سنة ون�سف �ل�سنة بينما خ�سع موظفو وموظفات �ملركز 
�لبالغ عددهم 21 موظف لدور�ت تدريبية ومت توجيههم ب�سرورة �لتعامل �لالئق مع �لطالب 

وتقدمي �خلدمات لهم ب�سكل مريح.
ويقدم �ملركز 23 خدمة يح�سل عليها طالب �لكلية من خالل �لبطاقة �للكرتونية �لتي 

�سيتم تزويدهم بها بعد ت�سجيلهم باجلامعة مبا�سرة مثل ك�سف �لعالمات و�حلياة �جلامعية 
قيد  وترقني  ��ست�سافة  وطلبات  و�لقد�مى  �مل�ستجدين  �لطالب  وت�سجيل  �ل��دو�م  ووثيقة 
در��سي  و�سع  وبيان  �لت�سجيل  و�إي��ق��اف  �مل��و�زي  ر�سوم  وتق�سيط  �لت�سجيل  طلب  و����س��رتد�د 

وبر�ءة �لذمة وم�سدقة �لتخرج وغريها.
و�أطلق على  �ملركز »خدمة �ملو�طن« ولي�س �لنافذة �لو�حدة لأنه يقدم خدمات تتجاوز 
بعد  �أو  للطالب  �لدر��سية  �ملرحلة  �سمن  �سو�ء  �ل��و�ح��دة  �لنافذة  تقدمها  �لتي  �خل��دم��ات 

�لتخرج. 
ح�سر �فتتاح �ملركز عدد من روؤ�ساء �جلامعات و�أمني فرع جامعة دم�سق حلزب �لبعث 
�لعربي �ل�سرت�كي و�أع�ساء جمل�س �لتعليم �لعايل وعدد من �أع�ساء �لهيئة �لتدري�سية يف 

كلية �لآد�ب و�لعلوم �لإن�سانية.
بكل  وم��زود  مربع  مرت  �ل���600  تتجاوز  للمركز  �ملخ�س�س  �ملبنى  م�ساحة  �أن  �إىل  ي�سار 
�لتجهيز�ت �لإلكرتونية �لتي تعتمد على �أف�سل و�سائل �لعر�س و�لتقنية من خالل ��ستخد�م 
دم�سق  جامعة  عن  معلومات  وتعر�س  �ملركز  ��ستخد�م  كيفية  على  �مل�ستفيد  تعرف  �سا�سات 
وكلية �لآد�ب و�لعلوم �لإن�سانية مع �إتباع نظام �لدور �لإلكرتوين لتنفيذ معامالت �لطالب.
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م�سرية �إىل �أن �حلرف �لتقليدية هي ع�سارة 
�لآباء  وت���ر�ث  �لوطنية  �لهوية  ومت��ث��ل  �ل��ف��ن 
للعاد�ت  �لأ���س��ا���س��ي  �ل���رك���ن  وه���ي  و�لأج�������د�د 

و�لتقاليد �لجتماعية. 
ل�سيوخ  ت��ك��رمي  �ل��ف��ع��ال��ي��ة  ت�سمنت  ك��م��ا 
�لنادرة  �لتقليدية  �حل��رف  �أ�سحاب  من  �لكار 
عليها  دور� كبري يف �حلفاظ  لهم  ك��ان  �لذين 
و�لت�سجيع على �ل�سناعات �لتقليدية �ل�سورية 
على م�ستوى �سورية و�لوطن �لعربي و�لعامل.

مكتبة موؤمتتة
مكتبة  �فتتاح  مت  �ملعر�س  هام�س  وعلى 
�لأمت��ت��ة  ويف ه��ذ� �لإط���ار ب��ني  ق��ائ��د �لفريق 
�ل��ت��ط��وع��ي �ل��ط��ال��ب ع���الء ف��اع��ور ب����اأن فكرة 
�مل��ك��ت��ب��ة ج�����اءت ب��ع��د حم���اول���ة �أمت���ت���ة مكتبة 
�لآد�ب، و��ستغرق �لعمل يف هذ� �مل�سروع ذ �سنة، 
وي�سم �لفريق �لتطوعي عدة فرق من �أق�سام 
�لإنكليزي  �أدب  و  و�ملعلومات  و�ملكتبات  �لطب 
�لحتياجات  ذوي  م��ن  ط��الب  �إىل  بالإ�سافة 

�خلا�سة«.
�أن عدد �لكتب �ملوؤمتتة  �إىل  ولفت فاعور 
�أنها  �إىل  م�����س��ري�ً  ك��ت��اب،  �أل����ف   14 �إىل  و���س��ل 
�ل���ط���الب �سهولة  ي��ج��د  ل��ك��ي  مب��ث��اب��ة ه���دي���ة 

�ف��ت��ت��ح �أم����ني ف���رع ح���زب �ل��ب��ع��ث �لعربي 
خالد  �ل��دك��ت��ور  دم�����س��ق  بجامعة  �ل���س��رت�ك��ي 
�حللبوين معر�س �حلرف �لتقليدية �ل�سورية 
�لآد�ب  �أي����ام  ف��ع��ال��ي��ات  �سمن  �لآد�ب  كلية  يف 
بجامعة  �لآد�ب  كلية  تقيمها  �لتي   �لثقافية 
دم�سق بالتعاون مع �لحتاد �لعام  للحرفيني 
�لثقافية  �ل���ن���دو�ت  م���ن  �ل��ع��دي��د  ت�سمنت  و 
�ل�سبكة  ح���ول  ت���رك���زت حم���اوره���ا   ، �ل��ف��ك��ري��ة 
�ملبدعة و�حلرف �ل�سورية و�حل�سارة �لعربية 
�لآثار  حم��ور  �إىل  بالإ�سافة  �لقد�س  وق�سايا 

�ل�سورية. 
الرتكيز على الرتاث 

و�أ������س�����ار رئ���ي�������س ج���ام���ع���ة دم�������س���ق خالل 
�لن�ساط  تعزيز  �أن  �إىل  �لأي���ام  فعالية  �فتتاح 
�لإبد�عي لدى �لإن�سان وتوثيقه يعد �لركيزة 
من  �لأمم  ت���ر�ث  على  �حل��ف��اظ  يف  �لأ�سا�سية 
ي�ستلزم  �ل�����ذي  �لأم�����ر   ، و�ل�����س��ي��اع  �ل��ت�����س��ت��ت 
�لإبد�عي  �لن�ساط  هذ�  ورعاية  �سمان حماية 
لتكون  �لوطنية  �لت�سريعات  من  جمموعة  يف 
�لرت�ث  ه���ذ�  م��ك��ون��ات  ع��ل��ى  ب��احل��ف��اظ  كفيلة 
مدرو�سة  ��سرت�تيجيات  وف��ق  وتوثيقه  �ملهم 
تتو�فق مع و�قع �حلال لفتا �إىل �أن �ل�سناعات 
�أبعاد  ق��ط��اع م��ه��م ذو  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة   �حل��رف��ي��ة 
و�جتماعية  و�ق��ت�����س��ادي��ة  وح�����س��اري��ة  ثقافية 
ثقافتنا  م��ن  مهما  �ق��ت�����س��ادي��ا  ر�ف����د�  ومي��ث��ل 
وح�سارتنا و�أحد مقومات �ل�سخ�سية �لوطنية 
�لفعالية  ه���ذه  ب��اأه��م��ي��ة  قباقيبي  ون���وه   
لكونها تركز على �لرت�ث مب�سامينه �ملختلفة 
م�سري� �إىل �أن جامعة دم�سق �أدركت منذ �سنو�ت 
�أهمية در��سة �لرت�ث وق�ساياه وم�ساهمته يف 
ماج�ستري  فاأحدث   ، �لوطنية  �لهوية  ت�سكيل 
وهو  �ل�سعبي  �لرت�ث  و�لتخ�س�س يف  �لتاأهيل 

�لأول من نوعه يف �جلامعات �لعربية. 
بدوره �أكد رئي�س �لحتاد �لعام للحرفيني 
ن��اج��ي �حل�����س��وة ب����اأن م�����س��ارك��ة �حل��رف��ي��ني يف 
هذه �لفعالية تعبري عن �لت�ساركية بني �لعلم 
�لإبد�ع  بلم�سة  �مل�ساركني  ولتعريف  و�لعمل  
ومل��ح��ة �جل���م���ال وك��ي��ف ي��ح��ول �حل����ريف �مل���و�د 
ر�فعني  �مل�ستوى  عالية  فنية  قطع  �إىل  �خل��ام 
�سعار �لتميز و�لإب��د�ع ، لفتا �إىل �أن �لتعريف 
�ل��وط��ن ويقودهم  �أب��ن��اء  �أف���ق  ب��ال��رت�ث يو�سع 
�لقت�ساد  ويعزز  �لتحديات  كل  على  للتغلب 
�ل��وط��ن��ي وي���زي���د م���ن م���ع���دلت �ل��ت��ن��م��ي��ة  يف 

�ملجتمع .
احلفاظ على امل�سادر الرتاثية 

الثقافية
ور�أت عميد كلية �لآد�ب و�لعلوم �لإن�سانية 
هذه  مثل  �إق��ام��ة  ب��اأن  �ل�سعال  فاتنة  لدكتورة 
�إىل �حل���ف���اظ على  ت��ه��دف  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �لأي������ام 
جزء�  تكون  �لتي  �لثقافية  �لرت�ثية  �مل�سادر 
مل��ا حتتويه  و�لأمم  �لأف����ر�د  ذ�ك���رة  م��ن  مهما 
�إن  و�جتماعية  و�قت�سادية  ثقافية  قيم  م��ن 
�أح�سن ��ستغاللها بالتخطيط �ل�سليم للتنمية 
�مل�سادر.  لهذه  �ملنتجة  ب���الإد�رة  �أو  �مل�ستد�مة 

و�ملخططات  تهويدها  وحم��اولت  لفل�سطني 
لطم�س �لق�سية.

ول��ف��ت �ل��دك��ت��ور �إب��ر�ه��ي��م خ��الي��ل��ي  �إىل 
�ألردود �ل�سيا�سية على مو�سوع تهويد �لقد�س 
بهذ�  ت��ن��ظ��ر  ل  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  لأن  خ���اب���ت 
�ملو�سوع ب�سكل جيد، م�سري�ً �إىل �أهمية دورهم 
م�ستقاة  علمية  ردود  ل��ه��م  ل��ي��ك��ون  كباحثني 
�لذي يدح�س  �لتور�ة نف�سه  من خالل كتاب 

ويفند هذه �لدعاء�ت فيما لو ُقر�أ بعناية.
�سالح  �أب��و  �سمري  �لدكتور  تطرق  بينما 
و�أثاره،  و�أ�سبابه  �لتهويد  �إىل  حما�سرته  يف 
�لعدو  ي����د  يف  �أد�ة  �ل���ت���ه���وي���د  ب������اأن  م�������س���ري�ً 
�لفكر وتغيري  لت�ستيت  �لإ�سر�ئيلي منذ زمن 

ق�سية �لإميان يف �لق�سية �لفل�سطينية.
ونّوه �أبو �سالح �أن هنالك حماولة لتهويد 
لتغيري  حماولة  هنالك  وب��اأن  �لعربي،  �لعقل 
�ملناهج وتغيري بع�س �آيات �لقر�آن �لكرمي مبا 

يخدم �مل�سروع �ل�سهيوين يف �ملنطقة.
من جهتها �لدكتورة فاتنة �ل�سعال عميد 
�ل��ت��ي مت  �مل��ح��ا���س��ر�ت  ب���اأن  لفتت  �لآد�ب  كلية 
ت��ن��اول��ه��ا م��ن �أه���م �مل��ح��ا���س��ر�ت �ل��ت��ي حتدثت 
حول �لق�سايا �لتاريخية �لفل�سطينية وك�سف 
كانت  �سورية  باأن  �ل�سهيونية، لفتًة  �مل�ساريع 

و�ستبقى �ملد�فع �لأول عن فل�سطني.
وتوجهت �ل�سعال بال�سكر ملوؤ�س�سة �لقد�س 
�أهمية  تر�سخ  ب��ن��دو�ت  قيامها  على  �ل��دول��ي��ة 

�لق�سية �لفل�سطينية.
من جانبها �أكدت مديرة ق�سم �لإعالم  يف 
باأن  قطيمان  ملكة  �لدولية  �لقد�س  موؤ�س�سة 
�لندوة حتت قبة جامعة دم�سق  فر�سة  هذه 
هامة للحو�ر، ولتكون موؤ�س�سة �لقد�س من�سة 
لتعريف جيل �ل�سباب من �لطالب مبا يخ�ّس 
�ليوم  تناولنا  بحيث  �لفل�سطينية،  �لق�سية 
�لأكر  يعتر  �ل���ذي  للقد�س  �لتهويد  ملف 
�سخونة وخطورة وما يتبعه من تهويد لرت�ث 

وتاريخ �ملنطقة«.

ندوات فكرية وثقافية ومعر�ص للحرف التقليدية 
�شمن اأيام  كلية االآداب الثقافية

خدمة  وج�����ود  �إىل  م�������س���ري�ً  �ل���ب���ح���ث،  �أث����ن����اء 
�إ�سافية للخدمات �ملبا�سرة وهي خدمة �طلب 
وخا�سًة  �خلا�سة  �لحتياجات  ل��ذوي  كتابك 

للمقعدين �لذين يطلبون كتابهم 
وت������وج������ه ف������اع������ور ب����ال���������س����ك����ر ل���ل���دع���م 
و�ل��ت�����س��ه��ي��الت �ل��ت��ي لق��وه��ا م��ن ك����و�در كلية 
�لآد�ب ورئا�سة �جلامعة وكافة �ملعنيني لإجناز 

�لأمتتة.
وكان من �مل�ساركني يف �ملعر�س جمموعة 
من طالب �لآثار �لذين �ساركو� بعر�س بع�س  
من  �نت�سلوها   �لتي  �لأث��ري��ة  و�لقطع  �لآث���ار 
�أعمال  �إىل  بالإ�سافة   ، �لأثرية  �ملو�قع  بع�س 
ت��دل على ع�سور قدمية،  على ج��ر�ر فخارية 
و�سحون  �إ�سالمية  �سكوك  من  مناذج  و�أي�ساً 
�سّمت نقو�س تدّل على �حل�سار�ت �لقدمية«.

حقائق �سد التهويد
�أقامت  �لثقافية  �لأي��ام  فعاليات  و�سمن 
م��وؤ���س�����س��ة �ل��ق��د���س �ل��دول��ي��ة )���س��وري��ة ( ندوة 
حا�سَر  �لتهويد«  �سد  »حقائق  بعنو�ن  علمية 
�أب��و �سالح  ك��ل م��ن �لدكتور �سمري  �ل��ن��دوة  يف 
و�ل���دك���ت���ور �إب���ر�ه���ي���م خ��الي��ل��ي ،ح��ي��ث تطرق 
�لتاريخية  �حل���ق���ائ���ق  �أه������م  �إىل  �حل����دي����ث 
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قام رئي�س جامعة دم�سق �لدكتور حممد 
مر�كز  على  تفقدية  بجولة  قباقيبي  ماهر 
�جلامعي  للقبول  �لعامة  �ملفا�سلة  ت�سجيل 

للعام �لدر��سي 2014 - 2015يف �جلامعة.
عملية  �أن  ق��ب��اق��ي��ب��ي  �ل���دك���ت���ور  و�أك�������د 
�ل��ت�����س��ج��ي��ل يف �مل����ر�ك����ز  ت�����س��ري ب�����س��ك��ل جيد 
وطبيعي يف دون �أي معوقات، م�سري�ً �إىل �أن 
عملية  م�ستلزمات  بتاأمني  قامت  �جلامعة 
و�أن  للطالب  �ملنا�سبة  و�ل��ظ��روف  �لت�سجيل 
يومه   يف  باملفا�سلة  �ل�سرت�ك  على  �لإقبال 
دل��ي��ل ع��ل��ى �إ����س���ر�ر �ل��ط��ال��ب ع��ل��ى مو��سلة 

حت�سيله �لعلمي رغم �لتحديات.  
ونوه قباقيبي �إىل وجود جاهزية كاملة 
�ل��ط��الب يف  ك���و�در �جلامعة، ل�ستقبال  م��ن 
�ملر�كز �ملنت�سرة يف �جلامعة من خالل و�سع 

الدكتور قباقيبي يتفقد 
مراكز ت�شجيل املفا�شلة العامة يف اجلامعة

دم�سق  جامعة  لفرع  والثاثني  الثامن  ال�سنوي  امل��وؤمت��ر  اأع�ساء  طالب 
لاحتاد الوطني لطلبة �سورية الذي عقد على مدرج جامعة دم�سق حتت �سعار.. 
»طلبة �سورية يف اجلامعات واملعاهد يف اجلبهات �سامدون منت�سرون« بو�سع 
الأك�ساك يف احلرم اجلامعي،  اأ�سحاب  ا�ستغال الطاب من قبل  حد مل�ساألة 
اجلامعي  ال�سكن  مل�ساألة  حل  واإيجاد   ، اجلامعية  امللخ�سات  ظاهرة  ومكافحة 
واإعفاء ذوي  اأعداد الطاب  ت�ستوعب  اإقامة مقرات �سكنية جديدة  من خال 
ال�سهداء من كل الر�سوم اجلامعية وتوفر املرجعية العلمية الازمة لامتحان 

الوطني املوحد . 
تعزيز اآليات التوا�سل بني الطالب

من  والإداري  الدرا�سي  للتاأجيل  اأخ��رى  مراكز  بافتتاح  الأع�ساء  وطالب 
الطاب  بني  التوا�سل  اآليات  وتعزيز  دم�سق  جامعة  كليات  يف  العلم  خدمة 
والحتاد وتعديل قرار منع ال�سفر لطاب الدرا�سات العليا يف مرحلة الر�سالة 
وخا�سة يف الكليات النظرية وتطوير اآليات البحث العلمي واإحداث مركز لتوفر 
املراجع اخلا�سة بطاب مرحلة الدرا�سات العليا من خال التوا�سل مع خمتلف 
الأعمال يف  لإدارة  كلية  واإح��داث  وب�سعر رمزي  والعامل  املنطقة  اجلامعات يف 

جامعة دم�سق.
الرفيق  ال�سرتاكي  العربي  البعث  حلزب  دم�سق  جامعة  فرع  اأمني  اأكد  و 
على  للوقوف  الطاب  من  املقدمة  الطروحات  اأهمية  احللبوين  خالد  الدكتور 
ملجريات  �سيا�سيا  عر�سا  وق��دم   ، ال�سلبيات  وت��ايف  وتعزيزها  الإيجابيات 
على  البا�سل  جي�سنا  يحققها  التي  بالنت�سارات  م�سيدًا  �سورية،  يف  الأح��داث 
دور  اأهمية  اإىل  م�سرا   ، ال�سورية  اجلغرافية  م�ساحة  كامل  على  الإرهابيني 

الطلبة يف مواجهة ما تتعر�س له �سورية من حرب عدوانية.
ولف الرفيق احللبوين اإىل �سمود الطلبة كرديف اإىل جانب اجلي�س العربي 
اإىل الإجراءات  ال�سوري، وتقدميهم ال�سهداء دفاعًا عن تراب الوطن، م�سرا 
التي اتخذها مكتب متابعة �سوؤون اأ�سر ال�سهداء باجلامعة واملزايا التي منحهم 

اإياها.
ويف معر�س رده على املداخات لفت الدكتور حممد ماهر قباقيبي رئي�س 
لطلبة  الوطني  الحت��اد  مع  التعاون  على  اجلامعة  حر�س  اإىل  دم�سق  جامعة 
�سورية لإيجاد احللول للم�سكات التي تعرت�س الطلبة وتقدمي املادة العلمية لهم 
العمل م�سرا  ل�سوق  الازمة  باملهارات  وتزويدهم  العاملية  املعاير  اأحدث  وفق 
اإىل اأن اجلامعة تعمل على تاأمني الكتاب اجلامعي وت�سهيل اأمور التاأليف واتخاذ 
و�سوء  الزدح��ام  وم�سكلة  اجلامعي  ال�سكن  مو�سوع  حلل  الكفيلة  الإج���راءات 

التوزيع.
من جهته نوه الرفيق با�سم �سودان ع�سو املكتب التنفيذي لاحتاد الوطني 
يوؤديه  ال��ذي  ال��ري��ادي  بالدور  اخلارجية  الفروع  مكتب  رئي�س  �سورية  لطلبة 
الحتاد من اأجل الرتقاء بالعملية التعليمية والتاأكيد على �سرورة العمل �سمن 
مطالب  لتحقيق  العايل  التعليم  ووزارة  واجلامعة  الحت��اد  بني  م�سرتك  فريق 
اخت�سا�س  لكل  اأ�سئلة  بنك  اإع��داد  على  تعمل  ال��وزارة  اأن  اإىل  م�سرا  الطلبة 
التي  العقبات  جت��اوز  اأج��ل  من  املوحد  الوطني  المتحان  اخت�سا�سات  من 
تواجه الطاب بهذا ال�ساأن ح�سر املوؤمتر اأع�ساء قيادة فرع اجلامعة واملكتب 
التنفيذي لاحتاد الوطني لطلبة �سورية ونواب رئي�س جامعة دم�سق وعدد من 

عمداء الكليات ومديري املعاهد.

حتت �شعار 
)طلبة �شورية يف اجلامعات �شامدون (

 فرع جامعة دم�شق لالحتاد الوطني 
لطلبة �شورية عقد موؤمتره ال�شنوي

كيفية  �إىل  �ل��ط��ال��ب  لإر���س��اد  �ملفا�سلة  دل��ي��ل 
�لت�سجيل ووجود مركز لتغيري �لرغبات من 
�أج���ل ت��ع��دي��ل رغ��ب��ات �ل��ط��ال��ب �إن ل���زم �لأمر 
تطلب  �إذ  و�ح��دة  ومل��رة  رغباته  تعديل  ميكنه 
�لأمر د�عياً �لطالب �إىل عدم �لرتدد بال�سوؤ�ل 
���س��رورة عودة  و  �لرغبات  م��لء  �لت�سرع يف  �أو 
�لإعالن  وق��ر�ءة  �ملفا�سلة  دليل  �إىل  �لطالب 
ب�سكل جيد لتفادي �لوقوع بالأخطاء، م�سدد�ً 
بامل�سابقات  و�لل��ت��ز�م  باملو�عيد  �لتقيد  على 

و�لختبار�ت �خلا�سة ببع�س �لخت�سا�سات. 
م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ت��ف��ق��د رئ��ي�����س �جلامعة 
�م���ت���ح���ان ط����ب �لأ�����س����ن����ان �مل����وح����د  لطالب 
و�خلا�سة  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل�����س��وري��ة  �جل��ام��ع��ات 
�أيلول 2018  �ل�سورية لدورة  و�جلامعات غري 

مبدرجات كلية �حلقوق.
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�حلكومية  �جل��ام��ع��ات  ع��ل��ى  �ل��ع��ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  وز�رة  �أك����دت 
و�خلا�سة و�جلهات �ملعنية يف �لوز�رة على وجوب �لبدء باإجر�ء�ت 
مدة  خالل  �ل�سورية  غري  و�ل�سهاد�ت  �لوثائق  �سحة  من  �لتاأكد 
ثالثة �أ�سهر على �لأكر من ��ستكمال �إجر�ء�ت ت�سجيل �لطالب 

يف �جلامعة حتى ولو كان قبوله فيها �سرطيا.
تعد  �ل��ع��ايل  �لتعليم  ع��ن جمل�س  �ل�سادر  �ل��ق��ر�ر  ومب��وج��ب 
مديرية �سوؤون �لطالب �ملركزية يف �جلامعة �حلكومية م�سوؤولة 
و�ل�سهاد�ت غري  �لوثائق  ب�سحة  �ملتعلقة  �لإج��ر�ء�ت  عن متابعة 
�ملوؤ�س�سات  ومديرية  �خلا�سة  �جلامعات  تعد  ح��ني  يف  �ل�سورية 
�لإج���ر�ء�ت، ويف  �ل��وز�رة م�سوؤولة عن متابعة هذه  �لتعليمية يف 
حال تبني �أن �ل�سبب يف عدم �لتاأكد من �سحة �لوثائق و�ل�سهاد�ت 
�جلامعة  �سمن  �ملر��سالت  يف  �لتق�سري  �إىل  يعود  �ل�سورية  غري 
فاإنه يتوجب على �جلامعة �تخاذ �لإجر�ء �ملنا�سب بحق �ملوظف 

�مل�سوؤول �لذي ت�سبب بهذ� �خلطاأ.
�ل��ذي �سجل يف  �ل��ق��ر�ر يجوز منح  �لطالب  ومب��وج��ب ه��ذ� 
�إحدى �جلامعات �حلكومية �أو �خلا�سة �ل�سورية على �أ�سا�س �سهادة 
غري �سورية  ك�سف عالمات من �جلامعة �مل�سجل فيها  وتنطبق 
�ملنقول من جامعة غري �سورية  �لطالب  �أي�سا على  هذه �حلالة 
ويحمل �سهادة ثانوية �سورية، ومل يتخرج ويرغب بالنتقال �إىل 
�لثانوية  بال�سهادة  �لعالمات  �أن يرفق ك�سف  �أخرى على  جامعة 

تتم �لإ�سارة فيه  �ىل �لوثائق �لتي مل يتم �لتاأكد من �سحتها 
ورقمها وتاريخ �إ�سد�رها من �أجل �أن ت�ستكمل �جلامعة �ملنقول 

�إليها �إجر�ء�ت �لتاأكد من �سحة وثائقه و�سهاد�ته.
�جلامعة  يف  �مل�سجلني  �أو  �ملتخرجني  للطالب  وبالن�سبة   
وثائقهم  يتاأكدو� من �سحة  �لذين مل  �خلا�سة  �أو  �حلكومية 
و�سهاد�تهم فقد �أجاز �لقر�ر منح هوؤلء �لطالب وثيقة موؤقتة 
ملدة �سنتني  تت�سمن �لإ�سارة �إىل عدم ورود ما معلومات �لتاأكد 
م��ن �سحة �ل��وث��ائ��ق و�ل�����س��ه��اد�ت غ��ري �ل�����س��وري��ة �ل��ت��ي �سجل 

مبوجبها يف �جلامعة.
�لتي تعتمد يف  �ل��وز�رة جمموعة من �لأ�س�س  كما حددت 
�لذي مل  �لنهائية من �جلامعة   �لتخرج  �لطالب وثيقة  منح 
�جلامعة  يف  مبوجبها  �سجل  �لتي  �لوثائق  �سحة  م��ن  يتاأكد 
�سو�ء �حلكومية �أو �خلا�سة منها �أن يتقدم �لطالب بطلب �إىل 
مديرية �سوؤون �لطالب يف �جلامعة �ملعنية بعد مرور �أكر من 
قر�ر  �سدور  �أو  �ملوؤقتة  ل�سهادة  �أو  �مل�سدقة  منح  على  �سنتني 
ب�ساأن  �ملانحة  �جلهة  �إىل  �ملر�سلة  �لكتب  �إرف���اق  مع   ، �لتخرج 
�أن  على  �ل�سورية  غري  و�ل�سهاد�ت  �لوثائق  �سحة  من  �لتاأكد 
�لبلد  بها  �لتي مير  �ل��ظ��روف  �لإج��اب��ة  ع��دم ورود  �سبب  يكون 
�سخ�سي  بتعهد  �لطالب   تقدم  مع  و�ل�سهاد�ت  للوثائق  �ملانح 

يوؤكد �سحة وثائقه و�سهاد�ته.

�لهيئة  �أع�ساء  به  �لذي يقوم  �لدور  لأهمية  نظر�ً 
�قرت�ح  مت  �لتعليمية  �لعملية  يف  �جلامعات  يف  �لفنية 
�لعملية  جودة  ت�سمن  و�لرتفيع  للتعيني  جديدة  �آلية 
لتعيني  جديدة  �سو�بط  و�سع  مت  وبالتايل  �لتعليمية 

هذه �ل�سريحة وهي كالآتي:
مل  وبالتايل  )م�سابقة(  �إع���الن  مبوجب  �لتعيني 
�لوظيفة وهذ�  �إىل هذه  �لفرز  �أو  �لنقل  بالإمكان  يعد 

يحقق مبد�أ تكافئ �لفر�س .
�ملاج�ستري  ���س��ه��ادة  حملة  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��ي��ني  �ق��ت�����س��ار 

وبتقدير جيد جد�ً على �لأقل.
�مل��ه��ن��د���س��ني م���وؤخ���ر�ً لأغر��س  ف���رز ع���دد م��ن  مت 

التعليم الع�يل.. اإجراءات جديدة للت�أكد 
من �سحة الوث�ئق وال�سه�دات غري ال�سورية

يف  �لعمال  مكتب  عقد 
حلزب  دم�سق  جامعة  ف��رع 
�ل�سرت�كي،  �لعربي  �لبعث 
�لرفيق  بح�سور  �جتماعا 
�ل���دك���ت���ور ع��ل��ي ك��و���س��ا، مع 
�حل�������س���ان���ة  دور  م�����������در�ء 
وريا�س �لأطفال يف جامعة 

دم�سق.
بهدف �لتح�سري لبدء 
ودر��سة  �ل���در�����س���ي،  �ل���ع���ام 
�أو�ساع كل رو�سة وح�سانة، 
و�ل������ع������م������ل ع�����ل�����ى ت�����اأم�����ني 
�سوية  ل���رف���ع  �مل�����س��ت��ل��زم��ات 

�لأد�ء و�لعمل على زيادة �ملربيات و�مل�ستخدمات، بهدف ترميم �لنق�س �حلا�سل فيهما، ل�ستيعاب �أكر عدد 
من �لأطفال وتاأمني �لر�حة لهم.

بالإ�سافة لإقامة �لن�ساطات �ملختلفة كا �ملعار�س و�حلفالت، وبر�مج تدريبيةللمربيات لتطوير مهار�تهم، 
و�لعمل على تاأمني كافة �لإمكانيات �ملادية و�لفكرية ح�سب �حتياجات كل رو�سة.

زيادة عدد املربيات وا�شتيعاب اأكرب عدد من االأطفال

79 مركزًا لقبول طلبات املفا�شلة 
اجلامعية والت�شجيل املبا�شر

خ�س�ست وز�رة �لتعليم �لعايل 79 مركز�ً معتمد�ً 
لقبول طلبات �ملفا�سلة �جلامعية و�لت�سجيل �ملبا�سر 
�لأدبي  و�لفرع  �لطبية  للكليات  �لتح�سريية  لل�سنة 
للعام �لدر��سي 2018-2019.وتوزعت �ملر�كز، بح�سب 
وكالة »�سانا«، على »جامعات دم�سق وفروعها يف درعا 
وت�سرين  حلب  وج��ام��ع��ات  و�لقنيطرة،  و�ل�����س��وي��د�ء 
�لوز�رة  و�لفر�ت وطرطو�س«. ودعت  و�لبعث وحماة 
�ملفا�سلة  �إع��الن��ات  »ق���ر�ءة  �إىل  �ملتقدمني  �ل��ط��الب 
جيد�ً ومعرفة متطلبات �لقبول �جلامعي و�سروطه«. 
وبينت �لوز�رة �أنه »يتاح للطالب تدوين 25 رغبة يف 
وميكن  �أق�سى  كحد  �لعلمي  للفرع  �ملفا�سلة  بطاقة 
�أن يدون رغبة و�حدة �أو �أكر«. و�أ�سارت �لوز�رة �إىل 
�أنه »يحق للطالب �لذي دون يف بطاقة �ملفا�سلة 20 
�أن  رغباته،  جميع  ورف�ست  �لعلمي  �لفرع  يف  رغبة 
�أو  �لكلية  يف  وقبوله  و�سعه  لت�سوية  بطلب  يتقدم 
�ملعهد �لذي يرغب به �إذ� حقق �حلدود �لدنيا �ملعلنة 

للقبول و�ل�سروط �ملطلوبة«.
�أن����ه »ل ت��ت��م ت�����س��وي��ة و�سع  و�أ����س���اف���ت �ل������وز�رة 
�أق��ل م��ن 20  �مل��دون��ة  ك��ان ع��دد �لرغبات  �إذ�  �لطالب 

رغبة«.

اآلية منح امل�شاعدات االمتحانية
 لطالب ال�شنوات االأخرية للدخول للتكميلية

�مل�ساعد�ت �لمتحانية لطالب  �آلية منح  �لعايل  �لتعليم  بينت وز�رة 
�ل�سنو�ت �لأخرية ممن يحملون �أربعة مقرر�ت فقط وما دون للدخول �إىل 

�متحانات �لدورة �لتكميلية.
و�أو�سحت �لوز�رة باأن �مل�ساعدة �لمتحانية متنح بعالمتني يف مقرر 
�لعام  من  �لثاين  �لدر��سي  �لف�سل  �متحانات  بنتيجة  مقررين  �أو  و�ح��د 
بعد  �لطالب  �لتي يحملها  �ملقرر�ت  �أ�سبح عدد  �إذ�  �لدر��سي 2018-2017 
�لمتحان  توؤهله لدخول  �لأكر حيث  �أربعة مقرر�ت على  �مل�ساعدة  منح 

�لتكميلي«.
ك��م��ا مت��ن��ح �مل�����س��اع��دة �لم��ت��ح��ان��ي��ة ب��� 6 ع��الم��ات يف م��ق��رر و�ح���د �أو 
ل��ه من  �ملمنوحة  �ل���دور�ت  �أن��ه��ى  �لطالب  ك��ان  �إذ�  م��وزع��ة على مقررين، 
�لدر��سي  �لعام  من  �لثاين  �أو  �لأول  �لدر��سي  �لف�سل  يف  �جلامعة  خ��ارج 
�مل�ساعدة  �لأكر بعد منحه  �أربعة مقرر�ت على  2017-2018، وبقي لديه 

�لمتحانية ليت�سنى له �لدخول �إىل �لمتحان �لتكميلي«.
�متحانات  ��سرتك يف  �ل��ذي  �مل�ستنفذ  �لأخ��رية  �ل�سنة  ويحق لطالب 
مر�سوم  دورة  مبوجب   2018-2017 �ل��در����س��ي  �ل��ع��ام  م��ن  �ل��ث��اين  �لف�سل 
توؤهله  كانت  �إذ�  �أع��اله  �مل��ذك��ورة  �مل�ساعد�ت  من  �ل�ستفادة  »��ستثنائية«، 

لدخول �لدورة �لتكميلية«.

تعديل على  بع�ص اأحكام نظام مدار�ص التمري�ص
�أ�سدر وزير �لتعليم �لعايل قر�ر� ت�سمن تعديل بع�س �أحكام نظام 

مد�ر�س �لتمري�س �لتابعة لوز�رة �لتعليم �لعايل. 
�ل��در����س��ي  �حل��ايل يف هذه  �لعام  ب��دء� من  �لقبول  �أ�سبح   بحيث 
�سهرياً قدره )15(  �أن متنح �لطالبة تعوي�ساً  �ملد�ر�س )خارجي( على 

�ألف لرية �سورية .
ومبوجب �لتعديل �أ�سبح قبول �لطالبات بغ�س �لنظر عن �حلالة 
�لجتماعية )متزوجة – عازبة ( بينما يف �لن�س �ل�سابق كان ي�سرتط 
�لعام  ه��ذ�  �سُتقبل  �لتي  و�لطالبة  د�خلي  نظام  كونه  ع��ازب��ات  يكن  �أن 
�ستلتزم عند �لتخرج بخدمة �مل�سايف �لتعليمية ملدة �سعفي مدة �لدر��سة 
�ل�سكن و�ل��ط��ع��ام  للممر�سات  �ل��ع��ام  خ��دم��ات  �أل��غ��ي��ت ه���ذ�  ك��م��ا 
�أم���ا �لطالبات  �أ�سبح خ��ارج��ي��اً،  �لنظام  ك��ون  �ل��ع��ام   �مل��ق��ب��ولت يف ه��ذ� 
�ملقبولت يف مد�ر�س �لتمري�س قبل عام 2019/2018 تبقى على حالهن 

دون �أن تطبق عليهن �أحكام هذ� �لقر�ر. 

ت��دري�����س��ي��ة مب��وج��ب ق����ر�ر جم��ل�����س �ل�����وزر�ء رق���م /600/ 
بتاريخ  �جل��ام��ع��ات  �إىل  ف��رزه��م  ومت   ،2018/3/26 ت��اري��خ 
 2018 ل��ع��ام   /16/ رق���م  �ل��ق��ان��ون  ن��ف��اذ  ب��ع��د   2018/4/24
هيئة  ع�سو  بوظيفة  منهم  �أي  تعيني  يتم  مل  وب��ال��ت��ايل 

فنية.
�لقانون رقم /6/ لعام 2006 كان هناك  قبل �سدور 
�آلية لتعيني �ملهند�سني لأغر��س تدري�سية و�سيتم �عتماد 
بوظيفة  تعيينهم  يتم  بحيث  �سابقاً  �ملعتمدة  �لآلية  ذ�ت 
بوظيفة  تعيينهم  تدري�سية ول ميكن  مهند�س لأغر��س 
ع�����س��و ه��ي��ئ��ة ف��ن��ي��ة، وي��ح��ق ل��ه��م م�����س��ت��ق��ب��اًل �ل��ت��ق��دم �إىل 
�إعالنات �أع�ساء �لهيئة �لفنية �إذ� تو�فرت فيهم �ل�سروط.

اآلية جديدة لتعيني الهيئة الفنية يف اجلامعات
 ت�شمن جودة العملية التعليمية
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مبنا�شبة عيد الطالب العربي ال�شوري… كرنفال طالبي لطلبة جامعة دم�شق
�آلف طالب وطالبة نظم فرع جامعة دم�سق لالحتاد  �أربعة  �أكر من  مب�ساركة 
�أمام كليتي �لطب �لب�سري و�لهند�سة �ملدنية  �لوطني لطلبة �سورية كرنفال طالبيا 

بجامعة دم�سق  مبنا�سبة عيد �لطالب �لعربي �ل�سوري �لثامن و�ل�ستني  .
و�نطلق �مل�ساركون يف �لكرنفال مب�سرية على �أوت�سرت�د �ملزة حاملني �أعالم �لوطن 
طالب  ب��ني  �ل�سلة  بكرة  م��ب��ار�ة  �أقيمت  حيث  �لريا�سية  �جل��الء  مدينة  �إىل  و���س��ول 

�لكليتني.
وت�سحيات  �أبنائه  بطولت  ومتجد  �لوطن  حتيي  هتافات  �لكرنفال  يف  �مل�ساركون  وردد 
�سهد�ئه موؤكدين �أنهم لن يدخرو� جهد� يف �لدفاع عنه و�سيو��سلون �مل�ساهمة يف �إعادة �إعماره 

وتطويره ورفع ر�ياته عاليا.
وياأتي �لحتفال بعيد �لطالب هذ� �لعام خمتلفا عن �ل�سنو�ت �ملا�سية بح�سب بغد�ن �لوز 
ع�سو قيادة فرع جامعة دم�سق لحتاد �لطلبة كونه يتز�من 
مع �لنت�سار�ت �لكبرية �لتي حققها �أبطال جي�سنا �لبا�سل 
يف �لغوطة �ل�سرقية ما دفع �لطالب للم�ساركة يف �لكرنفال 

�لتقليدي �ل�سنوي باأعد�د كبرية غري م�سبوقة.
�لإد�ري���ة  �لهيئة  م��ن  علي  �حل��اج  ب�سار  �لطالب  ور�أى 
�أن طلبة �سورية كانو� مثال لل�سمود  يف كلية طب �لأ�سنان 
�لإرهاب  يحاربون  وجنود�  �ملا�سية  �ل�سبع  �ل�سنو�ت  خ��الل 
بعلمهم وتفوقهم يف در��ستهم وحت�سيلهم �لعلمي وقال: »�إن 
عيد �لطالب يوم مميز يف حياتنا ومنا�سبة لتجديد �لعهد 

و�لوعد لبناء �سورية �ملتجددة«.
�لذي  ب��ال��دع��م  �ل�سب�سبي  �ل��دي��ن  ن���ور  �ل��ط��ال��ب  ون���وه 
م�ساعدتهم  يف  �ل��ف��ع��ال  ودوره  لهم  �لطلبة  �حت���اد  يقدمه 
و�لتعبري عنهم يف جميع �ملحافل معتر� �أن معركة �لطالب 
�إعمار �سورية وتر�سيخ قيم �لعلم  �إعادة  �حلقيقية تكمن يف 

باملجتمع مبو�جهة �لفكر �لظالمي و�لتكفريي.

التقى ال�سيد عماد �سارة وزير الإعام ال�سوري جمموعة 
اللقاء احل��واري الذي جاء  من طلبة كلية الإع��ام ، ومتيز 
ا�ستجابة من الوزير �سارة لرغبة الطلبة بلقائه، بجانب كبر 
من  امل�ستفيدون  الطلبة  توجه  حيث  والتحفيز،  ال�سرد  من 
التدريب العملي يف املوؤ�س�سات الإعامية املحلية ملدد ترتاوح 
اأ�سبوع وخم�سة ع�سر يومًا ب�سورة جمانية بعدد من  ما بني 

ال�ستف�سارات للوزير.
الوطني  الإعام  اأّن  اللقاء  �سارة خال  الوزير  واأو�سح 
عاتقه  على  األقيت  التي  الكبرة  امل�سوؤولية  ق��در  على  ك��ان 
املدعومة  الكذب  اآلة  يواجه  اأن  عليه  وكان  الأزم��ة،  بدء  مع 
مبليارات الدولرات والتي هدفت اإىل قلب احلقائق واإظهار 
الإرهابي مبظهر الإن�سان امل�سامل، وجعل �ساحب احلق على 
»هم  �سارة  واأ���س��اف  ذل��ك«،  يف  »جنحوا  لقد  وق��ال  باطل، 
لكن  احلقيقة،  ثمن  ندفع  ل  ونحن  الكذب..  ثمن  يدفعون 
يواكب  اأن  الوطني  الإع��ام  ا�ستطاع  ذلك  من  الرغم  على 
ماكينة  تنقله  كانت  ملا  مغايرة  �سورة  ينقل  واأن  الأح��داث 
اأن�سنة  من  متّكن  كما  ال�سورية،  للدولة  املعادية  الإع���ام 
فظهر  �سيطنته،  يحاولون  كانوا  وقت  يف  ال�سوري  اجلندي 
اجلندي ال�سوري، يحمل الطفلة، وي�ساعد املراأة العجوز، كما 
ا�ستطاع الإعام الوطني اأن ينقل يوميات اجلندي ال�سوري، 
اإىل جواره يحمل  فكان اجلندي يحمل ال�ساح، والإعامي 
ال�سوري  الوطني  الإعام  قّدم  وقد  واملايكروفون،  الكامرا 
عددًا من ال�سهداء«، وحتّدث �سارة عن زيارة ع�سو كونغر�س 
مديرًا  عمل  عندما  ال�سورية،  الإخبارية  قناة  اإىل  اأمريكي 
لها، وقال �سارة نحن ن�سع �سجرة يف املحطة، ونطلق عليها 
ا�سم �سجرة ال�سهداء، وهي حتمل اأ�سماء من ارتقوا يف اأثناء 
اأخرب  عندما  باأنه  �سارة  وق��ال  احلربية،  العمليات  تغطية 
�سهداءًا،  الإعاميون  هوؤلء  ارتقى  كيف  الأمريكي  امل�سوؤول 
الوفود  ي��راف��ق  ك��ان  ب��اأن��ه  ق��ائ��ًا  وع��ّل��ق  الده�سة،  اأ�سابته 
لتغطية احلرب هناك،  فيتنام  اإىل  توافدت  التي  الإعامية 
فقال كان الإعاميون يغطون املعارك على بعد خم�سة ع�سر 

�شارة  يف لقاء حواري مع  طلبة كلية االإعالم

من  اأ���س��ًا  يقرتبوا  ومل  العمليات،  مناطق  من  م��رتا  كيلو 
خطوط النار، كما يفعل الإعاميون ال�سوريون.

عن  الطلبة  اأح��د  �سوؤال  على  اإجابة  يف  �سارة  واأو���س��ح 
الأخرة  للمعارك  الإعامية  التغطية  �سبب اختاف طبيعة 
كوزير  بقدومه  يرتبط  ذلك  كان  واإن  تقريبًا،  �سهرين  منذ 
من  عدد  بلقاء  ذلك  وعلل  بالنفي،  �سارة  اأج��اب  لاإعام، 
ب�سار  الرئي�س  ال�سيد  مع  ال�سيا�سيني  واملحللني  الإعاميني 
اخلطوط  ب��اأن  حرفية،  توجيهات  اأع��ط��ى  وال���ذي  الأ���س��د، 
وي�سّوب،  يخطاأ  الإع��ام  واأّن  الوطن  خطوط  هي  احلمراء 
الإع���ام،  حلرية  مفتوحًا  �سقفًا  �سيادته  اأع��ط��ى  وب��ذل��ك 

فانعك�س على طبيعة التغطية.
اإل  �ستنتهي قريبًا،  امليدانية  اأّن احلرب  اإىل  �سارة  ونوه 

والتي  الناعمة،  احلرب  وهي  �ستبداأ  اآخر  نوٍع  من  حربًا  اأّن 
الذين  الإع��ام��ي��ني،  م��ن  ال�ساب  اجليل  دور  فيها  �سيربز 
�سيعملون على بناء نوع من الثقافة وت�سديرها مبا يح�سن 
�سورية  ثقافة  ويعك�س  ال��وه��اب��ي،  الفايرو�س  م��ن  املتلقني 
واأبنائها احل�سارية، واأ�ساد �سارة بدور الإعام الوطني واأنه 
حمى �سورية، وقال اأّن العراق �سقط اإعاميًا قبل اأن ي�سقط 
ع�سكريًا، وكذلك الأمر يف تون�س وم�سر وليبيا، وهذا الأمر 
مل يتمكن من حتقيقه اأعداء �سورية، بف�سل الإعام الوطني 

الذي ا�ستطاع اأن ي�سمد ب�سمود اجلي�س العربي ال�سوري.
اأدار اجلل�سة الدكتور حممد العمر عميد كلية الإعام، 
بح�سور عدد من الأ�ساتذة يف كلية الإعام وعدد من مديري 

املوؤ�س�سات الإعامية الوطنية.



No. 42    9    2018
ن�ساطات)�لعدد �لثاين و�لأربعون(  �أيلول 2018

توفري  خ��الل  من  �أو  �لعاملي  و�لحتكاك  لهم 
مب�ستوى  �لرتقاء  �أج��ل  من  عامليني  مدربني 
�لفرق �ل�سورية �إىل  �مل�ستويات �لعاملية  لفتا 
�إىل �أنه قبل نهاية �لعام �حلايل  �ستكون هذه 

�خلطة قد  تبلورت ويف طريقها لالنطالق.
و ل��ف��ت �ل��دك��ت��ور حم��م��د زه���ري �سندوق 
جامعة  يف  �ملعلوماتية  �لهند�سة  كلية  عميد 
�لأوىل  باملر�كز  �لفائزة  �لفرق  �أن  �إىل  دم�سق 
م�ستوى  على  �لوطنية  �مل�سابقة  �إىل  �ستتاأهل 
�مل�سابقة  �إىل  ث���م  وم���ن  ���س��وري��ة  يف  �ل��ك��ل��ي��ات 
�لعاملية مبينا  �إىل  �لعربية وبعدها  �لإقليمية 
�أن �لكلية ب�سدد تو�سيع نطاق هذ� �لنوع من 
م�ستوى  ع��ل��ى  م�سابقات  و�إج�����ر�ء  �مل�����س��اب��ق��ات 
كمبيوتر غر�فيك »نظم بيانية« و�أمن �لنظم 

�ملعلوماتية وتطوير �مل�سابقات �لروبوتية.
ور�أى �سندوق �أنه من �أجل �حل�سول على 
مهند�سي معلوماتية بجودة عالية ل بد من 
بذل �جلهود للو�سول �إىل هذه �لهدف �لذي 

يحتاج �إىل جهود جميع �لأطر�ف �ملعنية .
�لهند�سة  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  �ع���ت���ر  ب������دوره   
�مل��ع��ل��وم��ات��ي��ة �ل���دك���ت���ور م����ازن حم���اي���ري باأن 
�لإب���د�ع  لتعزيز  فر�سة   تعد  �مل�سابقة   ه��ذه 
�لعمل �جلماعي  ومتكني �لطالب من  وروح 
ت�ساعدهم  يف  �حل�سول على  �لتي  �لتقنيات 
�مل�سابقات  ه��ذه  �أن  ع��ن  ع��م��ل  ف�سال  ف��ر���س 
ت�ساعد �جلامعة على حت�سني ترتيبها �لعاملي 
بقية  �لتناف�س مع  و�إثبات قدرتها من خالل 

�جلامعات �لعاملية .
�ل��دك��ت��ور مدحت  �مل�سابقة  م��دي��ر  و�أ���س��ار 
مع  و�لتعاون  �لتن�سيق  مت  �أن��ه  �إىل  �ل�سو�س 
للمعلوماتية  �ل�����س��وري��ة  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �جل��م��ع��ي��ة 
و�جل��ام��ع��ة �لف��رت����س��ي��ة �ل�����س��وري��ة م��ن �أجل 
�إج�����ر�ء م�سابقة  ح��ي��ث مت  �مل�����س��اب��ق��ة  ت��ن��ظ��ي��م 
�لذي  �لكبري  �لطالب  ع��دد  ل�سبط  تاأهيلية 

�مل�سابقة �لرجمية  تناف�س 40 فريقا يف 
�لهند�سة  ك��ل��ي��ت��ا  �أق���ام���ت���ه���ا  �ل���ت���ي  �ل�����س��اب��ع��ة 
�ملعلوماتية و�لهند�سة �مليكانيكية و�لكهربائية 
ملدة  و��ستمرت   2018 لعام  دم�سق  جامعة  يف 
�ل��ط��الب جمموعة  فيها  ح��ل  ���س��اع��ات  خم�س 
من  عالية  م��ق��درة  تتطلب  �لتي  �مل�سائل  م��ن 
و�خلو�رزميات  �ملنطقي  و�لتفكري  �لتحليل 

�لرجمية.
ويف ختام �مل�سابقة مت �إعالن نتائج �لفرق 
�ل��ف��ائ��زة يف �مل�����س��اب��ق��ة وت���وزي���ع �جل���و�ئ���ز على 
طالب �لفرق �لفائزة �سمن حفل �أقيم يف كلية 
�لفريق  تكرمي  مت  كما  �ملعلوماتية  �لهند�سة 
�لذي �سارك  يف �مل�سابقة �لرجمية يف �ل�سني 
وفريق �لروبوت �حلا�سل على �لرتتيب �لأول 

يف �مل�سابقة �لروبوتية يف بريوت.
»د�دز  ف��ري��ق  �لأول  �مل��رك��ز  ع��ل��ى  وح�����س��ل 
ه����وم«  و�ل����ذي ي�سم ث���الث ط���الب م��ن كلية 

�لهند�سة �ملعلوماتية.
وقال �لطالب �لفائز نور �لدين رم�سان 
زمالئه  م��ع  عليها  ح�سل  �لتي  �لنتيجة  ب��اأن 
ونتيجة  بعد تدريب مكثف  �لفريق جاءت  يف 
تناغم كبري بني �أع�ساء �لفريق و�ملدرب حيث 
��ستطاع �لفريق حل 7 م�سائل يف �خلو�رزميات 
فيما �أكد زميله ر�مز زيبق باأن هذه �لنتيجة 
�مل�سابقة  يف  للتناف�س  للفريق  د�ف���ع  �ستكون 
�إىل  �ل��ت��اأه��ل  ث��م  وم��ن  �لوطني  م�ستوى  على 

�مل�سابقات �لعاملية .
وخالل حفل  �لتكرمي �أكد رئي�س جامعة 
باأن   قباقيبي  م��اه��ر  حممد  �ل��دك��ت��ور  دم�سق 
�جل���ام���ع���ة ���س��ت��خ�����س�����س �جل������زء �لأك�������ر من 
�هتمامها يف �ملرحلة �لقادمة من �أجل رعاية 
�ل��ط��الب �مل��ت��م��ي��زي��ن و�مل��ب��دع��ني م�����س��ري� �إىل  
متقدمة  مرتبة  على  دم�سق  جامعة  ح�سول 
بني �لفرق �لكبرية يف �مل�سابقات �لعاملية وكان 
�أخرها �مل�سابق �لرجمية يف �ل�سني  هو بحد 
ذ�ته �جناز كبري ود�فع كبري  للعمل على  رفع 
�سقف �لطموح  للو�سول �إىل مر�كز متقدمة 

بامل�ستقبل على  �مل�ستوى �لعاملي.  
�مل�سابقات  ه��ذه  �أن  �إىل  قباقيبي  ول��ف��ت 
ت�ساهم يف تعزيز �لعمل �جلماعي بروح �لفريق 
جامعاتنا  معظم  تفتقده  �أم���ر  وه��و  �ل��و�ح��د 
�لعمل  فريق  �سمن  �لنجاح  �أن  على  موؤكد�   ،
�مل�سابقات  �أ�سا�س هذه  ي�سكل  و�ل��ذي  �لو�حد  
طرق  وت�سجع  �لعمل  روح  ت��ع��زز  ع��ل��ى   يعمل 
بناء يرجميات ج��دي��دة مب��ا ميكن  �أخ���رى يف 
�ل��ط��الب م��ن ب��ن��اء ق��در�ت��ه��م حت��ت �ل�سغط ، 

�سمن جو عمل حقيقي.
�لفرت��سية  �جلامعة  رئي�س  �سدد  كما 
تقدمي   ���س��رورة  على  عجمية  خليل  �لدكتور 
دع����م �أك�����ر ل��ل��ف��رق �ل�������س���وري���ة �مل�������س���ارك���ة يف 
بني  حاليا  ج��اري  �لعمل  �إىل  لفتا  �مل�سابقات 
�جل��ام��ع��ة وب��ق��ي��ة �ل��ف��رق �ل�����س��وري��ة  م��ن �أجل 
�إي���ج���اد �آل���ي���ة  وخ��ط��ة ع��م��ل ل��دع��م �لطالب 
�لكايف  �لتدريب  تقدمي  خالل  من  �ملتفوقني 

�سادت  حيث  و�لتقني  و�لإع��الم��ي  �لتنظيمي 
من  مكنت  �لتي  �ل��و�ح��د  �لفريق  روح  �أج���و�ء 

جتاوز جميع �ل�سعوبات.
�أوىل  �سنة  �سبيناتي  و�سام  �لطالب  ك�سار 
�سنة  ق��م��ر  ج��ورج��ي��ن��ا  و�ل��ط��ال��ب��ة  معلوماتية 
ثانية �ىل �جو�ء �ملناف�سة �لعلمية �لتي وفرتها 
�لأ�ساليب  ع��ن  بعيد�  �ل��ط��الب  ب��ني  �مل�سابقة 
�لتقليدية �لتي تعتمد على �حلفظ و�لتلقني 
تاأهيل  يف  ت�����س��اع��د  �مل�����س��اب��ق��ة  �أن  �إىل  لف��ت��ني 
�لطالب من �أجل دخول �سوق �لعمل وحتقيق 

طموحهم �مل�ستقبلي.
يذكر �أن فريق جامعة دم�سق �مل�سارك يف 
�لرجمية  للم�سابقة   42 �ل  �لعاملي  �لنهائي 
�ل�سينية  �لعا�سمة  يف  �أقيم  �ل��ذي  �جلامعية 
�لأو�ئل  �ملئة  ب��ني  مكانه  حجز  م��وؤخ��ر�  بكني 
على م�ستوى �لعامل حيث حازت جامعة دم�سق 
�ملرتبة 56 من بني 140 جامعة متقدمة على 

جامعات �أمريكية و�أوروبية عريقة.
وت���ع���د �مل�����س��اب��ق��ة و���س��ي��ل��ة جل���م���ع �أذك�����ى 
�ملرجمني من جامعة دم�سق يف قاعة و�حدة 
�جلماعي  و�ل��ع��م��ل  �لإب�����د�ع  لتعزيز  وت��ه��دف 
برجميات  بناء  يف  �جلديدة  �لطرق  وت�سجيع 
ج�����دي�����دة ومت����ك����ني �ل�����ط�����الب م�����ن �خ���ت���ب���ار 
وتاأمني  �ل�سغط  حت��ت  و�أد�ئ���ه���م  م��ق��در�ت��ه��م 
�لكرى  �ل�سركات  فر�س تدريب وعمل لدى 
م���ن خ����الل ت���اأم���ني ل���ق���اء �ل��ط��ال��ب م���ع تلك 

�ل�سركات �أثناء �أيام �مل�سابقة.
وتلقب �مل�سابقة بحرب �لعقول وهي �أكر 
�ذ  �أكادميية وتكنولوجية  من جمرد مناف�سة 
معلوماتي  جمتمع  لبناء  �لأر�سية  �أ�سبحت 
لي�سو�  ف���امل�������س���ارك���ون  �أك�����ر  م���ت���ع���اون  ع���امل���ي 
بابتكار  و�إمن���ا  �مل�سائل  بحل  فقط  مطالبني 

طرق ذكية وفعالة يف �حلل.

40 فريقا  تناف�سوا يف امل�سابقة الربجمية بجامعة دم�سق

قباقيبي: رعاية الطالب املبدعني اأولوية يف املرحلة القادمة 

�لأجدر  �ل��ع��ام و�خ��ت��ي��ار  ب�سكل لف��ت ه��ذ�  ز�د 
�إىل  �إ���س��اف��ة  �مل�سابقة  يف  ���س��ارك  ح��ي��ث  منهم 
�لفرق �لنظامية من �لكليتني و�لبالغ عددها 
35 فريقا فرق من �لأوملبياد �لعلمي �ل�سوري 
وفرق فائزة يف �مل�سابقات �لرجمية �لدولية 
ر�سمية  �مل�سابقة  هذه  �أن  �إىل  م�سري�  �ملا�سية 
و�لعاملية  �لوطنية  للم�سابقات  ت��وؤه��ل  وه��ي 
ب��د�أت جامعة دم�سق  منذ ثالث  ب��د�أت حيث 

�سنو�ت تتاأهل �إىل �لفرق �لعاملية.
وك�����س��ف �ل�����س��و���س ب����اأن �مل�����س��اب��ق��ة تتجه 
ح��ال��ي��ا ن��ح��و زي����ادة ع���دد �جل��ام��ع��ات �مل�ساركة 
وخا�سة �جلامعات �خلا�سة لكون �غلبها بعيد 

عن �أجو�ء هذه �مل�سابقات. 
د�نيال  �أو�����س����ح  �ل��ت��ح��ك��ي��م  ف���ري���ق  وم����ن 
�أن كل م�ساألة من  جرو�س من جامعة �لبعث 
ق�سة  تت�سمن  �مل�سابقة  يف  �ملطروحة  �مل�سائل 
حل  �إىل  بحاجة  حياتية  م�سكلة  �أو  �سغرية 
�ألعاب  مثل  �ملعقدة  �لألعاب  من  جمموعة  �أو 

�ل�سطرجن وفيها �أكر من �ختبار.
وم���ن ف��ري��ق �مل��درب��ني ق���ال �مل����درب جمد 
�مل�سابقة  �إن  معلوماتية  خام�سة  �سنة  عجاج 
تك�سب �مل�ساركني خرة و�سرعة بديهة يف حل 
�مل�سائل �لرجمية ومتنحهم �أ�ساليب جديدة 

يف هذ� 
ن��ت��ائ��ج��ه��ا تعتر  �أن  ع���ن  ف�����س��ال  �مل���ج���ال 
�ل�سركات  �أرق������ى  �إىل  ل��الن�����س��م��ام  م���ع���ي���ار� 
�أن  �إىل  م�������س���ري�  �ل�����ع�����امل  يف  و�جل�����ام�����ع�����ات 

�لتح�سري�ت �خلا�سة ��ستغرقت نحو �سهر.
ول��ف��ت��ت �ل��ط��ال��ب��ة �أل��ي�����س��ار �ل�����س��اي��غ من 
معلوماتية-  ثالثة  -�سنة  �لتنظيمي  �لفريق 
كليات  خمتلف  م��ن  �ل��ط��الب  ع�سر�ت  �أن  �إىل 
�هتمامات  ل���دي���ه���م  مم����ن  دم�������س���ق  ج���ام���ع���ة 
ومت  �مل�سابقة  لتنظيم  تطوعو�  باملعلوماتية 
للعمل  جم���م���وع���ات  ث����الث  �إىل  ت��ق�����س��ي��م��ه��م 
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مب�ساركة نحو 450 طالب املع�سكر االإنتاجي  يعود اإىل كلية الزراعة 
رئي�ص جامعة دم�شق  ي�شاهم يف �شقل معارف الطالب بالتدريب العملي

اأ�شا�شيات البحث العلمي يف ور�شة عمل بكلية الطب الب�شري 

اختتمت يف كلية الزراعة بجامعة دم�سق 
ال�سنة  لطاب  الإنتاجي  املع�سكر  فعاليات 
بح�سور  الخت�سا�سات  مبختلف  ال��راب��ع��ة 
حزب  ف��رع  اأم��ني  احللبوين   خالد  الدكتور 
دم�سق   بجامعة  ال���س��رتاك��ي  العربي  البعث 
وال��دك��ت��ور حم��م��د م��اه��ر ق��ب��اق��ي��ب��ي  رئي�س 

اجلامعة.
ول���ف���ت رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة خ����ال حفل 
التي  الإنتاجية  املع�سكرات  اأن  اإىل  الختتام 
اجلامعة  ربط  يف   ت�ساهم  الطاب  ينفذها 
ب��امل��ج��ت��م��ع  م��وؤك��دا ع��ل��ى اه��ت��م��ام اجلامعة 
تطوير  على  وحر�سها  ال��زراع��ي  بالتعليم 
اأعرق  تعد من  التي  الزراعة   كلية  اإمكانيات 
خال  من  وذل��ك  واأهمها،  اجلامعة  كليات 
التعليم  والتدريب اجليد للطاب با�ستخدام 
الو�سائل التكنولوجية اجلديدة بهدف اإعداد 
�سوق  يف  املناف�سة  على  ق��ادر  متميز  خريج 

العمل الداخلي واخلارجي.
الطاب  التزام  اأن  على  قباقيبي  واأك��د 
بح�سور املع�سكر الإنتاجي هو دليل على وعي 
معلوماتهم  �سقل  على  وحر�سهم  الطاب 
الأمر  العملي  والتطبيق  بالتدريب  النظرية 
بعد  العملية  حياتهم  يف  �سي�ساعدهم  ال��ذي 

التي  العمل  ور�سة  يف  امل�ساركون  ناق�س 
جامعة  يف  الب�سري  ال��ط��ب  كلية  نظمتها 
العلمي  البحث  اإج���راء  اأ�سا�سيات  دم�سق 
الدرا�سات  واأن���واع  العلمية  الأوراق  وكتابة 
على  وذل��ك  الطبية  امل��ج��الت  يف  البحثية 

مدرج املوؤمترات يف الكلية.
وا�ستعر�س امل�ساركون يف الور�سة عددا 
اأجراها  التي  العلمية  الأبحاث والأوراق  من 
ال�سنتني  وط��اب  العليا  الدرا�سات  ط��اب 
واملن�سورة  الكلية  يف  وال�ساد�سة  اخلام�سة 
م�ستوى  على  املحكمة  العلمية  املجات  يف 
املنهجية  والأ�ساليب  الطرائق  واأبرز  العامل 

املتبعة فيها.
لفت  الور�سة  افتتاح  خ��ال  كلمته  ويف 
الدكتور ع�سام اخلوري نائب رئي�س جامعة 
الور�سة  اأهمية  اإىل  العلمية  لل�سوؤون  دم�سق 
البحث  وطرائق  كتابة  على  الإ�ساءة  جلهة 
احلالت  وتوثيق  الطبي  املجال  يف  العلمي 
والندوات  املوؤمترات  اأن  معتربا  ال�سريرية 
الطب  لكليات  م�سافة  قيمة  ت�سكل  العلمية 
امل�ستجدات  اآخر  مواكبة  اأجل  من  وطابها 

بعد  ج��اء  املع�سكر  اأن  اإىل  م��رع��ي  ال��وه��اب 
الإنتاجية  للمع�سكرات  �سنوات  �سبع  انقطاع 
وتدريبي  طابي  و  علمي  ملتقى  مبثابة  وهو 
يتيح للطاب تنفيذ ما تعلموه خال �سنوات 
على  وت��ع��ري��ف��ه��م  ع��م��ل��ي  ب�سكل  درا���س��ت��ه��م 
ت�ساهم  اأك��ر  مهارات  ليتك�سبوا  العمل  واق��ع 
�سوق عمل  وتاأمني  تطوير مهنتهم   لحقا يف 

للطاب.
  لفتا اإىل اأنه مت خال املع�سكر تطبيق 
خال  من  الطاب  جلميع  اليومي  الربنامج 
املراكز  �سملت جميع  يومية   جولت ميدانية 
املهند�س  بعمل  املرتبطة  العلمية  البحثية 
التي  ال��دول��ي��ة  املنظمات  وبع�س  ال��زراع��ي  
قامت بزيارة يف رحاب كلية الزراعة لتقدمي 

الدعم واملحا�سرات العلمية للطاب.
الأمانة  اأن  اإىل  الكلية  عميد  ول��ف��ت   
مع  التن�سيق  يف  دورا  ك��ان  للتنمية  ال�سورية 
�سوق  ل��ت��اأم��ني  املخت�سة  ال�����س��رك��ات  بع�س 
بالإ�سافة  ت��خ��رج��ه��م   ب��ع��د  ل��ل��ط��اب  ع��م��ل 
من  للطاب  الرتفيهي  باجلانب  الهتمام 
الفنية  والأن�سطة  امل�سائية  احلفات  خال 
العلمي  الطاب  وال��ت��زام  جهود  على  مثنيا 

والأخاقي خال فرتة املع�سكر .

مدى  على  ي��دل  وه��ذا  �سورية  لها  تتعر�س 
قدرة طاب الكلية واإ�سرارهم على التميز 
�سرورة  موؤكدة  التحديات  كل  رغم  العلمي 
اأهم  اأحد  باعتباره  العلمي  البحث  ت�سجيع 

عوامل رفع الت�سنيف العاملي جلامعاتنا.
رئي�س  احللبي  م��روان  الدكتور  واعترب 
اأن  الكلية  يف  وال��وراث��ة  اجلنني  ط��ب  ق�سم 
الطبي  امل��ج��ال  يف  العلمي  البحث  تطوير 
والدليل  بالربهان  امل�سند  الطب  واعتماد 
والأداء  املمار�سة  نوعية  حت�سني  يف  ي�سهم 
ما  العلمي  م�ستواهم  ورفع  لاأطباء  العملي 
العاجية  اخل��دم��ات  على  اإيجابا  ينعك�س 

وال�سحية املقدمة للمر�سى.
وتوؤكد املوؤمترات وامللتقيات العلمية التي 
تنظمها كلية الطب الب�سري بجامعة دم�سق 
على احلاجة امل�ستمرة اإىل التوا�سل وتبادل 
البحوث  من  وال�ستفادة  واملعرفة  اخل��ربة 
العلمية واملوا�سيع املطروحة التي تركز على 
اجلانب العملي يف املمار�سة الطبية وكذلك 
الهتمام بالن�سر العلمي واعتباره اأولوية يف 

اجلامعات من اأجل الرتقاء به.

التخرج. 
435 م�سارك 

اأمين  الدكتور  املع�سكر  قائد  واأو���س��ح    
�سحادة العودة باأن املع�سكر ي�سكل  نقطة هامة 
من  النتهاء  بعد  ياأتي  لأنه  الطالب  حياة  يف 
المتحانات اجلامعية فيجد الطالب يف تلك 
متنف�سًا  العلمية  للفائدة  اإ�سافة  املع�سكرات 
يروح فيه عن نف�سه من ال�سغوطات واأ�ساف 
تنفيذ  خ��ال  م��ن  املع�سكر   اأهمية  ت��اأت��ي   ..
بع�س اجلوانب التطبيقية التي تعزز اجلانب 

العلمية والطبية العاملية.
من جانبه اأكد الدكتور حممد نبوغ العوا 
دم�سق  بجامعة  الب�سري  الطب  كلية  عميد 
حر�س الكلية على تاأمني كل ما هو �سروري 
لإجن��اح ه��ذه ال��ن��دوات وال��ل��ق��اءات العلمية 
وال�ستمرار يف عملية التعليم الطبي املتقدم 
وزيادة املعرفة الطبية للطاب الأمر الذي 
به  والرت��ق��اء  املجتمع  تنمية  على  ينعك�س 

ال�سنة  خ��ال  الطالب  تلقاه  ال��ذي  النظري 
لفتا  وق��درات��ه  مهاراته  وتطوير  الدر�سية  
املع�سكر  يف  امل�ساركني  الطاب  عدد  اأن  اإىل 
بلغ نحو 435 من �ستى اخت�سا�سات الكلية ، 
مع  يتنا�سب  خا�س  برنامج  خال  من  وذلك 
اخت�سا�س الأق�سام مت�سمنا اأن�سطة خارجية 
التي  العملية  التطبيقات  اأهم  على  لاطاع 

تتعلق باخت�سا�س الطالب.
ملتقى علمي وبحثي

الدكتور عبد  الزراعة  واأ�سار عميد كلية 

وكذلك احلفاظ على املكانة العلمية الرائدة 
ومواجهة  اجلامعات  م�ستوى  على  للكلية 
ي�ستهدف  ال��ذي  الظامي  الإره���اب  الفكر 

الوطن.
بدورها اأ�سارت الدكتورة مي�سون قد�سي 
البحث  ل�����س��وؤون  ال��ط��ب  كلية  عميد  ن��ائ��ب 
العلمي اإىل اأن جميع الأبحاث املعرو�سة يف 
التي  اأجن��زت خ��ال ف��رتة احل��رب  الور�سة 
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على بدء تعايف �سورية.
رفائيل  �لدكتور  �أ�سار  �لر�زيل  ومن 
�للثة  باأمر��س  �خت�سا�سي  �سيكاتو  كوري 
عن  حما�سرته  خ��الل  �سيتحدث  �أن��ه  �إىل 
ثالثة �أنو�ع من �لزرعات �لتي ت�ستخدم يف 
لفتا  �خلا�سة  �حل��الت  وتعوي�س  ترميم 
تبادل  تتيح  �لعلمية  �ل��ن�����س��اط��ات  �أن  �إىل 
وت�سهم  �لأط��ب��اء  بني  و�لتجارب  �خل��ر�ت 
على  ينعك�س  �ملهني مبا  م�ستو�هم  رفع  يف 

�خلدمات �لطبية �ملقدمة للمر�سى.
ور�ف��������ق �مل�����وؤمت�����ر م���ع���ر����س لأح������دث 
�لتجهيز�ت و�ملو�د �ل�سنية �سو�ء �جلر�حية 
و�أحدث  �ملعقمات  �إىل  �إ�سافة  �لدو�ئية  �أو 

�لأدو�ت و�لتقنيات �مل�ستخدمة.
�لدكتور عاطف  �ملوؤمتر  �فتتاح  ح�سر 
و�لدكتور  �ل���ع���ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  وزي����ر  ن����د�ف 
�أم��ني فرع جامعة دم�سق  خالد �حللبوين 
حلزب �لبعث �لعربي �ل�سرت�كي و�لدكتور 
ق��ب��اق��ي��ب��ي رئ��ي�����س جامعة  حم��م��د م���اه���ر 
�أطباء  نقيب  ديب  فاديا  و�لدكتورة  دم�سق 
ب��ا���س��م��ة �ل�ساطر  ���س��وري��ة و�ل���ل���و�ء  �أ���س��ن��ان 
�لأمن  ق��وى  يف  �لطبية  �خل��دم��ات  م��دي��ر 

�لد�خلي وح�سد من �ملعنيني.

�ل�سنية  �لطبية  �لعلوم  وحديث يف جمال 
و�أحدث �لتجهيز�ت �خلا�سة بذلك.

�أ�سار  لل�سحفيني   ت�����س��ري��ح��ات  ويف 
ق�سم  رئي�س  ح�سمة  �أحمد  عمر  �لدكتور 
جر�حة �لفم و�لوجه و�لفكني بكلية طب 
�لأ���س��ن��ان ب��ج��ام��ع��ة دم�����س��ق ومم��ث��ل وز�رة 
�أن  �إىل  �ل��ع��رب��ي  ب��ال��ب��ورد  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
�ملوؤمتر ياأتي بعد �نقطاع نحو �سبع �سنو�ت 
وي�����س��م حم��ا���س��ري��ن م���ن ل��ب��ن��ان وم�سر 
�ملتحدة  و�ل����ولي����ات  و�أمل���ان���ي���ا  و���س��وي�����س��ر� 

بعد انقطاع �شبع �شنوات ... كلية طب االأ�شنان تقيم موؤمترها العلمي ال�شاد�ص 
حتت عنو�ن »�جلديد يف طب �لأ�سنان«  
�لأ�سنان بجامعة دم�سق  �أقامت كلية طب 
�ليوم موؤمترها �لعلمي �ل�ساد�س مب�ساركة 
�أ���س��ن��ان م��ن �سورية  �أك��ر م��ن 500 طبيب 

ودول عربية و�أجنبية.
�ملوؤمتر  يف  �مل�������س���ارك���ون  و����س��ت��ع��ر���س 
�أي��ام ع��دد� من �لأبحاث  على مدى ثالثة 
�ملتعلقة  �مل���ج���الت  يف  �حل��دي��ث��ة  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
�لعملية  �لتطبيقات  مثل  �لأ���س��ن��ان  بطب 
للخاليا �جلذعية وتقنيات �لبناء �لعظمي 
و�ملو�د  �لزرعات  �لفكني ل�ستقبال  وتهيئة 
�حلديثة يف �لزرع �ل�سني ومعايري �ختيار 
�لتجميلية  و�ل����زرع����ات  �جل���ي���دة  �ل���زرع���ة 
وحو�دث �لأ�سنان �لد�ئمة وطرق عالجها 
�ل�سفاف عند  �لتقومي  و��ستطباب وحدود 
�لفم  وج��ر�ح��ة  �للبية  و�مل����د�و�ة  �ليافعني 

و�لفكني. 
�ملوؤمتر لفت  �فتتاح  كلمته خالل  ويف 
رك���اب عميد كلية  ���س��امل  �ل��دك��ت��ور حممد 
طب �لأ�سنان بجامعة دم�سق �إىل �أن �لكلية 
خالل  من  �لتميز  �إىل  د�ئ��م  ب�سكل  ت�سعى 
�لن�ساطات �لعلمية �لتي يقوم بها �أ�ساتذتها 
وطالبها يف جمال �لبحث �لعلمي موؤكد� 
�أه��م��ي��ة �لط�����الع ع��ل��ى ك���ل م���ا ه���و جديد 

للطالب  علمية  دورة  وتر�فقه  �لأمريكية 
و�لأ�ساتذة حول زرع �لأ�سنان ورفع �جليب 
با�ستخد�م  �ل��ع��ظ��م��ي��ة  و�ل���ط���ع���وم  �ل��ف��ك��ي 

تقنيات متقدمة ومتطورة.
�دموند  �ل���دك���ت���ور  �أك�����د  ل��ب��ن��ان  وم����ن 
�ل�سنان  ج��ذور  ع��الج  �خت�سا�سي  كوي�س 
�لن�ساطات  يف  �مل�������س���ارك���ة  ع���ل���ى  ح���ر����س���ه 
�لعلمية �لتي تعقد يف �سورية حيث ت�سكل 
�أن  فر�سة مهمة لتبادل �خلر�ت معتر� 
دليال  ت�سكل  �ملوؤمتر  يف  �لكبرية  �مل�ساركة 

�لتميز  ه��ي��ئ��ة  يف  �لأك���ادمي���ي���ة  �ل���ر�م���ج  �إد�رة  �أق���ام���ت 
علميا  موؤمتر�  �ليوم  دم�سق  جامعة  مع  بالتعاون  و�لإب���د�ع 
ملناق�سة م�ساريع تخرج 17 طالبا وطالبة من �لدفعة �لثالثة 
�خت�سا�س  �لأكادميية  �لر�مج  �لد�ر�سني يف  �ملتميزين  من 
كلية  ت�سرين يف  م��درج  على  وذل��ك  �حليوية  �لطبية  �لعلوم 

�ل�سيدلة
تهيئة  �إىل  �حل��ي��وي��ة  �لطبية  �ل��ع��ل��وم  ب��رن��ام��ج  وي��ه��دف 
�ملوؤ�سات  يف  كا�ست�ساريني  يعملون  باحثني  ليكونو�  خريجيه 
مبهار�ت  وتزويدهم  �ل�سورية  �لبحثية  و�ملر�كز  �لأكادميية 
�لتجارب  ت�سميم  ع��ل��ى  وق�����درة  �ل��ت��ق��اين  �مل��ح��ت��وى  ع��ال��ي��ة 
�لتحليل  وتطبيق  �ل�سحية  �لح�سائية  �لبيانات  و��ستقر�ء 

�لنقدي و�لإد�رة �لذ�تية
�أنه  �لعزب  عماد  و�لإب���د�ع  �لتميز  هيئة  رئي�س  و�أو���س��ح 
لت�سبح  �لبحثية  �مل�ساريع  بهذه  �لنتقال  على  �لعمل  يتم 
تطبيقية م�سري� �إىل �أن �ملوؤمتر ي�ستقطب �لعدد �لأكر من 
بالرنامج  للتعريف  للمتميزين  �لوطني  �مل��رك��ز  خريجي 
و�لنتائج  �لبحثية  �مل�����س��اري��ع  خ��الل  م��ن  ط��الب��ه  و�إجن�����از�ت 

�لعلمية �مل�ستخل�سة منها
جمد  �لدكتور  �حليوية  �لطبية  �لعلوم  برنامج  من�سق 
�أن هدف �لرنامج خلق باحث متميز قادر  �أو�سح  �جلمايل 
للم�سكالت  �حل��ل��ول  و�إي��ج��اد  �ل�سحي  �ل��و�ق��ع  حتليل  على 

�ل�سحية 
�مل���وؤمت���ر ي�سم  �أن  �ل����ع����ر�وي  ن����دى  وب��ي��ن��ت �خل��ري��ج��ة 
ب��ت��ن��اول م��و����س��ي��ع بحثية ج��دي��دة ولي�ست  ت��ت��ف��رد  م�����س��اري��ع 
مبينة  وتطويرها  �خلالقة  �لأف��ك��ار  على  وتعتمد  تقليدية 

مناق�شة 17 م�شروع تخرج لطالب الدفعة الثالثة من املتميزين الدار�شني يف الربامج االأكادميية

وحيد  �ل�سكلي  �لتعدد  در����س��ة  ح��ول  يتمحور  م�سروعها  �أن 
وعالقتها  غاما  �لن��رت�ف��ريون  جينة  يف  �مل��ف��رد  �لنكليوتيد 
م��ع ح���دوث �ل���س��ق��اط��ات �ل��ع��ف��وي��ة ل���دى �ل��ن�����س��اء �ل�سوريات 

و�لرتباط بينهما
�ملوؤمتر  �أن  �إىل  �سنبلي  ختام  �خلريجة  �أ���س��ارت  ب��دوره��ا 
فر�سة لإظهار ما ميلك �لطالب من طاقات و�إمكانات كون 
م�سروعها  �أن  �إىل  لفتة  قيمة  له  �مل�ساريع  من  م�سروع  كل 
يفيد يف �لك�سف عن �لمناط �جلينية �ملتعلقة بالد�ء �لزلقي
ع����ام 2012  �ن��ط��ل��ق��ت  �لأك���ادمي���ي���ة  �ل���ر�م���ج  �أن  ي���ذك���ر 

وتخرجت �لدفعة �لأوىل منها عام 2016

وتت�سمن �لر�مج �لأكادميية �ملفتتحة فعليا �خت�سا�س 
�ل��ع��ل��وم �ل��ط��ب��ي��ة �حل��ي��وي��ة وه���و ج���زء م���ن ب��رن��ام��ج �لعلوم 
بجامعة  �ل�سيدلة  كلية  يف  مفتتح  و�ل�سيدلنية  �لطبية 
دم�سق و�خت�سا�س علوم تقانة �لليزر وهو جزء من برنامج 
دم�سق  بجامعة  �لعلوم  كلية  يف  مفتتح  �لفيزيائية  �لعلوم 
برنامج  م��ن  ج��زء  وه��و  ميكاترونيك�س  �خت�سا�س  وك��ذل��ك 
ت�سرين  جامعة  يف  مفتتح  و�لكهربائية  �مليكانيكية  �لنظم 
بالالذقية �أما برنامج �ملعلوماتية فافتتح يف كلية �ملعلوماتية 
�لتطبيقية  �لعايل للعلوم  �ملعهد  بجامعة دم�سق ومن ثم يف 

و�لتكنولوجيا
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�لن�سيجية  �ل�������س���ن���اع���ات  ه���ن���د����س���ة  ن���ظ���م 
�مليكانيكية  �ل���ه���ن���د����س���ة  ك��ل��ي��ة  يف  وت���ق���ان���ات���ه���ا 
و�لكهربائية �ملعر�س     �لطالبي �لثالث مل�ساريع 
�ل��ت��خ��رج وب��ع�����س �مل�����س��اري��ع �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة لطالب 
 2018  -2017 �ل��در����س��ي   للعام  �ل��ر�ب��ع��ة،  �ل�سنة 
كلية  عميد  حم��اي��ري  م���ازن  �ل��دك��ت��ور  بح�سور 
�لهند�سة �مليكانيكية و�لكهربائية وقيادة و�أع�ساء 
�ل�سعبة �لثالثة حلزب �لبعث �لعربي �ل�سرت�كي 
يف �جلامعة ومعاون وزير �ل�سناعة جمال �لعمر 
ومدير �سركة �ملغازل يف وز�رة �ل�سناعة �لدكتور 
�ل�سناعات  هند�سة  ق�سم  ومدير  ج�سن  �سليمان 

�لن�سيجية يف �لكلية . 
�لطالب  و�أع��م��ال  م�ساريع  �مل��ع��ر���س  و���س��م 
م�سروع   15 ن���ح���و  ع����دده����ا  ن���اه���ز  و  �مل���ت���م���ي���زة 
وق���د ت��ن��وع��ت ه���ذه �مل�����س��اري��ع م��ن ح��ي��ث �لأفكار 
تنفيذها  يف  �مل�ستخدمة  و�مل����و�د  و�لتكنولوجيا 
�ملختلفة  و�ل��ن�����س��ي��ج  �ل���غ���زل  جم�����الت  ل��ت��غ��ط��ي 
�لن�سيج و�لغزل  وبع�سها كان مزيج بني هند�سة 
�لكلية  يف  �لأخ��������رى  �لخ���ت�������س���ا����س���ات  وب���ع�������س 
وت�سمنت �بتكار �أجهزة وتقنيات ذ�ت طابع بحثي 

ومنفعة �قت�سادية .
و�����س���ت���م���ع �حل���������س����ور م�����ن �ل�����ط�����الب �إىل 
و�أهميتها  �مل��م��ي��زة  �مل�����س��اري��ع  ع��ن  مف�سل  ���س��رح 
تكرميهم  مت  �خلتام  ويف  و�لعلمية  �لقت�سادية 
مع �لأ�ساتذة �مل�سرفني وتوزيع �سهاد�ت �لتقدير 

عليهم.
 م�ساريع حيوية

�مليكانيكية  �ل����ه����ن����د�����س����ة  ك���ل���ي���ة  ع���م���ي���د 
�أكد خالل  �لدكتور مازن حمايري  و�لكهربائية 
�ف��ت��ت��اح �مل��ع��ر���س �أه��م��ي��ة �مل�����س��اري��ع �ل��ت��ي ينفذها 
�لن�سيجية  �ل��ه��ن��د���س��ة  ق�سم  يف  �ل��ت��خ��رج  ط���الب 
كا�سفا ب���اأن ه��ذه �مل�����س��اري��ع  ب���د�أت م��وؤخ��ر� تاأخذ  
�جتاهات بحثية تنفيذية عملية ميكن �أن تخدم 
تطوير �ل�سناعة �لن�سيجية يف �سورية مبجالت 
حيوية وهامة من خالل ربط �لعملية �لإنتاجية 

بالعملية �لتعليمية .
ب���اأن ه���ذه �مل�ساريع  �أو����س���ح حم��اي��ري   ك��م��ا 
�ل�سناعات  ل��ت��ط��وي��ر  �أف���ك���ار  ع��ل��ى  ت��ق��ت�����س��ر  مل 
�لطبية  �ل�����س��ن��اع��ات  يف  دخ��ل��ت  ب���ل   �لن�سيجية 
و�خلر��سانية و�لبناء وهذ� دليل على �أن خريجي 
��ستيعاب  وم��ه��ارة   كفاءة  بكل  ��ستطاعو�  �لق�سم 
�إىل  �ملعلومات �لنظرية وتطبيقها عمليا م�سري� 
بتقدمي  �ل��ط��الب  ع��ل��ى  تبخل  �جل��ام��ع��ة مل  �أن  
كافة م�ستلزمات  وتوفري  و�ملعنوي  �ملادي  �لدعم 

م�ساريعهم.
اأفكار مبتكرة

ق�سم  رئي�س  يون�س  با�سل  �ل��دك��ت��ور  و�أ���س��ار 
�ملعر�س  �أن  �إىل  وتقاناتها  �لن�سيجية  �ل�سناعات 
�ملنتخبة  و�لبحثية  �لتنفيذية  �مل�����س��اري��ع  ي�سم 
�ملعر�س  وه��و  �لعام   لهذ�  �لتخرج   م�ساريع  من 
�ل�����س��ن��وي �ل��ث��ال��ث ل���ط���الب �ل��ق�����س��م  لف���ت���ا �إىل 
�أنف�سهم  على  تفوقو�  �مل�ساريع  ه��ذه  يف  �لطالب 
م���ن خ����الل  �لأف���ك���ار �جل���دي���دة و�مل��ب��ت��ك��رة وقد 
للم�ساريع فهناك  �لتقليدي  �لإط��ار  خرجو� من 
�لبناء  قطاع  يف  �خلدمية  �مل�ساريع   من  �لعديد 

و�ل�سناعة و�ل�سحة .
�إىل م�ساركة نحو 12 م�سروع  يون�س  و�أ�سار 
يف �ملعر�س �أ�سرف عليها �أ�ساتذة من �لق�سم ومن 

و�لتحكم  �لإنتاج  كق�سم  �لأخ��رى  �لأق�سام  بع�س 
�لآيل ومن وز�رة �ل�سناعة لفتا �إىل �أن  �مل�ساريع 
�جلامعة   م��ن  �ل��ت��م��وي��ل  ع��ل��ى  ح�سلت  �مل��ت��م��ي��زة 
لكونها �ست�سبح جزء من خمابر �لق�سم ل�سالح 

تدريب �لطالب.
�مل�����س��ارك��ني  �سرح  �ل���ط���الب  �أن ق���دم  وب��ع��د 
�لقت�سادية  و�أهميتها  م�ساريعهم  ع��ن  مف�سل 
�مل�سرفني  �لأ�ساتذة  مع  تكرميهم  مت  و�لعلمية  

وتوزيع �سهاد�ت �لتقدير عليهم.
التنظيف اجلاف 

 �ل��ط��ال��ب��ان �أح��م��د ���س��م��ريي��ة وزم��ي��ل��ه �إي���اد 
ز�كياين قاما بت�سميم جهاز يعمل على  تنظيف 

وجتفيف وكي �ملالب�س يف وقت و�حد.
و�أو�سح �لطالبان  باأن  فكرة �جلهاز جديدة 
�ملحلية   �ل�������س���وق  م���وج���ود يف  وم��ب��ت��ك��رة  وغ����ري 
و�جلهاز قادر على �جناز ثالث عمليات يف وقت 
خالل  و�ل���ك���ي/   و�لتجفيف  �لتنظيف   / و�ح���د 
ي�ساهم  �أن  وب��ال��ت��ايل ميكن  دق��ائ��ق.   ع�سر  م��دة 
�لكهربائية يف  �لأج��ه��زة  �لتخفيف من وج��ود  يف 
يف  وي�ساهم  و�ملجفف  و�مل��ك��و�ة  كالغ�سالة  �مل��ن��زل 

توفري ��ستهالك �لكهرباء و�ملياه و�لزمن. 
بهذه  �سي�ساركان  ب��اأن��ه��م  �ل��ط��ال��ب��ان  ول��ف��ت��ا 
�لتقنية يف معر�س دم�سق �لدويل �أملني �أن يلق 
ت�سويق فكرته  �أجل  �ملعنية من  �هتمام  �جلهات 
�لبا�سل  م��ع��ر���س  �خ����رت�ع يف  ب����ر�ءة  ي��ن��ال   و�أن 

لالخرت�ع. 
يف حني �عتر �لدكتور وجيه ناعمة �مل�سرف 
�لعلمي على م�سروع �لت�سميم باأن فكرة �جلهاز 
طالبي  م�سروع   و�أن���ه  وخا�سة  للتطوير  قابلة 
ومي��ك��ن �إج�����ر�ء �مل��زي��د م��ن �لأب���ح���اث ع��ل��ي��ه من 
خالل ر�سائل ماج�ستري ودكتور�ه لحقا و��سفا 
و�لطاقة  �مل��ي��اه  يوفر  لأن��ه  بالبيئي  ه��ذ� �جل��ه��از 
�لكهربائية كما ميكن ت�سغيله بالطاقة �ل�سم�سية 
�لحرت�ق  كغاز�ت  �ل�سائعة  �لطاقات  و��ستخد�م 

.co2 يف �ملن�ساآت وبالتايل توفري �نبعاثات
طباعة حرارية 

عن  ����س���ر�ب���ي  رو�ن  �ل���ط���ال���ب���ة  وحت����دث����ت 
جهاز  ع��ن  ع��ب��ارة  �مل�����س��روع  ..ف��ق��ال��ت  م�سروعها 
تقنية  با�ستخد�م  �لأقم�سة  على  ح��ر�ري  طباعة 
معاجني  و  �لأل�����و�ن  ع��ن  فيها  ي�ستغنى  ح��دي��ث��ة 
��ستخد�م قما�س   �لتقليدية عن طريق  �لطباعة 
و م���ادة ر�ب��ط��ة  �لأم����ر �ل���ذي ي����وؤدي �إىل تثبيت 

مل��ت��اب��ع��ة م��ر�ق��ب��ة م�����س��روع��ه��م يف م��ن�����س��اأة طبية  
للتاأكد �أكر من مدى ��ستخد�م هذه �لع�سلة يف 

ج�سم �لإن�سان. 

�سباغة بيولوجية
�أبو  �لطالبتان /ر�م��ا  �مل�سروع من  ت�سميم 
�إمكانية  در����س��ة  وظيفته   �سكيف/   رمي  ح��ام��د، 
خف�س تكاليف عملية �سباغة �لأقم�سة �لقطنية 
عن طريق ت�سليط �ل�سوء على عملية �لتح�سري 
و�ملعاجلة �لأولية �لتي تخ�سع لها هذه �لأقم�سة 
يتيح  �مل�سمم  باأن �جلهاز  �لطالبتان  و�أو�سحتا   ،
بالطرق  لل�سباغة  �لتقليدية  �لطرق  ��ستبد�ل 
حتقق  �لتي  �لأن��زمي��ات  خ��الل  م��ن  �لبيولوجية 
�أملني  �لبيئة   على  �سرر  �أق��ل  �قت�سادية  مز�يا 
لأنه  �لقطاع �حلكومي  �جل��ه��از  يف  ه��ذ�  تطبيق 

يوفر يف �ملياه و�لطاقة �لكهربائية.

األياف ن�سيجية 
�لطالبني  �مل�سروع حت��دث  ه��ذ�  ع��ن فكرة    
و���س��ام ب���در �ل��دي��ن وحم��م��د �لأ����س���ود م��ن طالب 
خالله  م��ن  �أر�د�   و  �لق�سم  يف  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل�سنة 
لها  �لن�سيجية  �مل��و�د  مفادها" �أن  فكرة  �إي�سال 
جمال  يف  �ل�سناعية  �ل�ستخد�مات  من  �لكثري 
�خلر�سانة و�لبناء ويف جمال �لريا�سة ومالب�س 
�ملهن على خالف ما يعتقد �لنا�س  باأن �خت�سا�س 
�لغزل و�لن�سيج يقت�سر على �ملالب�س و�لأقم�سة.

�مل�سروع على در��سة  و�أ�سافا: عملنا يف هذ� 
لها  زجاجية  �ألياف  باإ�سافة  �لليفية  �خلر�سانة 
قوة  �زد�دت  ح��ي��ث  معينة  ون�����س��ب  خ��و����س  وف���ق 
�خل��ر���س��ان��ة �ل��ل��ي��ف��ي��ة وم���ن خ���الل �مل��ق��ارن��ة بني 
�إليها  و�أخ��رى م�ساف  عادية  عينة من خر�سانة 
�ألياف زجاجية كانت �لنتائج مثالية عند �إ�سافة 
�أن يقدم م�سروعهم  �آملني  �ألياف بن�سبة 0.4 %  

م�ساهمة ب�سيطة يف مرحلة �إعادة �لعمار. 

اختبار متدد وتقل�ص اخليوط 
�لثالث يف معر�س  �ملركز  ه��ذ� �جلهاز  ن��ال   
/ �لطالب  و�أو�سح  و�لخ��رت�ع،  لالإبد�ع  �لبا�سل 

ح�سني �خل�سر ، �أ�سامة معر�وي، روزيت خلوف/ 
ف��ك��رة �جل��ه��از لي�ست م��وج��ودة يف �سورية و  ب���اأن 
لكون  و�مل��خ��اب��ر  �مل��ع��ام��ل  يف  ي�ستخدم  �أن  مي��ك��ن 
�خل���ي���وط �ل��ن�����س��ي��ج��ي��ة ت��ت��ع��ر���س ل��ت��م��دد�ت غري 
�جلهاز  لهذ�  وميكن  �حل���ر�رة   ب�سبب  مدرو�سة 
�أن هذ�  ع��ن  �ل��ت��م��دد�ت  ف�سال  ه��ذه  �أن ي�سبط 
�جلهاز خمري �سي�سهم يف دعم �لبنية �لتحتية 

�ملخرية للق�سم. 

تقييم ملم�ص القما�ص
/هديل  �لطالبتني  ت�سميم  م���ن   �جل��ه��از 
�ل��ع��ل��ي ، ���س��ارة  ف��ا���س��ل/  وه���و ع��ب��ارة ع��ن ثالث 
وحد�ت للحر�رة و�ل�سغط و�لحتكاك  و�لهدف 
م��ن��ه ك��م��ا ب��ي��ن��ت �ل��ط��ال��ب��ت��ان رف���ع ق��ي��م��ة �جلودة 
موجود  وه��و  �ل�سركات  بني  �لتناف�سية  و�ل��ق��درة 
بدر��سة  قامتا  �لعامل  حيث  دولتني يف  فقط يف 
�جلهاز  ب���اأن  و�أو���س��ح��ت��ا   ، ج��دي��د  م��ن  �لت�سميم 
و�ملعامل  �مل���ن�������س���اآت  ك����ل  يف  وج��������وده   �����س����روري 
�لن�سيجية  �جل��ودة  مر�قبة  �أج��ل  من  �لن�سيجية 

وتدعيم �لإنتاج �لوطني. 

م�شاريع تنفيذية مبتكرة يف املعر�ص الطالبي الثالث 
لق�شم هند�شة ال�شناعات الن�شيجية وتقاناتها

�أكر  وي��ك��ون  �لأقم�سة  على  و�لأل����و�ن  �لطباعة 
زميلها  و�أو���س��ح  و�لغ�سيل.   لالحتكاك  مقاومة 

يف �مل�سروع  .
�لفاعور   �أن���ور  �مل�����س��روع  يف  زميلها  و�أو���س��ح 
ب��اأن ه��ذه �لتقنية �جل��دي��دة م��وج��ودة يف �خلارج  
بتكلفة  ت�سنيعها  ��ستطعنا  ولكن  باهظ   ب�سعر 
مناف�سة  ت��ك��ون  �أن  ميكن  و  رخي�سة  �قت�سادية 
قوية  يف �ل�سوق يف حال مت ��ستخد�مه يف معامل 
حمليا  وت�سنيعه  �حلكومي  �لقطاع  يف  �لن�سيج 
و�أن  وخا�سة  باهظة  مببالغ  ��ستري�ده  من  ب��دل 
�لقطع �مل�ستخدمة يف ت�سنيعه  وتطبيقه حملية. 
ومي��ك��ن  �أن ي��ك��ون ه���ذ� �جل��ه��از خم���ري �سالح 
لال�ستثمار وميكن تطويره و�إجر�ء تعديل عليه  

ليكون موؤمتت ب�سكل كامل.
و�أ����س���اف: م��ب��د�أ �ل��ط��ب��اع��ة �حل���ر�ري���ة على 
�لليزري  �ل���ق�������س  خ�����الل  م����ن  ي���ك���ون  �جل����ه����از 
ومن  طباعته  ن��ري��د  �ل��ت��ي  �ل��ر���س��م  �أو  للت�سميم 
�سيلكون  هي  و�لتي  �لر�بطة  �مل��ادة  ن�سع  �خللف 
ح�����ر�ري وت��ت��م ط��ب��اع��ت��ه ع��ل��ى �جل���ه���از و�لوقت 
�ملادة  ن��وع  بح�سب  �لطباعة  يف  ي�ستغرقه  �ل���ذي 
علما  �مل��ادة  لهذه  �لن�سجي  و�لرتكيب  �لن�سيجية 

باأنه ي�ستخدم كل �أنو�ع �لأقم�سة.  
ع�سلة ن�سيجية

جرحى  م�ساعدة  �مل�سروع  ه��ذ�  من  هدفهم 
ممكنة  تكلفة  وب��اأرخ�����س  بد�ئية   بفكرة  �حل��رب 
ومن خالل عدد من �خلطو�ت تو�سلو� �إىل فكرة  
ترميم  ع��ل��ى  ت�����س��اع��د  ن�سيجية  ع�سلة  ت�سنيع 

�لع�سالت �لتالفة .
وت��و���س��ح �ل��ط��ال��ب��ات /�أ����س���م���اء زي���ب���ق، ولء 
�حل�سني ، �سمارة عبود/ �للو�تي �أجنزن �مل�سروع 
ملفوفة  نايلون  خيوط  عن  عبارة  �مل�سروع  ب��اأن 
�سلك  �لإن�������س���ان مت و����س���ع  ت�����س��ت��خ��دم يف ج�����س��م 
بد�خلها عندما يتعر�س للحر�رة يتقل�س وعند 
تعر�سه للرودة يعود �إىل و�سعه �لطبيعي وهذ� 

م�سابه حلركة �لع�سلة �لطبيعية.
 وت�����س��ي��ف �ل��ط��ال��ب��ت��ان ..ل���ق���د ت��اأك��دن��ا من 
���س��الم��ة ه���ذه �خل��ي��وط م��ن خ���الل �لختبار�ت 
لها  لي�س  �أنها  وتبني  �لع�سلة  على  �أجريت  �لتي 
�أي �آثار جانبية على ج�سم �لإن�سان وهي م�سابهة 
�لعمليات  يف  �مل�ستخدمة  �جل��ر�ح��ي��ة  للخيوط 

�جلر�حية. 
�لفر�سة  لهم  ي��ت��اح  �أن  �ل��ط��ال��ب��ات  وتتمنى 
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للهيئة  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �لج���ت���م���اع���ات  �أط������ار   يف 
�لعلمي �خلا�سة بتفعيل قطاعات  �لعليا للبحث 
و�لبتكار  و�ل��ت��ق��ان��ة  للعلوم  �لوطنية  �ل�سيا�سة 
يف  �لبا�سل  م���درج  على  �جتماعا  �لهيئة  ع��ق��دت 
م�سفى �لأ�سد �جلامعي  مب�ساركة �أكر من 250 
و�ملر�كز  �ل�سورية  �جلامعات  خمتلف  من  باحثا 
بالقطاع  �ل�سلة  ذ�ت  �لبحثية  �لعلمية  و�لهيئات 

�ل�سحي. 
وتركزت �ملحاور �لعلمية �لبحثية �ملقرتحة 
ل��ت��ط��وي��ر ق��ط��اع �ل�����س��ح��ة ع��ل��ى ����س���رورة �إح���د�ث 
�لأط����ر�ف  لإن���ت���اج  تخ�س�سية  وم��ع��ام��ل  م��ر�ك��ز 
،و�إجر�ء  م�ستلزماتها   كافة  وتاأمني  �ل�سناعية 
در�����س���ات �إح�����س��ائ��ي��ة ل��ت��ح��دي��د �لأم���اك���ن �لأك���ر 
�ملت�سررة  �ل�سحية  �مل��ن�����س��اآت  لرتميم  �حتياجا 
�أو لإقامة  �لإرهابية  �لتنظيمات  جر�ء �عتد�ء�ت 
من�ساآت جديدة و�لبحث يف تفعيل و�إن�ساء مر�كز 

ل�سيانة �لتجهيز�ت �لطبية. 
مراكز خا�سة باإعادة التاأهيل

�لبحثية  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �مل���ح���اور  ت�����س��م��ن��ت  ك��م��ا 
�مل��ق��رتح��ة ����س���رورة در�����س���ة ���س��ب��ل �إع�����د�د مر�كز 
خ���ا����س���ة ب�����اإع�����ادة �ل���ت���اأه���ي���ل وم���ع���اجل���ة ح����الت 
�لفقري  �ل��ع��م��ود  »�إ���س��اب��ات  �لر�سية  �لإ���س��اب��ات 
و�لأذيات �لدماغية و�لإ�سابات �لعينية و�لأذنية 
�إن�ساء  �إمكانية  ودر��سة  �لنف�سية«  و�ل�سطر�بات 
و�ل�سلبة  �ل�سائلة  للنفايات  معاجلة  حم��ط��ات 

�خلطرة يف �مل�سايف ومعامل �لأدوية و�مل�سانع. 

بحوث  �إج��ر�ء  �أهمية  �إىل  �مل�ساركون  ولفت 
و�لأمر��س  �لوليد  »رع��اي��ة  ح��ول  حيوية  طبية 
�لور�ثية و�لت�سوهات �خللقية« وبحوث �سريرية 
�ل�سكري  و�ل��د�ء  �لقلب و�لأوعية  »�أمر��س  حول 
»�لال�سمانيا  ح���ول  وب��ائ��ي��ة  وب��ح��وث  و�لأور�م« 
و�حلمى �ملالطية و�لأذيات و�لإ�سابات و�لتغذية 
و�ل�سحة �لفموية« وبحوث دو�ئية حول »�لأدوية 
و�لرت�سد  �ل����دو�ء  على  و�ل��رق��اب��ة  �لبيولوجية 

�لدو�ئي وجودة �لأدوية �ملنتجة حمليا. 
بحوث اجتماعية طبية

وحت����ري  در�������س�����ة  �إىل  �مل���������س����ارك����ون  ودع�������ا 
�ن��ت�����س��ار ح����الت �ل��ع��وز �ل��غ��ذ�ئ��ي »ع����وز �حلديد 

�لأكر  �ل�سكانية  �ل�سر�ئح  �سمن  و�لفيتامينات« 
للطب  �ل�سريرية  �لتطبيقات  �أثر  ودر��سة  تاأثر� 
�خلاليا  ����س��ت��ع��م��ال  ذل�����ك  يف  مب����ا  �ل���رتم���ي���م���ي 
�إىل  �إ���س��اف��ة  �لتالفة  �لن�سج  لرتميم  �جل��ذع��ي��ة 
»�ل�سحة  ح��ول  طبية  �جتماعية  ب��ح��وث  �إج���ر�ء 
�لتاأمني  ح����ول  وب���ح���وث  و�ل��ب��ي��ئ��ي��ة«  �ل��ن��ف�����س��ي��ة 
�ل�����س��ح��ي و�مل�������و�رد �ل��ب�����س��ري��ة �ل�����س��ح��ي��ة ونظام 
و�لقت�ساديات  و�ل�سيا�سات  �ل�سحي  �ملعلومات 

�ل�سحية. 
دعم مفتوح 

و�أ����س���ار �ل��دك��ت��ور ح�سني ���س��ال��ح م��دي��ر عام 
�لهيئة �لعليا للبحث �لعلمي �إىل �أن دعم �ل�سلطة 

�لأبحاث  وت��ن��ف��ي��ذ  م��ف��ت��وح لإجن�����از  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
�ملطلوبة وتوفري م�ستلزماتها كما �سيكون هناك 
فريق خمت�س يتابع �لأبحاث بكل مر�حلها وفق 

برنامج وخطة زمنية حمددة. 
جي  �جلبه  ح�سن  �لدكتور  دع��ا  جانبه  م��ن 
�ل�سحية  لل�سوؤون  �لعايل  �لتعليم  وزي��ر  معاون 
�لأبحاث  وتنفيذ  لإج���ر�ء  �لأول��وي��ة  �إع��ط��اء  �إىل 
�لإرهابية  �حل���رب  م��ف��رز�ت  مبعاجلة  �خل��ا���س��ة 

�لتي تعر�ست لها �سورية. 
وزير  معاون  عبود  �لدكتور حبيب  وحتدث 
�ل�سحة لل�سوؤون �لدو�ئية و�ل�سيدلة عن �أهمية 
�لتعاون و�لتن�سيق بني وز�رتي �ل�سحة و�لتعليم 
�أجل  من  �لعلمي  للبحث  �لعليا  و�لهيئة  �لعايل 
�ملخ�س�سة  �لأم���اك���ن  وت��وف��ري  �لأب���ح���اث  تنفيذ 

لإجر�ئها و�إعطائها �لوقت �لكايف. 
عام  �إبر�هيم مدير  �لدكتور جابر  كما بني 
�إعادة  �أه��م��ي��ة  بدم�سق  �جل��ام��ع��ي  �لأ���س��د  م�سفى 
توجيهه  و�إع���ادة  �لطبي  �ل��دع��م  مبفهوم  �لنظر 
ومكافحة  �لهدر  ومنع  �حلقيقيني  للم�ستحقني 
�لف�ساد وتو�سيع قاعدة �لتاأمني �ل�سحي وهيكلة 
�لقطاع �ل�سحي مبا ي�سهم يف حت�سني �خلدمات 

�ل�سحية و�إن�ساف �لعاملني يف هذ� �لقطاع. 
�لعلمي  ل��ل��ب��ح��ث  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أن  ي��ذك��ر 
و�لتقانة  ل��ل��ع��ل��وم  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل�����س��ي��ا���س��ة  �أط��ل��ق��ت 
�ملا�سي  �آذ�ر  من  و�لع�سرين  �لثامن  يف  و�لبتكار 
عدد  خ��الل  وناق�ست  دم�سق  جامعة  م��درج  على 

من �لجتماعات  
لتطوير  �ل��ب��ح��ث��ي��ة  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �مل���ق���رتح���ات 
و�لت�سييد  و�لبناء  و�ل�سناعة  �ل��زر�ع��ة  قطاعات 

و�ملو�رد �ملائية و�لطاقة. 

مب�ساركة اأكرث من 250 باحثا الهيئة العليا البحث العلمي
 تناق�ص املحاور البحثية املقرتحة لتطوير قطاع ال�شحة

يف  �مل�سارك  دم�سق  جامعة  فريق  حجز 
�لثاين و�لأربعني للم�سابقة  �لعاملي  �لنهائي 
�لرجمية �جلامعية �لذي �أقيم يف �لعا�سمة 
بني  مكانه  �ملا�سي  �لأ�سبوع  بكني  �ل�سينية 
�مل��ئ��ة �لأو�ئ������ل ع��ل��ى م�����س��ت��وى �ل���ع���امل حيث 
�ل� 56 من بني  �ملرتبة  ح��ازت جامعة دم�سق 
�أمريكية  على جامعات  140جامعة متقدمة 
م��ا ي�سكل �جن����از� �سمن  و�أوروب���ي���ة ع��ري��ق��ة 

ظروف طلبتنا وجامعاتنا.
و�ساركت يف �مل�سابقة 5 فرق من جامعات 
دم�����س��ق وت�����س��ري��ن و�ل��ب��ع��ث و�مل��ع��ه��د �لعايل 
حمققة  و�لتكنولوجيا  �لتطبيقية  للعلوم 
نتائج متميزة �سمن مناف�سة �سديدة �سمت 
�أف�سل �جلامعات  نخبة من �ملرجمني من 
�لعاملية وت�سدرها فريق جامعة دم�سق �لذي 
جامعة  ف��رق  تلته  م�سائل  �أرب���ع  بحل  جن��ح 
�ل���ع���ايل وج��ام��ع��ة ت�سرين  و�مل��ع��ه��د  �ل��ب��ع��ث 
�لثاين  �لفريق  ق��ام  ح��ني  يف  م�سائل  بثالث 

من جامعة �لبعث بحل م�ساألتني ونالت كل �لفرق �ل�سورية �سهادة تقدير لأد�ئها �ملتميز.
ومتيز �لنهائي �لعاملي بح�سور قوي جلامعات �لنخبة �لتي حتوز مر�تب متقدمة 
يف ت�سنيف �جلامعات عامليا حيث ح�سل 13 فريقا على ميد�ليات خمتلفة وتربعت على 
�لثالث  باملركز  بكني  جامعة  حلت  حني  يف  �حلكومية  مو�سكو  جامعة  �لبطولة  عر�س 

ومعهد �إم �آي تي �ل�سهري يف �ملركز �حلادي ع�سر.
�لتح�سري  فور�  �سيتم  �أنه  للم�سابقة  �لوطني  �ملدير  �لدكتور جعفر �خلري  و�أو�سح 
يف  فعالية  و�أك��ر  �أك��ر  ح�سور  لتحقيق  عالية  بكفاءة  �لعربي  �ل�سعيد  على  للم�سابقة 
وكذلك  وم�ساركتهم  لدعمهم  �جلامعات  لروؤ�ساء  تقديره  عن  معربا  �لعاملية  �مل�سابقة 
ولأجنحة  �لفرت��سية  و�جلامعة  دم�سق  يف  �ل�سني  و�سفارة  بكني  يف  �ل�سورية  لل�سفارة 

�ل�سام للطري�ن �لد�عم �لرئي�سي للم�ساركة �ل�سورية يف بكني.
فوؤ�د  وحممد  للم�سابقة  �لعاملي  �لرئي�س  باوت�سر  بيل  من  كل  �أع��رب  جهتهما  من 
�ملدير �لإقليمي للمنطقة �لعربية عن �سعادتهما وتقديرهما للم�ساركة �ل�سورية �ملميزة 

يف بكني.
وتنظمها  �ل��رجم��ة  جم��ال  يف  �لأع���رق  �جلامعية  �لرجمية  �مل�سابقة  ه��ذه  وت��ع��د 
�آي �سي بي �سي �مل�ست�سافة يف جامعة  �إد�رة �مل�سابقة �لرجمية �ملوؤ�س�سة  منذ عام 1977 
بايلور �لأمريكية برعاية جمعيتني برجميتني �أمريكيتني وتتناف�س فيها فرق برجمية 
ع��دد من  �أك��ر  و�ح��د حلل  جامعية بثالثة مت�سابقني يف كل فريق يعملون على جهاز 

�مل�سائل �مل�ستوحاة من �حلياة حتت »�سعار فكر و�أبدع وقدم حال«.

جامعة دم�شق حتجز مكانها بني املئة االأوائل يف امل�شابقة الربجمية اجلامعية يف بكني
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على  تعديالت  ع��دة  �لعلمية  للبعثات  �لعليا  �للجنة  �أق��رت 
�لنظام �ملايل للبعثات �ل�سادر بالقر�ر رقم 46 تاريخ 2013-7-3.

ونفقات  �ل��زوج��ة  �سفر  نفقات  ت�سرف  �للجنة  ق��ر�ر  ووف��ق 
وعند  �مل��وف��د  ملر�فقة  م��رة  لأول  �ل�سفر  عند  �مل��وف��د  �أولد  �سفر 
�لعودة �لنهائية وفق �ل�سروط �ملن�سو�س عليها يف �لقر�ر �ملذكور 
�إل بعد �سنة ميالدية  مع مر�عاة ما يلي: »ل يحق لهم �ل�سفر 
من ب��دء �لإي��ف��اد و�أن تكون م��دة �لإق��ام��ة يف بلد �لإي��ف��اد ل تقل 
عن ن�سف مدة �لإيفاد ومتديدها وي�ستثنى من ذلك �بن �ملوفد 

�لذي يولد يف بلد �لإيفاد عند �لعودة �لنهائية.«
�ملحدد يف �ملادة 3 من �لقر�ر 46  �أجر �ملوفد د�خلياً  ويحدد 
�إذ�  �أ�سا�سها  �لتي �سيوفد على  �لتعيني لل�سهادة  �أجر بدء  مبثلي 
�إذ� كان عاماًل �أو موظفاً  �أو عاماًل �أما  كان �ملوفد لي�س موظفاً 

�لقطر عن كامل �لفرتة«.
يف  د�خلياً  للموفد  �ملحدد  �ل�سكن  تعوي�س  مقد�ر  ويعدل 
�لقر�ر 46 حيث ي�سبح 15 �ألف لرية بدًل من 8 �آلف لرية ول 
ي�ستفيد �ملوفد من هذ� �لتعوي�س �إذ� كان ي�سكن يف �إحدى �ملدن 

�جلامعية.
وي��ع��دل م��ق��د�ر ت��ع��وي�����س ج��ه��از �حل��ا���س��وب �ل����ذي ي�سرف 
للموفد مرة و�حدة حيث ي�سبح 100 �ألف لرية �سورية بدًل من 

30 �ألف لرية �سورية.
وي�سرف للموفد �أجرة بطاقة �لطائرة �لتي دفعها يف حال 
عدم وجود رحالت طري�ن عن طريق موؤ�س�سة �لطري�ن �لعربية 
�ل�سورية �أو �عتذرت �ملوؤ�س�سة بعدم وجود رحالت طري�ن �سريطة 

�أل تزيد قيمة �لبطاقة على �لت�سعرية �ملحددة يف �لنظام �ملايل.

تعديالت على النظام املايل للبعثات العلمية …زيادة اأجر املوفد داخليًا 

مب�شاركة نحو 500 طالب جامعي انطالق املرحلة 
التجريبية اخلا�شة بامل�شابقة الربجمية ال�شورية 

للجامعات

بالنهائي  �خلا�سة  �لتجريبية  �ملرحلة  بدم�سق  �لريا�سية  �جل��الء  �سالة  يف  �نطلقت 
�جلامعة  ننظمها  و�ل��ت��ي  ل��ل��ج��ام��ع��ات  �ل�����س��وري��ة  �ل��رجم��ي��ة  للم�سابقة  �ل��ث��ام��ن  �ل��وط��ن��ي 

�لفرت��سية �ل�سورية بالتعاون مع �إد�رة �مل�سابقة �لرجمية �ل�سورية.
وت�سمنت هذه �ملرحلة  �لتي ��ستمرت ملدة �ساعتني عدد�ً من �مل�سائل �لرجمية بهدف 
حت�سري �ملت�سابقني لأجو�ء �ملناف�سة و�ختبار نظام �لت�سال و�سبكة �حلو��سب �سمن �ل�سالة 
بهدف  وذل��ك  �ل�سبت  غد  ي��وم  للم�سابقة  �لر�سمي  �لنطالق  قبل  جهوزيتها  من  و�لتاأكد 
�أو تقنية ميكن �أن تعوق م�سار �مل�سابقة �لتي �ست�سمر  �سمان عدم ح�سول �أي م�سكلة فنية 

خم�س �ساعات.
من 20 جامعة وهيئة  75 فريقاً  يتوزعون على  �مل�سابقة نحو 500 طالب  وي�سارك يف 
للعلوم  �لعايل  و�ملعهد  و�لفرت��سية  وت�سرين  و�لبعث  »دم�سق وحلب  �سورية هي  تعليمية 
و�لأكادميية  �خلا�سة  و�ل�سورية  �لدولية  و�لعربية  وطرطو�س  و�لتكنولوجيا  �لتطبيقية 
و�جلزيرة  و�ل��ريم��وك  �ل��الذق��ي��ة«  »ف��رع  �لبحري  و�لنقل  و�لتكنولوجيا  للعلوم  �لعربية 
�لوطني  و�مل��رك��ز  و�لإب����د�ع  �لتميز  وهيئة  وقرطبة  و�ل����و�دي  و�ل�سهباء  و�إي��ب��ال  و�لحت���اد 

للمتميزين«
وتعد �مل�سابقة و�سيلة جلمع �أذكى �ملرجمني من خمتلف �جلامعات و�ملوؤ�س�سات �لعلمية 
يف قاعة و�حدة وتهدف �إىل تعزيز �لإبد�ع و�لعمل �جلماعي وت�سجيع �لطرق �جلديدة يف 
�ل�سغط  حت��ت  و�أد�ئ��ه��م  مقدر�تهم  �ختبار  م��ن  �ل��ط��الب  ومتكني  ج��دي��دة  برجميات  بناء 
وتاأمني فر�س تدريب وعمل لدى �ل�سركات �لكرى من خالل تاأمني لقاء �لطالب مع تلك 

�ل�سركات �أثناء �أيام �مل�سابقة
مدى  و�لتعلم  �لتدريب  مركز  ينظم  �جلامعية  �لرجمية  �مل�سابقة  م��ع  وبالتز�من 
�حلياة يف �جلامعة �لفرت��سية �ملار�ثون �لرجمي لالأطفال و�ليافعني مب�ساركة 75 طفاًل 
ويافعاً من خمتلف �ملحافظات �ل�سورية يوم غد يف �سالة مدينة �جلالء �لريا�سية بدم�سق

و�لتفكري  �لتحليل  مل��ه��ار�ت  �ملبكر  �لتعلم  �أهمية  م��ن  �ن��ط��الق��اً  �مل��ار�ث��ون  ه��ذ�  وي��اأت��ي 
�ملنطقي عند هذه �ل�سريحة �لعمرية وتعزيز�ً لفكرة �لعمل �جلماعي و�إعد�د جيل يو�كب 

�لتطور �لتقاين وي�سهم يف �إيجاد حلول تخدم �لو�قع يف خمتلف �لقطاعات

فيتقا�سى مثلي �أجره �أو ر�تبه �ل�سهري �ملقطوع.
�لوطن لق�ساء  �إىل  �أن يعود  �آخر يحق للموفد  ويف تعديل 
�إج���از�ت���ه وي�����س��رتط ع��ل��ى �مل��وف��د �إح�����س��ار وث��ي��ق��ة م��ن �جلامعة 
مقامه  يقوم  من  �أو  �لثقايف  �مللحق  من  م�سدقة  عليه  �مل�سرفة 
بال�سفارة تفيد بعدم تاأثري �لعطلة يف در��سته �أو مو�فقة �للجنة 
�لتنفيذية بحال تعذر �إح�سار �لوثيقة مع مر�عاة �لآتي: »يحق 
�أجر �لبعثة �خلارجية ملدة 45 يوماً كل �سنتني  للموفد تقا�سي 
جمتمعة �أو متفرقة ول يجوز �أن يبقى �ملوفد يف �لوطن يف كل 
زيارة �إىل �لوطن �أكر من 60 يوماً ويتقا�سى خالل �ملدة �لتي 
�أجر �لبعثة �لد�خلية حتى يعود  تزيد على 45 يوماً كل �سنتني 
�سابقاً  �ملذكورة  �ملحددة  �ملدة  �ملوفد  �لإيفاد ويف حال جتاوز  �إىل 
د�خل  �لأجنبي  بالقطع  �لتي تقا�ساها  �لتعوي�سات  ت�سرتد منه 

كليات  �خت�سا�س معلم �سف يف  و�لت�سجيل يف  للقبول  �لعايل قو�عد جديدة  �لتعليم  �أ�سدر جمل�س 
�لرتبية باجلامعات �حلكومية ح�سر مبوجبها �لقبول يف هذ� �لخت�سا�س بحملة �ل�سهادة �لثانوية �لفرع 

�لعلمي �عتبار� من �لعام �لدر��سي �لقادم2018 -2019 وفق عدة �سروط.
مادة  درج��ة  م��ن  �لأق���ل  على  باملئة   60 على  حا�سال  �لطالب  يكون  �أن  �جل��دي��دة  �لقو�عد  وتت�سمن 
�إجر�ء  �إىل  �إ�سافة  �لثانوية  �ل�سهادة  يف  �لعربية  �للغة  م��ادة  من  �لأق��ل  على  باملئة   60 وكذلك  �لريا�سيات 
مقابلة �سخ�سية يف �لكلية للتحقق من �للياقة �ل�سحية و�لنف�سية تتم من قبل جلان يوؤلفها رئي�س �جلامعة 

يف كليات �لرتبية بعد �سدور نتائج مفا�سلة �لقبول �جلامعي ويكون �لنجاح فيها �سرطا للت�سجيل.
ووفق قر�ر جمل�س �لتعليم �لعايل تتم �ملقابلة خالل �لفرتة �ملحددة لت�سجيل �لطالب �ملقبولني ويقبل 
�لطالب �لذي مل ينجح يف �ملقابلة يف �لرغبة �لتالية �لتي يحق له �لت�سجيل فيها وفق بطاقة مفا�سلته بعد 
�إبر�ز وثيقة خطية من �لكلية �ملعنية باأنه مل ينجح يف �ملقابلة ويعد م�ستنكفا عن �لت�سجيل يف �خت�سا�س 

معلم �سف من مل يجر �ملقابلة �ل�سخ�سية يف �مليعاد �ملحدد لها ول ي�سوى و�سعه وفق ما ذكر �سابقا.

وا�سرتط تفرغ طالب الدرا�سات العليا يف ال�سنة االأوىل
كما ��سرتط جمل�س �لتعليم �لعايل من �أجل �لت�سجيل يف درجة �لدكتور�ه باجلامعات و�ملعاهد �لعليا 
قر�ر  �سدور  تاريخ  من  �لأوىل  �ل�سنة  خالل  متفرغا  �لطالب  يكون  �أن  �لفنية  �لهيئة  �أع�ساء  فيهم  مبن 
جمل�س �جلامعة بت�سجيله و�إب��ر�ز وثيقة غري عامل بالن�سبة �إىل غري �لعاملني و�إب��ر�ز قر�ر منحه �إجازة 

خا�سة بال ر�تب �أو �إجازة در��سية �أو قر�ر �إيفاد بالن�سبة �إىل �لعاملني يف �لدولة ملدة عام على �لأقل.
و�أنظمة  �جلامعات  تنظيم  لقانون  �لتنفيذية  �لالئحة  يف  �ملحددة  �لأح��ك��ام  تر�عى  �لقر�ر  وبح�سب 

�لدر��سات �لعليا بالن�سبة للطالب �مل�سجلني يف درجة �لدكتور�ه يف كليات �لطب �لب�سري.
وتطبق �أحكام هذ� �لقر�ر على �مل�سجلني لأول مرة بدء� من �لعام �لدر��سي 2019-2018.

�حلكومية  �جل��ام��ع��ات  يف  �لتدري�سية  �لهيئة  لأع�����س��اء  �ل��ع��ايل  �لتعليم  جمل�س  �سمح  �آخ��ر  ق��ر�ر  ويف 
بالتدري�س يف �جلامعات �خلا�سة �أيام �لعطلة �ل�سيفية بعد مو�فقة جمل�س �جلامعة.

قواعد و�سروط جديدة للقبول يف نظام التعليم املفتوح
�أ�سدر جمل�س �لتعليم �لعايل قر�ر� عدل مبوجبه قو�عد �لقبول يف نظام �لتعليم �ملفتوح بدء� من �لعام 

�لدر��سي �لقادم 2019-2018.
وفق  به  �خلا�سة  �ملفا�سلة  قو�عد  �ملفتوح مبوجب  �لتعليم  نظام  �لقبول يف  يتم  �ملجل�س  ق��ر�ر  ووف��ق 
وفقا  يعادلها  ما  �أو  �ل�سورية  �لثانوية  �لدر��سة  �سهادة  على  حا�سال  �لطالب  يكون  �أن  ه��ي..  �سروط  عدة 
لنظام تعادل �ل�سهاد�ت �لثانوية �ملعتمد يف وز�رة �لرتبية و�أن يكون م�سى عليها �سنتان على �ٌلقل و�أن تكون 

�ل�سهادة �لثانوية متفقة مع �لخت�سا�س �ملطلوب �لت�سجيل فيه بنظام �لتعليم �ملفتوح.
ومبوجب �لقر�ر ل يحق للطالب �لت�سجيل �إل يف برنامج و�حد من بر�مج �لتعليم �ملفتوح وحتدد مدد 
�لإبقاء يف بر�مج �لتعليم �ملفتوح بثالث �سنو�ت لكل عام در��سي ومينح كل طالب م�سجل قبل �سدور هذ� 
�لقر�ر مدة ثالث �سنو�ت يف كل �سنة در��سية بدء� من �لعام �لدر��سي 2018 -2019 مهما كان عدد �ل�سنو�ت 

�لتي ق�ساها يف �ل�سنة �لتي هو فيها.
�لدر��سي  �لعام  من  ب��دء�  �ملفتوح  �لتعليم  نظام  يف  �لطالب  بانقطاع  �ملتعلقة  بالأحكام  �لعمل  وينهى 
ول  �جلامعية  در��سته  مدة  خالل  �لأك��ر  على  �سنتني  مدة  �لت�سجيل  �إيقاف  للطالب  ويحق   2019-2018

حت�سب مدة �لإيقاف من �سمن �ملدد �ملحددة لالإبقاء �ملذكورة �سابقا.
ودعا �ملجل�س �لطالب �ملنقطعني »�لذين مل يتجاوز �نقطاعهم �ملدة �ملحددة يف نظام �لتعليم �ملفتوح« 

�إىل �أن يعيدو� �رتباطهم يف �لرنامج ومتابعة در��ستهم �أو �إيقاف ت�سجيلهم وفق �أحكام هذ� �لقر�ر.
�لدر��سية  �لنظر يف �خلطط  �ملعنية لإع��ادة  �لكليات  ت�سكيل جلان من  �ملجل�س من �جلامعات  وطلب 
للر�مج مع مر�عاة ما ياأتي.. »عدم �فتتاح �خت�سا�سات تطبيقية وعدم �إحد�ث �خت�سا�سات متماثلة مع 
�لخت�سا�سات �ملحدثة يف �لتعليم �لعام و�إعادة �لنظر يف �لخت�سا�سات �ملفتتحة �ملتماثلة مع �خت�سا�سات 
�لتعليم �لعام وتعديلها �إىل �خت�سا�سات تتما�سى مع طبيعة نظام �لتعليم �ملفتوح ومبا يلبي حاجات �سوق 

�لعمل«.

جمل�ص التعليم العايل: ح�شر القبول يف اخت�شا�ص 
معلم �شف بحملة ال�شهادة الثانوية الفرع العلمي
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كلية ال�سيدلة ت�ست�سيف املوؤمتر العلمي االأول لالإبداع واالخرتاع ال�سيدالين

اأبحاث علمية وم�شتح�شرات دوائية حديثة 

 حتفيز االإبداع 
ونناق�س امل�ساركون يف املوؤمتر على مدى 
يومني عدة حماور اأبرزها اإ�سرتاتيجية البحث 
واإجراءات  باملجتمع  وربط خمرجاته  العلمي 
وحماية  �سورية  يف  الخرتاع  براءات  ت�سجيل 
التنمية  ودور  امل��وؤل��ف  ح��ق  الفكرية  امللكية 
العلمي  والبحث  الإب��داع  حتفيز  يف  الإداري���ة 
واأهميته  التنميط  جم���ال  يف  ال�����س��ي��دلين 
ال��ت��ق��ان��ات احل��ي��وي��ة يف  ال���دم ودور  ن��ق��ل  يف 
البحوث ال�سيدلنية وتوطني �سناعة الأدوية 
امل�سعة  وال��ن��ظ��ائ��ر  ���س��وري��ة  يف  ال�سرطانية 
وابتكار  ال��دواء  ابتكار  ومراحل  ال�سيدلنية 

و�سائل معاجلة جديدة لطفيلي الا�سمانيا.
اأكدت  املوؤمتر  افتتاح  خال  كلمتها  ويف 
التعليم  الفاهوم معاون وزير  الدكتورة �سحر 
البحث  اأن  العلمي  البحث  ل�����س��وؤون  ال��ع��ايل 
الخ���رتاع  اإىل  ال��دخ��ول  �سبيل  ه��و  العلمي 
نتائج  تعزز  مدرو�سة  منهجية  وهو  والإب��داع 
م�ساكل  حل  يف  توظف  ومو�سوعية  منطقية 
املعرفة الب�سرية مبا يوؤدي اإىل تقدم الإن�سان 
اإىل  البحثية  احل��اج��ات  توفر  من  وانتقاله 

ف�ساءات اأو�سع ليعزز تقدمه احل�ساري.
قباقيبي  م��اه��ر  حممد  ال��دك��ت��ور  ول��ف��ت 
منذ  اجلامعة  اأن  اإىل  دم�سق  جامعة  رئي�س 
والتطور  الإب����داع  م��ام��ح  ر�سمت  اإح��داث��ه��ا 
املوؤهلة  العلمية  وكوادرها  مبن�ساآتها  ومتيزت 
يف  �سيتهم  ذاع  ال��ذي��ن  املتميزين  وطابها 
يجتمع  اأن  اأهمية  اإىل  م�سرا  الأر�س  اأ�سقاع 
الباحثون العرب وال�سوريون ليقدموا خا�سة 

اأبحاثهم جليل ال�سباب املعول عليه

وابتكار اأجيال جديدة من 
الدواء

وبني الدكتور عبد احلكيم نتوف الأمني 
يف  ال�سيدلة  لكليات  العلمية  للجمعية  العام 
الكيميائية  البنية  عاقة  اأن  العربي  الوطن 
مهما  حم��ورا  �سكلت  الفيزيولوجي  بالتاأثر 
من  جديدة  اأجيال  وابتكار  تطوير  مهام  من 

املدير  جعفو  ع��دن��ان  ال��دك��ت��ور  واأ���س��ار 
لل�سناعات  امل��رك��زي��ة  لل�سركة  التنفيذي 
هي  ال�سركة  اأن  اإىل  ف��ارم��ا  م��ني  ال��دوائ��ي��ة 
العربية  واملنطقة  �سورية  يف  الأول  امل�سنع 
اأ�سكالها  بكل  ال�سرطانية  الأدوي����ة  لإن��ت��اج 
ال�سيدلنية وفق اأعلى معاير الت�سنيع اجليد 

وت�ساهي املعاير الأوروبية والأمريكية.
بيئة داعمة 

املدير  ف�����س��ول  اإي���ل���ني  وا���س��ت��ع��ر���س��ت 
الأمانة  يف  م�سروعي  ل��ربن��ام��ج  التنفيذي 
واأب��رز  الربنامج  اأه���داف  للتنمية  ال�سورية 
ن�ساطاته م�سرة اإىل اأن غاية الأمانة ال�سورية 
الأفراد يف  لتمكني  بيئة داعمة  تهيئة  للتنمية 
�سورية ليحققوا الزدهار لأنف�سهم وي�ساركوا 

جميعا يف التنمية الجتماعية.
الدكتور طال العجاين اأمني �سر نقابة 
يعر�س  املوؤمتر  اأن  اإىل  اأ�سار  �سورية  �سيادلة 
طاب  اأبحاث  اأهم  املحا�سرات  اإىل  اإ�سافة 
ال�سنتني الرابعة واخلام�سة والدرا�سات العليا 
يف كلية ال�سيدلة واإمكانية ا�ستفادة اجلهات 

املعنية منها.
عبا�س  ب�سر  ال��دك��ت��ور  ق��دم  جهته  م��ن 
���س��م��اح��ة م�����س��ت�����س��ار ع����ام احت�����اد روؤ����س���اء 
درا�سية  منحة  العربية  الرو�سية  اجلامعات 
من  ال�سيدلة  اخت�سا�س  يف  �سورية  لطاب 

اإحدى جامعات رو�سيا الحتادية.
لل�سركات  م��ع��ر���س  امل���وؤمت���ر  وي���راف���ق 
الدوائية واأحدث امل�ستح�سرات الدوائية التي 

اأنتجتها خال الفرتة املا�سية.

اإبدع  اأطلقت كلية ال�سيدلة بجامعة دم�سق موؤمترها العلمي االأول لالإبداع واالخرتاع ال�سيدالين حتت عنوان 
وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية امل�ستهلك ونقابة �سيادلة �سورية وجلنة البحث العلمي يف 
جمل�ص ال�سعب واجلمعية العلمية الحتاد كليات ال�سيدلة يف الوطن العربي واالأمانة ال�سورية للتنمية واالحتاد 
الوطني لطلبة �سورية واحتاد روؤ�ساء اجلامعات الرو�سية العربية واجلمعية العلمية ال�سورية لالأع�ساب الطبية.

الدواء معتربا اأن املوؤمتر الذي يقام بالتزامن 
ي�سكل  الفكرية  للملكية  العاملي  ال��ي��وم  م��ع 
واملخت�سني  املهتمني  جميع  لتوا�سل  فر�سة 
والباحثني يف ال�سيدلة وعلومها مع اجلهات 
البحثية احلكومية واخلا�سة ذات ال�سلة من 
لدعم  املعامل  وا�سحة  منظومة  و�سع  اأج��ل 

ثقافة الإبداع ال�سيدلين.

طب اجللد التجميلي يف ندوة علمية بكلية الطب الب�شري
�لعلمية  �ل����ن����دوة  حم������اور  ت����رك����زت 
�أقامها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ج��م��ي��ل��ي«  �جل��ل��د  »ط���ب 
ق�سم �لأم���ر�����س �جل��ل��دي��ة و�ل��زه��ري��ة يف 
كمر�آة  �جللد  ح��ول  �لب�سري  �لطب  كلية 
�لتخدير  و�ختالطات  و�جلمال  لل�سحة 

يف �جلر�حة �لتجميلية.
�لعو�  نبوغ  حممد  �لدكتور  و�أو���س��ح 
�فتتاح  خالل  �لب�سري  �لطب  كلية  عميد 
�سركة  م��ع  بالتعاون  نظمت  �لتي  �ل��ن��دوة 
�لطبية  ل��ل��م��و�د  �ل��دم�����س��ق��ي  �ل��ي��ا���س��م��ني 
لتزويد  ت��ه��دف  �ل��ن��دوة  ب���اأن  و�لتجميلية 
�لتجميلي  �مل��ج��ال  �ل��ع��ام��ل��ني يف  �لأط���ب���اء 
�ملتعلقة بهذ� �لخت�سا�س   �لعلوم  باأحدث 
وت��ت�����س��م��ن ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا  ق�����س��م��ني نظري 

وتطبيقي عملي. 
و�أ�سارت �لدكتورة منال حممد رئي�سة ق�سم �لأمر��س �جللدية يف كلية �لطب �لب�سري �إىل �أن �لندوة تاأتي يف �إطار �خلطة �لتعليمية �لتي 

�أعدها �لق�سم جر�ء تز�يد عدد �لعمليات �لتجميلية �جللدية و�مل�ساعفات �لناجتة عن تطبيقها
�ملمار�سات  �لناجتة عن  و�لت�سوهات  �إىل �لختالطات  �لعلمية  لل�سوؤون  رئي�س جامعة دم�سق  نائب  �خل��وري  �لدكتور ع�سام  ب��دوره لفت 

�خلاطئة يف عمليات �لتجميل و�إمكانية تفاديها.
وت�سمن جدول �أعمال �لندوة نحو 15 حما�سرة علمية وور�سات عمل عن مو�د �لتجميل و�خليوط �مل�ستخدمة و�لبوتك�س وغريها

ح�سر �لندوة مدير� م�سفى �ملو��ساة �جلامعي و�لهيئة �لعامة مل�سفى دم�سق وعدد من �لأطباء �لخت�سا�سيني.
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�حل���ا����س���ل يف �ل�������س���وق �مل��ح��ل��ي��ة و�ل��ت��غ��ل��ب على 
�لتحديات �لتي �أفرزتها �حلرب.

�لرتبة    رئي�س ق�سم علوم  ن��وه   من جهته 
تبحث  �ل��ن��دوة  �أن  �إىل  �لبلخي  �أك���رم  �ل��دك��ت��ور 
و�لتقانات  �ل��ط��ر�ئ��ق  ي���وم���ني  يف  م���دى  ع��ل��ى 
��ستعمال  ب��ه��دف حت�����س��ني  ل��الأ���س��م��دة  �مل��ك��م��ل��ة 
�لأ�سمدة و�لتقليل من ��ستخد�مها و�حلد من 
و�لبيئة  و�ملياه  و�لنبات  �لرتبة  على  تاأثري�تها 
�ل�سماد  من  �ملثلى  �ملعدلت  حتديد  خالل  من 
�خ��ت��ب��ار طر�ئق  �إىل  �إ���س��اف��ة  ل��ك��ل حم�����س��ول  
�إىل  و�ل��و���س��ول  �لإنتاجية  لتح�سني  �لأ���س��م��دة 
تاأثري�تها  من  و�حل��د   ، للنبات  مثلى  �إنتاجية 
من خالل تخفي�س تركيز �لعنا�سر �ل�سمادية 

�سمن �لنبات.
ب����د�ئ����ل  قد  ول���ف���ت �ل��ب��ل��خ��ي �إىل وج�����ود 
كاإ�سافة  �ملخاطر  هذه  من  �لتقليل  يف  ت�ساهم 
�أو  �سو�ء كانت تقليدية  �ملكملة  �لأ�سمدة  بع�س 
طبيعية �إ�سافة �إىل �لتو�سية ببع�س �لزر�عات 
كالزر�عة �حلافظة �لتي تعمل على �لتقليل من 
�لع�سوية  �لزر�عة  و�أي�سا  �لكيماوية  �لأ�سمدة 

�لتي تعتمد على �لأ�سمدة �لع�سوية.

�لتي  �لعلمي  �لبحث  �أ�سبحت  �ملو�طن  تو�جه 
ي��رت��ك��ز ع��ل��ى �لأف���ك���ار �ل��ع��ل��م��ي��ة �حل��ق��ي��ق��ي��ة يف 
�إطار �سيا�سة علمية حمددة �ملعامل و�لأهد�ف 
�إ�سرت�تيجية باإ�سر�ف  و�لو�سائل وفق �سيا�سة  
�لكو�در �لعلمية �ملوؤهلة �ملتخ�س�سة يف خمتلف 

�جلهات �لبحثية .
ولفت مرعي �إىل �أن هذه �لندوة  تاأتي  يف 

االحتياجات ال�شمادية الأهم احلا�شالت الزراعية يف ندوة علمية بكلية الزراعية
�ل����زر�ع����ة ب��ج��ام��ع��ة دم�سق  ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة 
�ل�سمادية  »�لحتياجات  بعنو�ن  علمية  ن��دوة 
�حلا�سالت  لأه������م  �ل�������س���م���ادي���ة  و�ل���ت���و����س���ي���ة 
بحث   30 نحو  �سورية«  مب�ساركة  �لزر�عية يف 
�لعامة  و�ل��ه��ي��ئ��ة  �ل�����س��وري��ة  �جل���ام���ع���ات  م���ن 
�ل��ع��ل��م��ي��ة �ل��زر�ع��ي��ة وه��ي��ئ��ة �لعامة  ل��ل��ب��ح��وث 

للطاقة �لذرية.
عن  �ل�سوء  ت�سليط  �إىل  �لندوة  وهدفت   
�لتقليدية لالأ�سمدة  �لتقليدية وغري  �لبد�ئل 
�لكيميائية للتقليل من �لكميات �مل�سافة منها 
�إ�سافة �إىل �لبحث عن �أهم �لطر�ئق و�لتقانات 
حت�سني  يف  �لبديلة  �لزر�عة  و�لنظم  �لزر�عية 
تاأثري�تها  م���ن  و�حل�����د  �لأ����س���م���دة  ����س��ت��ع��م��ال 

�لبيئية.
�لدكتور عبد  �ل��زر�ع��ة  و�أ���س��ار عميد كلية 
�لعلمية  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �أن  �إىل  م��رع��ي   �ل��وه��اب 
على  و��سح  دليل  �ل��زر�ع��ة   كلية  تقيمها  �لتي 
ت�سميم �لكو�در �لإد�رية و�لعلمية على تكثيف 
�لبحثية  �لعلمية  �ل��ق��و�ع��د  لإي���ج���اد  �جل��ه��ود 
�لتي تالم�س حياة  �ل�ساخنة  �ملو��سيع  ملعاجلة 
�لتي  للم�ساكل  �حللول  �أن  �إىل  لفتا  �مل��و�ط��ن 

�إطار خطة  جامعة دم�سق و�سعيها لإيجاد �لبيئة 
�ملنا�سبة و�ملالئمة لتفعيل مو�هب كو�درنا ودعم 
روؤية  �إىل  للو�سول  �لإبد�عية و�لبتكار  �لأفكار 
وو�سع  �ل��ع��ق��ب��ات  ت��ذل��ي��ل  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  م�سرتكة 
�ل��ت�����س��ور�ت لآل���ي���ات �ل��ع��م��ل �مل��ق��رتح��ة لتفيذ 
ت��ل��ب��ي �ح��ت��ي��اج��ات��ن��ا ومتكننا  �مل�����س��روع��ات �ل��ت��ي 
�لنق�س  �لذ�تي من جر�ء  �لكتفاء  من حتقيق 

يف اأ�شبوع االأ�شم العربي.. 
ور�شة عمل حول االإعاقة ال�شمعية 

�ل�سورية  �ملنظمة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  دم�سق  بجامعة  �ل��رتب��ي��ة  كلية  نظمت 
مبنا�سبة   �ل�سمعية  �لإعاقة  حول  عمل  ور�سة  �اآمال  �لإعاقة  ذوي  لالأ�سخا�س 
�أ�سبوع �لأ�سم �لعربي �لثالث و�لأربعني حتت �سعار »�أنا ذو �إعاقة �سمعية ،من 

حقي �أن �أتو��سل ،�أنا موجود«
�إىل توعية �ملعنيني ب�سوؤون �لإعاقة وطالب �لإج��ازة يف  وتهدف �لور�سة 
وتخ�س�س  وتاأهيل  و�للغة  �لكالم  تقومي  وماج�ستري  �خلا�سة  �لرتبية  ق�سم 
�لأ�سخا�س  �أولياء  توجيه  بكيفية  و�لتخ�س�س  �لتاأهيل  �ل�سمعيات  ماج�ستري 
�إىل  �إ�سافة  �ملبكر   بالك�سف  �لالزمة  �لتد�بري  لتخاذ  �ل�سمعية  �لإعاقة  ذوي 
�لتقييم �ل�سمعي لختيار �ملعني �ل�سمعي  وتعريف �لطالب بالأماكن �ملتو�جدة 
�ختيار  �أو  �حللزون  لز�رعي  �ل�سمعي  للتاأهيل  خدمات  تقدم  �لتي  �سورية  يف 

طر�ئق تو��سل بديلة منا�سبة حلالة �ل�سعف �ل�سمعي.
ونوه رئي�س جامعة دم�سق �لدكتور حممد ماهر قباقيبي باأن هذه �لور�سة 
�ملجتمع  خدمة  يف  �جلامعة  تقدمه  �ل��ذي  �لفعال  �ل���دور  على  للتاأكيد  ت��اأت��ى 
�ملختلفة  �ملجتمع  فئات  ل��دى  و�لثقايف  �لتوعوي  �ل���دور  وتفعيل  بها  �ملحيط 
ومنها ذوى �لحتياجات �خلا�سة وتقدمي �لدعم �لنف�سي و�لجتماعي لذوى 
لتكون  �لإعاقة  ذوي  بخدمات  �لرتقاء  �أهمية  على  موؤكد�  و�أ�سرهم  �لإعاقة 
�إ�سرت�تيجية  وج��ود  ظل  يف  وللمجتمع  لهم  نافعة  وعو�ئدها  �أ�سمل  فو�ئدها 

وطنية لالإعاقة.
ك��م��ا �أك�����د ق��ب��اق��ي��ب��ي ع��ل��ى �ه���ت���م���ام �جل���ام���ع���ة ب��اف��ت��ت��اح بر�مج 
وماج�ستري�ت تاأهيل وتخ�س�س تهتم بق�سايا �لإعاقة بهدف تدريب 
كو�در موؤهلة قادرة على متابعة �أو�ساع هذه �لفئة  �لتي متتلك قدر�ت 
وطاقات كبرية ميكن �ل�ستفادة منها يف خمتلف �ملجالت و�لقطاعات.

توفري م�ستلزمات العناية الكافية
باأن  �لأح��م��د  �أم��ل  �لدكتورة  �لرتبية  كلية  عميد  قالت  ب��دوره��ا 
�ل�سورية لالأ�سخا�س ذوي  �ملنظمة  بالتعاون مع  �لور�سة  تنظيم هذه 
بذل  ب�سرورة  و�لوطنية  �لجتماعية  �مل�سوؤولية   عن  يعر  �لإع��اق��ة 
�سمعيا  �ملعوقني  م��ن  �لإع��اق��ة  ذوي  ورع��اي��ة  حلماية  �جل��ه��ود  �أق�سى 
وتوفري م�ستلزمات �لعناية �لكافية بهم ومتكينهم وتاأمني حقوقهم 
يف مو��سلة �لنمو �لعلمي و�لجتماعي و�ل�سحي و�لنف�سي مبا ي�سمن 
و�إمكانياتهم  لقدر�تهم  �ملالئمة  �لعمل  وفر�س  �لكرمي  �لعي�س  لهم 

�خلا�سة.
و�أ�سحت �لأحمد باأن عملية �لتاأهيل و�إعادة �لتاأهيل �لتي تقوم 
�لبناء  »�آم��ال« هدفها  بالتعاون مع  �لرتبية بجامعة دم�سق  كلية  بها 
و�لتمكني لهذه �لفئة حيث �للتز�م بهذه �لعملية يعد مقيا�سا لتقدم 
تقمه  مبا  بينها  فيما  �ليوم  �ل��دول  تتناف�س  حيث   وحت�سرها  �لأمم 
ذو�تهم  ت�ساعدهم يف حتقيق  وخ��دم��ات  ب��ر�م��ج  م��ن  �لإع��اق��ة  ل���ذوي 

و��ستثمار �إمكانياتهم حلقيقية وتنميتها.
و�ألقت �لطالبة �ملعوقة �سمعيا بتول �حلريات كلمة �سرحت فيها 

ور�شة  للتعريف 
بتطبيقات اال�شت�شعار عن 
بعد يف العلوم الزراعية

دم�سق  جامعة  يف  �ل��زر�ع��ة  كلية  نظمت 
عن  لال�ست�سعار  �لعامة  �لهيئة  مع  بالتعاون 
بعد ور�سة عمل بعنو�ن )تطبيقات �ل�ست�سعار 

عن بعد يف �لعلوم �لزر�عية(. 
ورك����زت حم���اور �ل��ور���س��ة ع��ل��ى تطبيقات 
�لرتبة  ع��ل��وم  جم���ال  يف  ب��ع��د  ع��ن  �ل�ست�سعار 
ومر�قبة  و�ل��ب�����س��ات��ني  و�مل��ح��م��ي��ات  و�ل���غ���اب���ات 
ونظم  �ل��زر�ع��ي��ة  و�ملحا�سيل  �جل��ف��اف  ح��الت 
�ملائية  �مل��ع��ل��وم��ات �جل��غ��ر�ف��ي��ة و�لح��ت��ي��اج��ات 

ملح�سول �لقطن
عبد  �لدكتور  �ل��زر�ع��ة  كلية  عميد  و�أك���د 
�ل�ست�سعار  ت��ط��ب��ي��ق��ات  �أن  م���رع���ي  �ل����وه����اب 
تطبيق  جلهة  �لكبرية  �أهميتها  لها  بعد  ع��ن 
�إعد�د  ب��دء� من  �لزر�عية  �لعلوم  �لأب��ح��اث يف 
�لنباتي  و�ل��غ��ط��اء  �ل��رتب��ة  �خل���ر�ئ���ط حل��ال��ة 
عن  �لتفا�سيل  و�إع���ط���اء  �لبيئية  و�لطبيعة 
يف  ي�سهم  مب��ا  و�لرملية  �لغبارية  �لعو��سف 
و���س��ع �ل���در�����س���ات مل��ع��اجل��ة خم��اط��ر �جن���ر�ف 
يف  �خللل  ومعاجلة  �جلفاف  ومر�قبة  �لرتبة 

�لنظام �لبيئي و�ملائي
�ل���دك���ت���ور حم��م��د �لعبد  �أو����س���ح  ب�����دوره 
رئي�س �لدر��سات و�لبحوث �لزر�عية يف �لهيئة 
�لور�سة  �أن هدف  �لعامة لال�ست�سعار عن بعد 
�لأ�سا�سي »ت�سكيل جلان م�سرتكة بني جامعة 
�لزر�عية  ب��امل��ج��الت  �ل��ع��ام��ة  و�لهيئة  دم�سق 
ومتابعة  وتطبيقية  بحثية  م�ساريع  وتنفيذ 
�لإ�سر�ف على �لطالب يف جمالت �لدر��سات 

�لعليا«
�ملعنيني  م���ن  ع����دد  �ل���ور����س���ة  يف  ����س���ارك 

و�خلر�ء و�لطالب.

�ل�سمع  ف��ق��د�ن��ه��ا  ب�سبب  �ل�سغر  م��ن��ذ  معاناتها 
وك��ي��ف ����س��ت��ط��اع��ت مب�����س��اع��دة �أه��ل��ه��ا م��ن حتدي 
�إعاقتها ومن خالل �لإر�دة و�لت�سميم ��ستطاعت 
متابعة در��ستها ومتكنت من �حل�سول على مقعد 

يف ق�سم �لرتبية �خلا�سة يف كلية �لرتبية.
�خلا�سة  �لرتبية  ق�سم  رئي�س  حتدثت  كما 
�ل�سمعية  �لإع��اق��ة  عن  �لرفاعي  عالية  �لدكتورة 

من حيث ت�سنيفها و�أنو�عها.
كما قدم �لدكتور فادي �ل�سامي من �ملنظمة 
�ل�سورية لالأ�سخا�س ذوي �لإعاقة �سرحا مف�سال 
عن و�قع زر�عة �حللزون و�لقوقعة يف �لإذن و�ىل 
�إليه �لعلم يف هذ� �ملجال و�أج��اب على  �أي��ن و�سل 

�لأ�سئلة �ملثارة حول هذ� �ملو�سوع .
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العربية لغة االأ�شالة واحل�شارة واجلمال.. 
يف ندوة علمية بكلية الرتبية

�حتفاًل باليوم �لعاملي للغة �لعربية وحتت عنو�ن )�لعربية لغة 
�لأ�سالة و�حل�سارة و�جلمال( �أقامت كلية �لرتبية يف جامعة دم�سق 
بالتعاون مع �جلمعية �لعلمية لكليات �لرتبية يف �جلامعات �لعربية 

ندوة علمية يف قاعة �ملوؤمتر�ت بالكلية.
لها  �لأح��م��د كلمة  �أم��ل  �ل��دك��ت��ورة  �لرتبية  و�أل��ق��ت عميد كلية 
�لحتفالية  �أّن  م��وؤك��دًة  و�آمالها،  �لأم��ة  لآلم  جت�سيد  �للغة  بعنو�ن 
�لتاريخ  عر  و�حل�ساري  �ملعريف  �لعربية  �للغة  �إ�سهام  لإب��ر�ز  تاأتي 
�أّن �للغة هي عنو�ن  يف مناحي �ملعرفة �لب�سرية كافة ول جديد يف 
و�ملج�سد  خ�سو�سيتها  عن  و�ملعر  بهويتها  �لناطق  و�لل�سان  �لأم��ة 
لآمالها، من هنا فاإّن �لتفريط �أو �مل�سا�س بهذ� �جلوهر يعد تفريطاً 
باأهم مقومات �لأمة وقد حملت �للغة �لعربية مبفرد�تها وتر�كيبها 
و�ل�سيا�سة  �لعلم  لغة  تكون  �أن  و��ستطاعت  عظيمة  �إن�سانية  ر�سالة 

و�لعمل، ولغة �لت�سريع و�لفل�سفة و�لآد�ب و�لفنون.
اأ�سالة اللغة العربية

رئي�س �للجنة �لوطنية لتمكني �للغة �لعربية �لدكتور حممود 
�ل�سيد تناول يف حما�سرته �أ�سالة �للغة �لعربية وجمالها وعر�قتها 
�لتي جتلت عر م�سريتها �لتاريخية يف فرت�ت متعددة منذ هجرة 
�إىل �لهتمام بالعربية  �لعربية  �للغة  �لعربية حاملة معها  �لأق��و�م 
�ملعرفة  ميادين  يف  و�ن��ت�����س��ار�ً  �ت�ساعاً  ف����ازد�دت  �ل��ق��ر�آن  لغة  كونها 
وموؤلفات  علوم  ر�فقها من  وما  �لعبا�سي  �لع�سر  �إىل فرتة  و�سوًل 

و�أبحاث.
للدكتور  حبيبتي  دم�سق  بعنو�ن  �سعرية  ق�سيدة  �لندوة  تخلل 

�سام عمار.

بناء  وذل��ك  �ملتحدة  ل��الأمم  �لإمنائي  �لرنامج  من قبل 
ع��ل��ى در����س��ة فنية و�ق��ت�����س��ادي��ة �أجن����زت م��ن ق��ب��ل فريق 
متخ�س�س م�سرتك من �ملركز �لوطني لبحوث �لطاقة 

�لتابع لوز�رة �لكهرباء وم�سفى �لأ�سد �جلامعي.
28 األف لرت من املياه

ويوؤمن �مل�سروع نحو 28 �ألف لرت من �ملياه �ل�ساخنة 
يوميا وتبلغ م�ساحة �للو�قط �ل�سم�سية �مل�ستخدمة فيه 
�ملفرغة  �ل�سم�سية  �لأنابيب  وع��دد  مربع  مرت   500 نحو 

2800 �أنبوب �سم�سي.
�مل�سروع  من  �ملتوقع  �لطاقي  �ل�سنوي  �لوفر  ويبلغ 
ب�  �أل��ف لرت م��ازوت ما يحقق وف��ر� ماليا يقدر  نحو 42 
 52 للم�سروع  �لإجمالية  �لكلفة  وبلغت  لرية  مليون   12

مليون لرية �سورية تقريبا.
على  �لت�سجيع  �إط��ار  يف  �مل�سروع  ه��ذ�  تنفيذ  وي��اأت��ي 
ول  �ملتجددة  �لطاقات  م�سادر  من  �لق�سوى  �ل�ستفادة 
بعدد  تتمتع  ���س��وري��ة  �أن  باعتبار  منها  �ل�سم�سي  �سيما 
تلبية جزء  ي�سهم يف  �سم�سي عالية ومبا  �سطوع  �ساعات 

من �لطلب على �لطاقة ما �سينعك�س �إيجابا على �لو�قع 
�لطاقي ب�سقيه �لنفطي و�لكهربائي �إ�سافة للمنعك�سات 

�لبيئية حيث �إنها �سديقة للبيئة.
و �أك������د وزي������ر �ل���ك���ه���رب���اء �مل���ه���ن���د����س حم���م���د زهري 
هذ�  بتطبيق  �مل���وف���رة  �ل��ك��ه��رب��اء  ك��م��ي��ة  �أن  خ��رب��وط��ل��ي 

�مل�سروع تبلغ نحو 252 �ألف كيلو و�ط �ساعي.
من جانبه لفت وزير �لتعليم �لعايل �لدكتور عاطف 
ند�ف �إىل �أنه مت �لتفاق مع وز�رة �لكهرباء على �إعد�د 
يف  �لكهرباء  وتوليد  �ل�سم�سية  للطاقة  م�ساريع  وتنفيذ 

جميع �لأبنية �جلامعية.
بدم�سق  �جل��ام��ع��ي  �لأ����س���د  مل�ست�سفى  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر 
��ستكمال  �مل�سروع  �أن  �إىل  �أ���س��ار  �إبر�هيم  جابر  �لدكتور 
لعدة م�ساريع �أخرى تهدف لتاأمني �ملياه �ل�ساخنة لكافة 
طريق  ع��ن  �لكهربائية  �لطاقة  وتوليد  �مل�سفى  مباين 
�لتي  للجهود  ت��ق��دي��ره  ع��ن  معربا  �ل�سم�سية  �ل��ل��و�ق��ط 

تبذلها كو�در وز�رة �لكهرباء يف هذ� �ملجال.

م�شروع لت�شخني املياه بالطاقة ال�شم�شية يف م�شفى االأ�شد اجلامعي 
 خربوطلي.. نحو 252 األف كيلو واط �ساعي كمية الكهرباء املوفرة  

نداف ..خطة لتنفيذ م�ساريع م�سابهة يف جميع االأبنية اجلامعية

ت�����س��ل��م م�����س��ف��ى �لأ����س���د �جل��ام��ع��ي ب��دم�����س��ق جتهيز�ت 
�ل�سفارة  م��ن  م��ق��دم��ة  �لإع���اق���ة  ل���ذوي  وم�����س��اع��د�ت طبية 

�ل�سينية بدم�سق مبوجب مذكرة تفاهم بني �جلانبني.
ت�����س��ي ت�سياجنني  ب��دم�����س��ق  �ل�����س��ي��ن��ي  �ل�����س��ف��ري  وج����دد 
�مل���ذك���رة وت�سليم  ت��وق��ي��ع  ل��الإع��الم��ي��ني ع��ق��ب  ت�����س��ري��ح  يف 
�لد�ئم  و�سعيها  ب���الده  ح��ر���س  ع��ل��ى  �ل��ت��اأك��ي��د  �ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت 

جتهيزات طبية لذوي االإعاقة لالأ�شد اجلامعي من ال�شفارة ال�شينية 
�لتعاون  وتعزز عالقات  �ملجالت  ل�سورية يف جميع  �لكبري 

بني �لبلدين و�ل�سعبني �ل�سديقني.
رئي�س  قباقيبي  م��اه��ر  �ل��دك��ت��ور حم��م��د  �أك����د  ب����دوره 
�لأكادميية  ب��ال��ع��الق��ات  �لرت���ق���اء  �أه��م��ي��ة  دم�����س��ق  ج��ام��ع��ة 
�إىل  و�ل�سني  �سورية  بني  �مل�سرتكة  و�ل�سحية«  »�لتعليمية 
م�ستوى �لعالقات �ل�سيا�سية وتعزيزها مبا يحقق م�سلحة 
�ل�سعبني وذلك من خالل تبادل �خلر�ت وزيادة عدد �ملنح 
�لدر��سية و�إيفاد �لطالب �ل�سوريني �إىل �جلامعات و�مل�سايف 

�ل�سينية من �أجل �لتاأهيل و�لتخ�س�س.
مع  ب��ال��ت��ع��اون  �أ���س��ه��م��ت  �ل�سينية  �حل��ك��وم��ة  �أن  ي��ذك��ر 
منظمة �ل�سحة �لعاملية موؤخر� باإعادة تاأهيل ق�سم �لإ�سعاف 
بلغت  بكلفة  بدم�سق  �جلامعي  �ملو��ساة  م�سفى  يف  �ملركزي 

نحو 400 �ألف دولر �أمريكي.
ويعتر م�سفى �لأ�سد �جلامعي �لذي �فتتح عام 1988 
يف دم�سق من �أكر �مل�سايف �جلامعية �لتابعة لوز�رة �لتعليم 
و�جلر�حية  �لعالجية  �لطبية  �خل��دم��ات  وي��ق��دم  �ل��ع��ايل 
�لطالب  بتدريب  ويقوم  �لطب  �أ�ساليب  باأحدث  للمر�سى 
و�لأطباء من خريجي �جلامعات �ل�سورية وي�سهم يف �لبحث 
وجتهيز�ته  وم��ع��د�ت��ه  ببنائه  �مل�سفى  يتميز  ك��م��ا  �لعلمي 

وبالكو�در �لعاملة فيه و�خلر�ت �ملتو�فرة.

�إليها باأ�سرع وقت.
ولفت �ل�سفري �ل�سيني �إىل �أن بالده �ستعمل بالتن�سيق مع 
�حلكومة �ل�سورية لتقدمي �ملزيد من �لدعم للقطاع �ل�سحي 

يف �سورية.
�إبر�هيم مدير عام �مل�سفى  من جانبه عر �لدكتور جابر 
عن تقديره ملبادرة �ل�سفارة �ل�سينية معتر� �أنها تاأكيد للدعم 

دعم  يلزم من  ما  كل  لتقدمي  و�مل�ستمر 
جميع  يف  �ل�سوري  لل�سعب  وم�ساعد�ت 
و�لعلمية  و�لإن�سانية  �ل�سحية  �ملجالت 
و�لقت�سادية وتبادل �خلر�ت �مل�سرتكة 
�ل�سد�قة  ل���ع���الق���ات  جت�����س��ي��د�  وذل�����ك 
�سعبي  ب����ني  و�ل���ت���اري���خ���ي���ة  �ل����وط����ي����دة 

�لبلدين.
و�أع������رب �ل�����س��ف��ري ت�����س��ي��اجن��ني عن 
�لأطباء  يبذلها  �لتي  للجهود  تقديره 
تقدمي  �أج��ل  م��ن  �مل�سفى  يف  و�لعاملون 
�ل��ع��الج��ي��ة و�لطبية  �أف�����س��ل �خل��دم��ات 
�لظروف  رغ���م  و�مل��ح��ت��اج��ني  للمر�سى 
جر�ء  ���س��وري��ة  تعي�سها  �ل��ت��ي  �ل�����س��ع��ب��ة 
�لأزمة �أمال باأن يعود �لأمن و�ل�ستقر�ر 

نحو  �ل���ت���وج���ه  �إط�������ار  يف 
�ملتجددة  �ل���ط���اق���ات  ت��ط��ب��ي��ق 
�سيما  ول  �مل���ج���الت  ك��اف��ة  يف 
لتوليد  �ل�����س��م�����س��ي��ة  �ل��ط��اق��ة 
�لكهرباء �أو لأغر��س ت�سخني 
�لتعليم  وز�رت����ا  �أع��ل��ن��ت  �مل��ي��اه 
�لعايل و�لكهرباء عن �لنتهاء 
لت�سخني  م�سروع  تنفيذ  م��ن 
�ل�سم�سية  ب���ال���ط���اق���ة  �مل����ي����اه 
ب��اخل��دم��ة يف م�سفى  وو���س��ع��ه 

�لأ�سد �جلامعي بدم�سق.
�إىل  �مل���������س����روع  وي����ه����دف 
تاأمني �ملياه �ل�ساخنة للمجمع 
�ل�سكني يف �مل�سفى ومت متويله 
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جامعة دم�شق حتت�شن املوؤمتر الدويل الرابع لالأدب املقارن العربي والفار�شي
�حت�سنت كلية �لآد�ب بجامعة دم�سق �ملوؤمتر �لدويل �لر�بع 
و�إفريقيا،  �ل�سام  ب��الد  يف  و�لفار�سي  �لعربي  �مل��ق��ارن  �لأدب  ح��ول 
بالتعاون بني جامعة دم�سق وجامعة �لفردو�سي يف مدينة م�سهد 

و�مل�ست�سارية �لثقافية �لإير�نية
�أك��ر من 60 عنو�نا وحما�سرة حتدث من  �ملوؤمتر  وت�سمن 
خاللها �لباحثني حول جدلية وقدم �لعالقة بني �للغتني �لعربية 
كل  وثقافة  وحا�سرة  �آد�ب  عليها  بنيت  �لتي  و�لأ�س�س  و�لفار�سية 
�لباحثني  عناوين  حملت  حيث  �ملتبادلة  �لتاأثري  وم�سار�ت  منهما 
�لعرب  و�ل�سعر�ء  �لكتاب  لأ�سهر  وموؤلفات  و�أحكام  و�أ�سعار  �أفكار 

و�لفر�س.
و�أك����د رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة دم�����س��ق �ل��دك��ت��ور م��اه��ر قباقيبي على 
�حلاجة �لد�ئمة �إىل �لتعلم و�كت�ساب �ملعرفة، و�إىل �سرورة �لعناية 
�لفائقة بالتعليم �لعايل و�جلامعي لأنه يوؤهل �لعلماء و�ملفكرين 
�لتقدم  �أن  على  م�سري�  ويحفظها.  �حل�سارية  �لأ���س�����س  وي��ق��وي 
ح�سارة  هناك  يكن  مل  لو  ك��ان  ما  �ملعا�سر  تاريخنا  يف  �ل�سناعي 

�أدبية وتاريخ عظيم من �ملعرفة.
وقال قباقيبي: نحن �ليوم �أ�سد حاجة �إىل توظيف �لأدب يف �سنع �حل�سارة �لإن�سانية و�لنفتاح على ثقافات �لآخرين، �لثقافات �لبعيدة عن 

�ل�سر�ع و�لتطرف. معتر� �أن �لأدب �ملقارن �أهم �حلو�مل �ملعرفية لبناء هذ� �مل�سروع �لإن�ساين.
من جانبه �أو�سح م�ست�سار �سفارة �إير�ن يف �سورية �أبو �لف�سل �سالح نيا: �أن م�سو�ر �لتالقي بني �حل�سارتني بد� منذ �أن �ختار �لإير�نيون �حلرف 
�لعربي لكتابة �للغة �لفار�سية، فهناك م�سطلحات كثرية من �للغة �لعربية موجودة يف �للغة �لفار�سية وباملقابل هناك �لكثري من �لأدباء و�لعلماء 

�لفار�سيني خدمو� �للغة �لعربية وو�سعو� لها قو�عد �لنحو �أمثال �أبن �سينا و�لفار�بي.
و�أ�سار �لف�سل �سالح: �أنه ل ميكن در��سة ح�سارة هذين �لبلدين دون �إتقان هاتني �للغتني، وهذ� ي�سكل حركة تبادل علمي د�عمة للح�سارة 
�لإن�سانية ككل. فلي�س هناك من يغفل �هتمام �لعرب بالأدب �لعرفاين و�ل�سويف �لفار�سي ولي�س خافيا على �أحد من �ل�سعر�ء �لفار�سيني م�سامني 

وتعابري وقيمة �للغة �لعربية.
وحتدث مدير جامعة �لفردو�سي �لدكتور �ح�سان قبول حول �أهمية هذ� �ملوؤمتر �لذي يعقد لأول مرة يف �سورية وحول �لتاريخ �لأدبي و�لثقايف 
�ملذهبية  �لأدب��ني ومعرفة �لختالفات  �لفرو قات بني  �ملقارن هو معرفة  ل��الأدب  �لأ�سا�سي  �لهدف  �أن  �إىل  �لبلدين. م�سري�  �لذي يجمع  �مل�سرتك 

و�لفكرية بني �ملفكرين و�لعلماء �لأمر �لذي يقودنا �إىل مزيد من �ملعرفة.
لي�سكل  �أكر تطور� ومتانة  �أ�سبحت  �لإ�سالم وقد  للعرب و�لفر�س موجودة قبل  �لثقافية  تاريخ �حل�سارة  �أن  �لفردو�سي  و�أكد مدير جامعة 
كل و�حد منهما لالآخر �لأخ �لتو�أم. مبينا �أن جامعة �لفردو�سي حتت�سن �للغة �لعربية ويوجد فيها ماج�ستري لالأدب �ملقارن �لعربي وهي م�ستعدة 

ل�ستقبال جميع �لطلبة �ل�سوريني �لر�غبني بالدر��سة يف رحابه

يف  املعلوماتية  الهند�سة  كلية  نظمت 
العلمية  اجلمعية  مع  بالتعاون  دم�سق  جامعة 
امل�ساريع  م��ع��ر���س  للمعلوماتية  ال�����س��وري��ة 
ال�سام  ف��ن��دق  يف  وذل���ك  الأول  املعلوماتية 

بدم�سق
برجميًا  م�سروعًا   28 املعر�س  ويت�سمن 
وهند�سيًا لطاب ال�سنتني الرابعة واخلام�سة 
وال�سبكات  الربجميات  »هند�سة  اأق�سام  من 

احلا�سوبية والذكاء ال�سنعي«
ل�سباق  النهائية  املرحلة  املعر�س  وميثل 
والتوظيف يف  التدريب  اأقامه مركز  تناف�سي 
كلية الهند�سة املعلوماتية يف الفرتة ما بني 29 

و31 متوز املا�سي و�سم 200 م�سروع
اأكد الدكتور حممد زهر �سندوق  حيث 
جامعة  يف  املعلوماتية  الهند�سة  كلية  عميد 
دم�����س��ق اأن����ه ان��ط��اق��ًا م���ن ال�����دور ال��رائ��د 
وجاهز  علمي  جيل  بناء  يف  دم�سق  جلامعة 
املعلوماتية  الهند�سة  كلية  العمل �سعت  ل�سوق 
املعلومات  ت��ق��ان��ة  ح��ا���س��ن��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
والت�سالت يف اجلمعية ال�سورية للمعلوماتية 
اإىل توفر توا�سل بني قطاع الأعمال وم�ساريع 
املعلوماتية التي ينجزها طاب الكلية من كل 

الخت�سا�سات.
واأ�ساف �سندوق: اإنه بناء على التجربة 
جميع  من  والت�سجيع  للتعاون  ونظرًا  احلالية 
القادمة  املعار�س  يف  الكلية  تتجه  ال�سركاء 
املاج�ستر  يف  ال��ب��ح��ث��ي��ة  امل�����س��اري��ع  ل�����س��م 
بقية  باجتاه  امل�ستقبلي  والتو�سع  والدكتوراه 
والتطبيقية  والتقنية  الهند�سية  الكليات 
وذلك لأهمية م�ساريع هذه الكليات ولأبعادها 
يف  �سورية  حتتاجها  التي  الوا�سعة  التقانية 

مراحل النهو�س واإعادة الإعمار
ق�سم  رئي�س  ط��راب  اأب��و  �سعيد  الدكتور 
هند�سة الربجميات ونظم املعلومات يف كلية 
ان  راأى  دم�سق  بجامعة  املعلوماتية  الهند�سة 
ي�سهم  الأع��م��ال  قطاع  م��ع  ال��ط��اب  توا�سل 
احلاجات  تلبي  اإبداعية  م�ساريع  تطوير  يف 
الفعلية للباد يف هذا املجال وتوؤمن انفتاحًا 
كما  اخل��ارج��ي  امل�ستوى  على  ب���وادره  ب���داأت 
مبا�سرة  ويربطه  الطالب  م�سلحة  يخدم 
ال�سوية  على  املحافظة  مع  العمل  �سوق  مع 
كلية  عليها  ت�سر  التي  العالية  الأك��ادمي��ي��ة 

الهند�سة املعلوماتية.
مراد  ف��دوى  املهند�سة  اأ���س��ارت  بدورها 
اجلمعية  يف  املعلومات  تقانة  حا�سنة  مديرة 
ال�سورية للمعلوماتية اإىل اأن احلا�سنة تهدف 
الأعمال  ريادة  روح  ن�سر  اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل 
واخلربات  الكفاءات  حملة  من  ال�سباب  بني 
يف جم���ال ت��ق��ان��ة امل��ع��ل��وم��ات والت�����س��الت 
وتزويد رواد الأعمال من ال�سباب املعلوماتيني 
اإىل  للدخول  ال��ازم��ة  واخل���ربات  باملهارات 
الطاب  داعية  فيه  واملناف�سة  العمل  �سوق 
امل�ساركني يف املعر�س اإىل ت�سويق م�ساريعهم 
منتجات  باعتبارها  مزاياها  عن  والتحدث 
�سناعة  م�ستوى  رف��ع  يف  ت�سهم  ا�ستثمارية 

تقانة املعلومات والت�سالت يف �سورية
وحتدث عبد الرحمن ها�سم طالب �سنة 

املوقع  يف  امل�ساركني  اهتمامات  جمع  اإىل 
الأخبار  بعد  فيما  لهم  ويعر�س  ورغباتهم 
املوقع  ي�سمل  حيث  اهتماماتهم  تخ�س  التي 
ومكانا  ال�سريعة  الأخبار  تتناول  حماور  عدة 
لتفاعات  وحتليًا  الأخ��ب��ار  جلميع  م��وح��دُا 

امل�سرتكني
ولفتت الطالبة مرام حممد قطيفان اإىل 
اأن امل�سروع الذي اأجنزته مع زمائها عبارة 
اأنظمة  كفاءة  لتح�سني  قرار  دعم  نظام  عن 
الإ�سعاف وخدماته اللوجي�ستية وتقدمي حلول 
مثل  الأنظمة  ه��ذه  ت��واج��ه  التي  للم�سكات 
وتاأخر  املناطق  ال�سيارات على  توزيع  �سعوبة 
املري�س  اإىل  بالو�سول  الإ�سعافية  ال��ك��وادر 

ومتابعة حالته وجدولة املواعيد.
ومن اخت�سا�س الذكاء ال�سنعي اأ�سارت 
اأن  اإىل  راب��ع��ة  �سنة  ن�����س��ري  اآي���ة  ال��ط��ال��ب��ة 
م�سروعها »اخلزانة الذكية« ي�ساعد ال�سخ�س 
وفقًا  تنا�سبه  التي  املاب�س  قطع  اختيار  يف 
لقطعة  ���س��ورة  التقاط  خ��ال  م��ن  للمو�سة 
الثياب وطلب اقرتاح ينا�سبها مبينة اأن هذا 

امل�سروع ميكن ال�ستفادة منه يف دور الأزياء
بتكرمي  ال��ي��وم  م�ساء  املعر�س  ويختتم 
كل  من  والثاين  الأول  باملركزين  الفائزين 
واخلام�سة  ال��راب��ع��ة  لل�سنتني  اخت�سا�س 

ومنحهم جوائز مادية

28 م�شروعًا برجميًا وهند�شيًا يف معر�ص امل�شاريع املعلوماتية االأول

م�ساركته  ع��ن  برجميات  هند�سة  خام�سة 
وزمائه يف املعر�س من خال تطبيق خا�س 
بالرتجمة اإىل لغة الإ�سارة »م�سر« حيث يقوم 
لغة  اإىل  واملنطوق  املكتوب  الكام  برتجمة 
الإ�سارة ومتثيله با�ستخدام �سخ�سيات ر�سوم 
متحركة بهدف زيادة اندماج ال�سم و�سعاف 
من  ا�ستفادتهم  وتعزيز  املجتمع  يف  ال�سمع 
الكثر  وتقليل  احلديثة  التقنية  التطبيقات 
من متاعبهم الناجتة عن عدم قدرتهم على 

التعبر عن اأنف�سهم بطريقة يفهمها اجلميع
ال�سنة الرابعة عبد الهادي  ولفت طالب 
يركز  وزم��ائ��ه  م�سروعه  اأن  اإىل  اأ���س��ام��ي 

»م�سائد  وال�سبكات  املعلومات  اأم���ن  على 
م��ن��ظ��ور ج��دي��د حلماية  امل��خ��رتق��ني« وه���ي 
املخرتقني  خداع  على  تعتمد  حيث  ال�سبكات 
�سلوكهم  ملراقبة  اإليها  وجذبهم  املهاجمني 
عن  امل��ع��ل��وم��ات  وج��م��ع  حتركاتهم  ودرا���س��ة 
ي�ستخدمونها  التي  والأدوات  اأدائهم  م�ستوى 
لل�سبكة  دف��اع��ي  ن��ظ��ام  اأف�سل  ب��ن��اء  ب��ه��دف 

وحتقيق اأكرب حماية ممكنة.
�سنة  العظمة  اأن�����س  حممد  ب��ني  ب���دوره 
م�سادر  تعدد  اأن  برجميات  هند�سة  خام�سة 
م�سروع  لت�سميم  وزم����اءه  دف��ع��ه  الأخ��ب��ار 
»وك���ال���ة اأخ���ب���ار ال��ك��رتون��ي��ة ذك��ي��ة« يهدف 
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تخريج دفعات جديدة من االأطباء واملهند�شني يف جامعة دم�شق

وت��ق��دي��ره��م ل��ك��ل م��ن �أ���س��ه��م يف ت��وف��ري �لبيئة 
�ملنا�سبة لإكمال م�سريتهم �لدر��سية و�لو�سول 
�نعطاف  نقطة  ي�سكل  �ل��ذي  �لتخرج  ي��وم  �إىل 
����س���ن���و�ت م���ن �لعمل  ب��ع��د  م��ه��م��ة يف ح��ي��ات��ه��م 
و�لدر��سة لفتني �إىل �أن �إر�دة �لتفوق و�لنجاح 
يف  �ل��ط��الب  و�إجن���از  �ل�سوريني  ل��دى  متاأ�سلة 
�لتح�سيل �لعلمي يوؤءكد �لقدرة على مو�جهة 

كل �لتحديات.
�لتعليمية  �مل�����س��ايف  م��دي��رو  �حل��ف��ل  ح�سر 
�سورية  ل��ط��ل��ب��ة  �ل���وط���ن���ي  �لحت�������اد  ومم���ث���ل���و 
�لهيئة  و�أع�����س��اء  دم�سق  جامعة  رئي�س  ون���و�ب 
من  ك��ب��ري  وح�����س��د  �ل��ط��ب  كلية  يف  �لتدري�سية 

�أهايل �خلريجني.
و 220 مهند�سا من كلية العمارة

�ملعمارية  �ل��ه��ن��د���س��ة  ك��ل��ي��ة  �ح��ت��ف��ل��ت  ك��م��ا 
�ملتفوقني  وك��رم��ت  طالبها  م��ن   220 بتخريج 
�لهند�سة  كلية  يف  �ل��ب��ا���س��ل  م���درج  ع��ل��ى  منهم 

�ملدنية.
ول���ف���ت �ل���دك���ت���ور ع�����س��ام �خل������وري نائب 
رئي�س جامعة دم�سق لل�سوؤون �لعلمية يف كلمته 
عاتق  على  تقع  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية  �مل�����س��وؤول��ي��ة  �إىل 
�خلريجني يف مرحلة �إع��ادة �لإعمار وق��ال: �إن 
�لر�ئدة  �لكليات  من  �ملعمارية  �لهند�سة  »كلية 
�سوق  يف  عالية  ب��ك��ف��اءة  يتمتعون  وخ��ري��ج��وه��ا 

�لعمل«
من جانبه �عتر �لدكتور �سلمان حممود 
�خلريجني  �أن  �ملعمارية  �لهند�سة  كلية  عميد 
جت��اوزو� بعزميتهم �لقوية كل �لتحديات وهم 
�لناجح  �مل��ه��ن��د���س  م��ق��وم��ات  ب��ك��ام��ل  يتمتعون 
د�عيا �إىل متابعة حت�سيلهم �لعلمي و�مل�ساهمة 

يف بناء �سورية �حل�سارة
�لهيئة  رئ��ي�����س  ق���رو����س���ان  ي��و���س��ف  و�أك������د 
�سورية  ل��ط��ل��ب��ة  �ل��وط��ن��ي  ل���الحت���اد  �لإد�ري��������ة 
�أت���ق���ن���و� خالل  �ل��ك��ل��ي��ة  �أن خ��ري��ج��ي  ب��ال��ك��ل��ي��ة 
�ملعماري  و�ل��ر���س��م  �لت�سميم  ف��ن��ون  در����س��ت��ه��م 

وتاريخ �لعمارة و�لفن
ويف كلمة �خلريجني �عتر طموح �لدلبي 
�أن �ل��ت��خ��رج ث��م��رة م�����س��رية ع��ن��اء وت��ع��ب بذلها 
�لطالب متحدين كل �لظروف �ل�سعبة مقدما 
���س��ك��ره لأ���س��ات��ذة �جل��ام��ع��ة ولأه�����ايل �لطالب 

�لذين كانو� �سند� لأبنائهم

وق���ال ع���دد م��ن �خل��ري��ج��ني ب���اأن م�ساريع 
ت��خ��رج��ه��م رك�����زت ع��ل��ى م���و����س���وع �إع�������ادة بناء 
جر�ئم  ج��ر�ء  للتدمري  تعر�ست  �لتي  �ملناطق 
م��ع��اه��دي��ن زمالءهم  �لإره���اب���ي���ة  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
�لذين ��ست�سهدو� على �إكمال م�سريتهم يف حب 

�لوطن و�لدفاع عنه
�سعادتهم  ع���ن  �خل��ري��ج��ني  �أه�����ايل  وع����ر 
�ملر�حل  يف  �أولده��������م  ج���ان���ب  �إىل  ووق���وف���ه���م 
�����س���ت���ع���د�د� للقيام  ب��ه��ا  �ل���ت���ي م�����رو�  �ل�����س��ع��ب��ة 

بالنه�سة �لعمر�نية وبناء �مل�ستقبل �ملزدهر.
ت��خ��ل��ل �حل���ف���ل ت����وزي����ع �ل�������س���ه���اد�ت على 
�خلريجني وعر�س فيلم عن �مل�سرية �لدر��سية 

للطالب بالكلية.
و دفعة الن�سر ..

�لهند�سة  كلية  و�أك��ر من 750 طالب من 
و30  دم�سق  بجامعة  و�لكهربائية  �مليكانيكية 
طالب من �لدفعة �لأوىل من �لكلية �لتطبيقية 
يف  تخريجهم  مت   2018  �2017 �ل��در����س��ي  للعام 
حفل �أقيم على م�سرح كلية �لهند�سة �مليكانيكية 

و�لكهربائية حتت �سعار »دفعة �لن�سر». 
�مل��ن��ا���س��ب��ة ه��ن��اأ رئي�س  ب��ه��ذه  ك��ل��م��ت��ه    ويف 
قباقيبي  م���اه���ر  حم��م��د  �ل���دك���ت���ور  �جل���ام���ع���ة 
�أن بذلو�  ب��ع��د  ت��خ��رج��ه��م  ب��ف��رح��ة  �خل��ري��ج��ني 
و�لنجاح  �مل��ع��رف��ة  �ك��ت�����س��اب  ���س��ب��ي��ل  �جل���ه���ود يف 
ج��دي��دة يف م�سرية  ل��ي��ب��دوؤو� مرحلة  و�ل��ت��ف��وق 
ح��ي��ات��ه��م �ل��ع��م��ل��ي��ة ق���ي ���س��ب��ي��ل خ��دم��ة وطنهم 
�لذين  �خل��ري��ج��ني  ل���ذوي  بالتهنئة  وت��وج��ه   ،
����س���رو� وق��ا���س��و� ���س��ن��و�ت ط��وي��ل��ة ل��ت��اأم��ني كل 
هذه  �إىل  �لو�سول  �أج��ل  من  �أبنائهم  متطلبات 

�للحظة. 
وبني قباقيبي باأن خمرجات كلية �لهند�سة 
�مليكانيكية و�لكهربائية باخت�سا�ساتها �ملتنوعة 
ميادين  جميع  يف  وك��ف��اءت��ه��ا  ج��د�رت��ه��ا  �أث��ب��ت��ت 
و�خلا�س  �ل��ع��ام  �ل��ق��ط��اع  يف  �ملختلفة  �لإن���ت���اج 
�لتعليم  يف  هامة  منا�سب  خريجوها  تبو�أ  كما 
رئي�س  و�أ���س��ار  �ل�سناعي.  و�لإن��ت��اج  و�لقت�ساد 
�لكلية  ه���ذه  ت���ويل  �جل��ام��ع��ة  �أن  �إىل  �جل��ام��ع��ة 
ع���ن���اي���ة خ���ا����س���ة م����ن خ�����الل ت���وف���ري �ل���ر�م���ج 
و�مل��خ��اب��ر �حلديثة  و�ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت  �لأك���ادمي���ي���ة 
على  ق��ادرة  نوعية  تعليمية  ل�سمان  خمرجات 
كما  و�لتنمية  �لعمل  ���س��وق  متطلبات  مو�كبة 

تخريج 627 طبيب  من كلية 
الطب الب�سري

جامعة  يف  �لب�سري  �لطب  كلية  �حتفلت 
وكرمت  وطبيبة  طبيبا   627 بتخريج  دم�سق 
�مل��ت��ف��وق��ني و�لأو�ئ�����ل منهم وذل���ك ع��ل��ى مدرج 

ت�سرين يف كلية �ل�سيدلة.
قباقيبي  م��اه��ر  �ل��دك��ت��ور حم��م��د  ول��ف��ت 
�حلفل  خ��الل  كلمته  يف  دم�سق  جامعة  رئي�س 
مدى  على  �سعت  �لعريقة  �لطب  كلية  �أن  �إىل 
م���ن خالل  �ل��ت��م��ي��ز  �إىل  �ل��ط��وي��ل��ة  ���س��ن��و�ت��ه��ا 
�أ�ساتذتها  بها  يقوم  �لتي  �لعلمية  �لن�ساطات 
�لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  �لتعليم  جم��ال  يف  وط��الب��ه��ا 
�ملحلي  �مل�ستوى  على  �لطبي  �لتطور  ومو�كبة 
يقرتن  مل  �إذ�  �ل��ع��ل��م  �أن  م����وؤءك����د�  و�ل���ع���امل���ي 
ب��الأخ��الق و�ل��ق��ي��م �حل��م��ي��دة و�ل��ث��ق��اف��ة وح�س 

�ملو�طنة يبقى جامد� يفتقد لروح �لإن�سانية.
م��ن ج��ان��ب��ه �أع����رب �ل��دك��ت��ور حم��م��د نبوغ 
�لعو� عميد كلية �لطب عن �عتز�زه و�فتخاره 
يف  و�لنجاح  �لتوفيق  لهم  ومتنى  باخلريجني 
من  �مل��ئ��ات  تخريج  �أن  معتر�  �ملهنية  حياتهم 
�أو  دم�سق  جامعة  م�ستوى  على  �سو�ء  �لأط��ب��اء 
�لر�هنة  �ل��ظ��روف  ظل  يف  �ل�سورية  �جلامعات 
ل�����س��وري��ة ور���س��ال��ة لكل  �ن��ت�����س��ار� عظيما  ي��ع��د 
ب��اأن��ه��ا مت��ت��ل��ك ك�����و�در ق��وي��ة معروفة  �ل���ع���امل 

ب�سمعتها ومهارتها.
�لدكتور  �أع������رب  �خل���ري���ج���ني  ك��ل��م��ة  ويف 
وزمالئه  تقديره  ع��ن  �حل��و���س��ان  نبيل  حممد 
�أ���س��ه��م��ت يف جناحهم  جل��ه��ود �لأ����س���ات���ذة �ل��ت��ي 
�أن �لتخرج هو ثمرة م�سرية  وتفوقهم معتر� 
عناء وتعب بذلها �لطالب على مقاعد �لدر��سة 
�أفرزتها  �لتي  �ل�سعبة  �لظروف  كل  متحدين 

�حلرب �لإرهابية على �سورية.
لزميلتهم  �ل��ت��ح��ي��ة  �خل���ري���ج���ون  ووج�����ه 
ع�سلي  �أب���و  توفيق  �سحى  �ل��دك��ت��ورة  �ل�سهيدة 
�لتي ��ست�سهدت �أثناء �إمتامها �إجر�ء�ت �لتخرج 

يف دم�سق.
�سحى  �ل�سهيدة  خ��ال  مقلد  ح�سان  ودع��ا 
�مل�سوؤولية  م�ستوى  على  ليكونو�  �خل��ري��ج��ني 
�إن�سانية  مهنة  �لطب  كون  عاتقهم  على  �مللقاة 
ومن يز�ولها يحمل �أمانة كبرية ويوؤءدي دور�ً 

�خالقياً رفيعاً.
�لدكتور  دع���ا  ل��الإع��الم��ي��ني  ت�سريح  ويف 
حلزب  �لقطرية  �ل��ق��ي��ادة  ع�سو  ب��الل  حم�سن 
�لبعث �لعربي �ل�سرت�كي رئي�س مكتب �لتعليم 
�لعايل �خلريجني ليكونو� خري �سفر�ء للمهنة 
رعاهم  �ل�����ذي  ل��ل��وط��ن  �جل��م��ي��ل  ي������ردو�  و�أن 
و�حت�سنهم على مدى �سنو�ت �لدر��سة متمنيا 

لهم �لتوفيق و�لنجاح.
�حللبوين  خالد  �لدكتور  ر�أى  جهته  من 
�أمني فرع جامعة دم�سق حلزب �لبعث �لعربي 
�ل�سرت�كي �أن تخريج مئات �لأطباء �ليوم يعد 
يحاول  �ل��ذي  �لإره����اب  وج��ه  �سمود يف  ر�سالة 
مع  بالتو�زي  �لعلم  م�سرية  متابعة  من  �لنيل 
�لعربي  �جلي�س  ي�سطرها  �ل��ت��ي  �لن��ت�����س��ار�ت 
�ل�����س��وري مب��و�ج��ه��ة �حل����رب �لإره���اب���ي���ة �لتي 

تتعر�س لها �سورية.
وع���ر ع���دد م��ن �خل��ري��ج��ني ع��ن �سكرهم 

�لتطبيقية  بالكلية  �جلامعة  �هتمام  على  �أك��د 
�لتجربة  ه����ذه  �أ����س���ب���اب جن����اح  ك���اف���ة  وت���وف���ري 
�جلديدة يف �لتعليم �لتقني �لذي يلقى �لرعاية 

و�لهتمام  على �مل�ستوى �حلكومي.
م����ازن  �ل����دك����ت����ور  �ل���ك���ل���ي���ة  ع���م���ي���د  ور�أى 
حمايري باأن �لطاقة �لتي ميتلكها �خلريجون 
كليتهم  عملت  و�لتي  �ملختلفة  باخت�سا�ساتهم 
من  �لإمكانيات  كافة  وت��ق��دمي   تاأهيلهم  على 
�أجل تدريبهم و�كت�ساف قدر�تهم، تتطلب من 
مرحلة  يف  �لأمثل  بال�سكل  ��ستثمارها  �ملعنيني 

�إعادة �إعمار وبناء �سورية .
كلية  �لإد�ري������ة يف  �لهيئة  رئ��ي�����س  و�أ����س���ار   
�مل��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة و�ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ماهر  �ل��ه��ن��د���س��ة 
�إعادة  �أن �لطالب هم �لأ�سا�س  يف  �إىل  �حل��ريف 
�مل�سوؤولية  من  �نطالقا  �ل��وط��ن«  وبناء  �إع��م��ار 
�حل�سنة  �ل��ق��دوة  ليكونو�  عاتقهم  على  �مللقاة 

لزمالئهم و�لأجيال �لقادمة.
 و�عتر �خلريج �لأول على �لدفعة رفيق 
�حل�سامي �لذي حتث با�سم زمالئه �خلريجني  
باأن �لتخرج هو �لبد�ية نحو �لنطالقة �لفعلية 
يف �لنخر�ط يف �حلياة �لعملية وممار�سة �ملهنة 
ل��رد جزء  �ل��ع��م��ل   ق��ط��اع��ات  م�سوؤولية يف  بكل 

ب�سيط مما قدمه لهم  وطنهم �سورية.
ع��ام �سركة  و�أ���س��ارت رول �حل��م��وي مدير 
�أ����س�������س ل��ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل���ت���دري���ب وت��ن��م��ي��ة �مل�����و�رد 
�ل��ب�����س��ري��ة »�ل�����س��رك��ة �ل���ر�ع���ي���ة ل��ل��ح��ف��ل« �إىل 
�ل�سركة  تقدمها  �ل��ت��ي  �ل��ت��دري��ب��ي��ة  �خل��دم��ات 
�خت�سا�ساتهم  مبختلف  و�ملهند�سني  للطالب 
خر�ت  �سقل  يف  �لتدريب  �أهمية  على  موؤكدة 
�لطالب �خلريجني وم�ساعدتهم يف �لنخر�ط 

ب�سوق �لعمل بكل �أربحية. 
�لطالب  ت���ك���رمي  مت  �حل���ف���ل  خ���ت���ام  ويف 
�ل��ف��ائ��زي��ن ب��امل�����س��اب��ق��ات وت���ك���رمي �لأو�ئ������ل من 
عدد�ً  �أدون��ي��ا  ف��رق��ة  ق��دم��ت  ،بينما  �خلريجني 
�لوطنية  و�لأغ����اين  �ملو�سيقية  �مل��ع��زوف��ات  م��ن 

و�لرت�ثية.
ح�سر �حلفل �ملهند�س �أيهم حور�ين ع�سو 
�أ�ساتذة  قيادة فرع �حلزب باجلامعة وعدد من 

�لكلية و�أهايل �خلريجني و�خلريجات.
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جمعة  وزي��د  كمونة  اهلل  وعبد  م��دين  واأ�سامة  دع��دو���س  ومهند 
اإياد  من  كا  دم�سق  اأ�ساتذة  فريق  �سم  بينما  م�سري  وط��ارق 
ونا�سر  الك�سواين  وه�سام  اإبراهيم  وح�سني  البني  وعامر  اإدلبي 

قبق ومو�سى مرتي. 
ب�سار  دم�سق  جامعة  يف  الطابية  الأن�سطة  مدير  اأك��د  و 
الثقافية  الن�ساطات  اإعطاء  على  داأب��ت  اجلامعة  اأن  زعباوي 
ومنارة  منربا  لي�ست  فهي  كبرة  اأهمية  والجتماعية  والريا�سية 
للن�ساطات  دائم  وب�سكل  متزايدا  اهتماما  تويل  اإمنا  فقط  للعلم 

الريا�سية.
من جهته اأ�سار مدير دائرة الأن�سطة الريا�سية يف اجلامعة 

تكرمي الفائزين باملراكز الع�شرة االأوىل يف اأوملبياد الريا�شيات
كرمت جامعة دم�سق �لفائزين 
باملر�كز �لع�سرة �لأوىل يف �لأوملبياد 
�ل�����ط�����الب�����ي �جل�����ام�����ع�����ي �ل���ع���ا����س���ر 
و�ل����ذي   2018 ل���ع���ام  ل��ل��ري��ا���س��ي��ات 
من  وطالبة  طالبا   139 فيه  �سارك 
وفروعها  �جلامعة  كليات  خمتلف 
»�لطب �لب�سري و�ل�سيدلة و�لعلوم 

و �لهند�سة«.
�لطالب  �لأول  �مل���رك���ز  وح�����از 
غ��ي��ث �ل��زح��ي��ل��ي م���ن ك��ل��ي��ة �لطب 
�لثاين  �مل��رك��ز  ح���از  فيما  �ل��ب�����س��ري 
�لقا�سم  ف��اط��م��ة  �ل��ب��ت��ول  �ل��ط��ال��ب��ة 
�لإح�ساء  ق�����س��م  �ل��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  م���ن 
�لطالب  �لثالث  و�مل��رك��ز  �لريا�سي 
نذير تيناوي من كلية �لعلوم ق�سم 

�لريا�سيات.
ول��ف��ت �ل��ط��الب �ل��ف��ائ��زون �إىل 

�أن �مل�ساركة بامل�سابقات �لعلمية يف �جلامعة تفتح �آفاقا للطالب لختبار منهج جديد بالإبد�ع و�لتفكري �سمن �أجو�ء من �ملناف�سة ت�ساهم بتنمية 
�ملهار�ت �لذهنية جلميع �لطالب �لذين لديهم هو�ية بالريا�سيات ولي�س فقط طالب ق�سم �لريا�سيات.

ويف كلمته �أكد �لدكتور حممد ماهر قباقيبي حر�س �جلامعة على �أن تكون حا�سنة لأي ن�ساط �أو تظاهرة علمية و�أكادميية و�كت�ساف 
�لتميز و�لإبد�ع يف كلياتها �لتي ت�سم نحو 270 �ألف طالب وطالبة.

�أ�سئلة تقي�س  �لعلمية حر�ست على �سياغة  �للجنة  �أن  �لريا�سيات  �أوملبياد  �لعلمية يف  �للجنة  �للطيف هنانو رئي�س  �لدكتور عبد  وبني 
مهار�ت �لتميز و�لإبد�ع وترتكز على �ملحاكمة �ملنطقية و�لتفكري �لناقد و�ملرونة و�لأ�سالة يف �لتفكري و�لقدرة على توظيف �ملعرفة يف حل 

�مل�سكالت �لعلمية.
»�إنهم  وق��ال:  �لأملبياد  �مل�ساركني يف  بالطالب  و�عتز�زه  دم�سق عن فخره  �لعلوم يف جامعة  كلية  قويدر عميد  �لدكتور حممود  و�أع��رب 
ي�سكلون ع�سب �حلياة وروح �لتفاوؤل مبا ميثلون من قيم وطنية وعلمية و�أخالقية وعلى عاتقهم تقع م�سوؤءوليات ج�سام لتعزيز منعة �لوطن 

و�سموده«.
و�عتر �لدكتور خالد خنيف�س رئي�س ق�سم �لريا�سيات يف كلية �لعلوم بجامعة دم�سق تكرمي �لفائزين ر�سالة للعامل �أن �سورية بلد �لتميز 

و�لنبوغ و �لإبد�ع و�إنها م�ستمرة يف تقدمي �أجيال من �ملتميزين �لذين يحملون منارة �لعلم.
وت�سمن �لتكرمي منح �سهاد�ت تقدير وجو�ئز نقدية للفائزين باملر�كز �لثالثة �لأوىل .

نوافـــــــــــــــذ

عندما يكون 
التخ�ش�ص اجلامعي 

اإكراها ولي�ص 
اختيارا ؟

اأحد ال�سلوك  مل يعد خافيا  على 
اأبنائهم  على  االأه���ل  مي��ار���س��ه  ال���ذي 
فما  العامة،  الثانوية  يف  الناجحني 
االأهل  يبداأ  حتى  النتائج  ت�سدر  اإن 
م�ستقبل  حتديد  يف  املفرط  بالتدخل 
عليهم   ال�سغط  خ���الل  م��ن  اأب��ن��ائ��ه��م 
الذي  اجلامعي  التخ�س�ص  الختيار 
احلائط  بعر�ص  �ساربني  فيه  يرغبون 

رغبات وميول اأبنائهم.
اأنه يف حاالت  اإذ قلنا   و ال نبالغ  
كثرية  يتحول هذا التدخل اإىل ت�سلط 
االأبناء   على  االآب���اء  ميار�سه  وتعنت 
ملء  االأم   اأو  االأب  ي��ت��وىل  ل��درج��ة 
الرغبات  وحتديد  املفا�سلة  ا�ستمارة 
على  دليل  وخ��ري   . اأبنائهم  م��ن  ب��دال 
الأبنائهم  االأه��ل  م�سهدمرافقة  ذل��ك  

اإىل مراكز املفا�سلة .
واالأمهات  االآباء  اأغلب  وبقناعة  
درج��ات  على  اأبنائهم  يح�سل  الذين 
من  باأنه  العامة،  الثانوية  يف  عالية 
البديهي اأن يتجه اأبنائهم نحو الكليات 
امل�سني  وم���ن  الهند�سية  اأو  الطبية 
اأخ����رى  نتيجة  ف���روع  ي��خ��ت��اروا    اأن 
هذه  لبع�ص  الدونية  املجتمع  نظرة 
االأح��ي��ان  اأغ��ل��ب  ويف  التخ�س�سات،   
بابنه  االأب  يتباهى  اأن  الغاية  تكون 
اأمام االآخرين وي�سبع غروره الداخلي 
من خالل تفوق ابنه على اأبناء اأقاربه 
وزم��الئ��ه، فيقع االأب��ن��اء يف ح��رية من 
تلبية  بني  م�ستتني  وي�سبحون  اأمرهم، 

رغبات االأهل وميولهم ال�سخ�سية.
ومتكررة  ك��ث��رية  ق�س�ص  وث��م��ة 
لالأبناء   التعا�سة  �سببت  جمتمعنا،  يف 
على  احل�سول  يف  الف�سل  اإىل  واأدت 
يتمكنوا  مل  الأنهم  اجلامعية  ال�سهادة 
يرغبون  ال  م��ا  درا���س��ة  موا�سلة  م��ن 
لتلبية  مكرهني  ر�سوخهم  فيه.نتيجة 
رغبة االأهل ويف كثري من االأحيان يلجاأ 
ال�سنة  يف  درا�سته  تبديل  اإىل  االب��ن 
اأخر  تخ�س�ص  اأو  كلية  اإىل  التالية 
في�سع من عمره �سنة درا�سية وي�سيب 

باالإحباط.
اأبنائكم  دع���وا  االآب���اء  اأي��ه��ا  فيا 
ير�سمون طريق حياتهم باأنف�سهم ، كي 
ال تكونوا �سركاء واإال تكونوا �سركاء يف 

ف�سلهم الدرا�سي.  
رجاء يون�ص

مباراة كرنفالية بني جنوم كرة ال�شلة القدامى واأ�شاتذة جامعة دم�شق

الفعاليات  من  املزيد  اإقامة  ب�سدد  اجلامعة  اأن  اإىل  ال�سل  اأب��و  وليد 
ول  اجلامعية  الريا�سة  تفعيل  بهدف  مدرو�سة  خطة  �سمن  الريا�سية 

�سيما بعد اأن مت النتهاء من تاأهيل معظم املاعب. 
اإ�سافة  ال�سلة  كرة  جنوم  قدامى  فريق  تتويج  جرى  املباراة  وبعد 
اإىل عبد الرحمن املن�سوري الفائز الأول يف بطولة جامعة دم�سق بكرة 
وزوجي  �سنة   55 حتت  لفئة  ال�سهو  وجمعة  �سنة   55 فوق  لفئة  امل�سرب 
كرة امل�سرب ب�سار مطلق وجمعة ال�سهو اللذين فازا يف املباراة النهائية 
على عبد الرحمن من�سوري وزهر حاق كما مت تتويج ح�سني الزعبي 
ببطولة  الفائز  ع��زاوي  ون�سوان  الطاولة  كرة  يف  الأول  املركز  �ساحب 

ال�سطرجن.

تغلب فريق قدامى جنوم كرة ال�سلة على 
يف   56-57 بنتيجة  دم�سق  جامعة  اأ�ساتذة 
مباراة كرنفالية اأقامتها جامعة دم�سق اليوم 
�سورية  لطلبة  الوطني  الحت��اد  مع  بالتعاون 
وانت�سارات  املجيدة  ني�سان  اأعياد  مبنا�سبة 

جي�سنا البا�سل.
ماعب  اأر�س  على  اأقيمت  التي  املباراة 
وح�سرها  ال��ودي  بالطابع  ات�سمت  اجلامعة 
جمهور من الطلبة �سجعوا بحرارة ما اأعطى 
�سهدت  كما  احلما�سة  م��ن  م��زي��دًا  امل��ب��اراة 
عرو�سا فنية جميلة ول �سيما من قبل جنوم 
املاعب  يف  ب�سمات  ت��رك��وا  ال��ذي��ن  �سورية 
اأمثال طريف قوطر�س وفايز قباين  ال�سورية 
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م�شاريع متميزة لق�شم امليكاترونك�ص يف الكلية التطبيقية  

م�ستودع موؤمتت ، روبوت قابل للم�سي حماكاة 
�لإن�سان �لآيل.

�أحد  �لدين  ح�سام  �سامر  �لدكتور  و�أ���س��ار 
وجود  �إىل  �مل�����س��اري��ع  على  �مل�سرفني  �لأ���س��ات��ذة 
�لتخرج  مل�ساريع  وم��و���س��وع��ي  ملحوظ  ت��ط��ور 
�لتطبيقية  �لكلية  يف  �مليكاترونك�س  ق�سم  يف 
خالل �ل�سنة �لثانية تتيح لهم �لندماج ب�سوق 
�لعمل ب�سكل جيد وخا�سة و�أن �لطالب لديهم 
و�لرجمة  و�لكهربا  �مليكانيك  ب��ني  تقاطعات 
�مليكاترونك�س. م�سيفا..  �خت�سا�س  مبد�أ  وهو 
�مل�������س���روع ب��ح��د ذ�ت����ه ن����و�ة ت��دري��ب��ي��ة للطالب 
�ملوؤمتر�ت  يف  �مل�ساركة  للطالب  يتاح  �أن   �أم��ال 
يتعرف  لكي  �لبا�سل  معر�س  ومنها  و�ملعار�س 
�لقطاع �خلا�س على هذه �لأعمال وي�ساهم يف 

تاأمني فر�سة �لعمل �ملنا�سبة  للطالب 
�ملتميز  �مل�سروع  �لدين عن  وحتدث ح�سام 
�ل���ذي �أ���س��رف عليه وه��و ع��ب��ارة ع��ن �آل���ة لفرز 
�لألو�ن  با�ستخد�م �لردوينو يقوم بفرز �ملنتج 
هذ�  تطوير  �إمكانية  �إىل  م�سري�  لونه  ح�سب 

�مل�سروع يف ��ستخد�مات �أخرى.
�مل�سرف   ، �لإم���ام  ح�سان  �ملهند�س  و�عتر 
�لزمنية  �لتعبئة  �آل��ة  م�سروعي  على   �لعلمي 
�لكلية  مل�ساريع  ميزة  �أه��م  ب��اأن  �لذكي.  و�لبيت 
�أردن����ا  و�إذ�  ف��ي��ه��ا  �ل��ع��م��ل��ي  تكثيف  �لتطبيقية 
حت��ق��ي��ق  ل��ن��ج��اح �أك����ر ل��ل��م�����س��اري��ع ن��ح��ت��اج �إىل 
للطالب  �ل�سناعية  �ل�سركات  م��ن  م��ادي  دع��م 
لت�سويق م�ساريعهم ودعم من غرفتي �ل�سناعة 
و�لتجارة  كي ل تبقى �مل�ساريع يف �ملخابر فقط.

و�أ�ساف..  هذه �مل�ساريع �أولية ولكنها قابلة 
 ، �ل��الزم  بال�سكل  للتطوير ويف حال مت دعمها 

�مل�ساريع  م�ستوى  �إىل  بع�سها  ي�سل  �أن  ميكن 
عليها  يجرى  بحيث  �لتعبئة  �آلة  مثل  �لبحثية 
�أبحاث لتطوير �لعمليات يف خطوط �لإنتاج يف 

�ل�سركات �لعاملية. 
الطالب .. م�ساريعنا قابلة 

للتطبيق يف حال توفر 
االإمكانيات

وحتدثت �لطالبة خلود ��سماعيل وزميلها 
ع��ن م�سروعهم   علي ج��ام��و���س  حممد ح��م��ام  
وه����و ع���ب���ارة  م�����س��ف��ى م���ي���د�ين م��ت��ن��ق��ل  مزود 
�لتجهيز�ت   ب��ك��اف��ة  جم���ه���زة  ع��م��ل��ي��ات  ب��غ��رف��ة 
�لتحكم   و�أج��ه��زة  و�لإ���س��ع��اف  �مل�سددة  كالعناية 
وكافة  و�حلمامات  �لكهربائية  بالتغذية  م��زود 

م�ستلزمات �مل�سفى.
و�أكد �لطالب باأن هذه �مل�سروع متميز فيه 
  ، �مل�سفى  يف  �لتحكم  عملية  ت�سهل  �آلية  تقنيات 
م�سريين �إىل �إمكانية تنفيذه على �ر�س �لو�قع 
�لدر��سات  كل  و�أن  �لإمكانيات  توفرت  ح��ال  يف 
�أج���ل تنفيذه ج��اه��زة يف حال  و�حل�����س��اب��ات م��ن 

طلب منهم  .
�أم������ا �لأخ�����وي�����ن ع���م���ر وحم���م���د دروي�������س  
بكافة  �مل�سي  على  ق���ادر  �أيل  روب���وت  �سما  فقد 
�لجت����اه����ات ومي���ك���ن �ل��ت��ح��ك��م ب���ه ع���ن طريق 
�ل���ب���ل���وت���وث  م���وؤك���دي���ن ه����ذ� �ل����رب����وت  متعدد 
�ل�ستخد�مات يف �ملر�قبة   و�سيكمالن  لدر��سة 

من �أجل تطويره يف ��ستخد�مات �أكر  .
و�أم��ا حممد ن��ور دوب��ا وحممد مهنا  فقد 
�أجن����ز� م�����س��روع زر�ع����ة روب��وت��ي��ة ب6 حمركات 
�سريفو  ي�ستطيع حمل ن�سف كيلو غر�م ،  ميكن 

�لكلية  يف  �مل��ي��ك��ات��رون��ك�����س  ق�����س��م  ن��اق�����س 
�لدفعة  ت���خ���رج ط����الب  م�����س��اري��ع  ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة 
�لثانية من طالبه للعام �لدر��سي 2017�2018. 

 وب����ني �ل���دك���ت���ور حم��م��د �حل�����س��ني عميد 
�لدفعة  ت��خ��رج  م�����س��اري��ع  م�ستوى  ب���اأن  �لكلية 
مدى  عن  يعر  �لتطبيقية  �لكلية  من  �لثانية 
متكن �لطالب من �جلانب �لعملي �لذي تلقوه 
�أن  �ملوؤ�سر�ت توؤكد  �أن هذه  �إىل  �لكلية لفتا  يف 
قريبا  و�ع��د  م�ستقبل  لها  يكون  �سوف  �لكلية 
بق�سميها �مليكاترونك�س وتقنيات �حلا�سوب من 

�أجل حتديث �جلو�نب �لتطبيقية.
�مل�ساريع  ه��ذه  �أن  �إىل  �حل�سني  ول��ف��ت      
�ملتميزة و�قعية وخا�سة و�أن �لطالب يتميزون 
بقدرة عالية على تنفيذ �جلو�نب �لعملية من 
خ���الل ت��ك��ري�����س م��ا مت در����س��ت��ه خ���الل �لأرب����ع 
�سنو�ت ليتجلى يف م�سروع �لتخرج �لذي نفذه 

�لطالب باأفكار من �أر�س �لو�قع.
�آلية  ع��دم وج��ود  �إىل  �لكلية  و�أ���س��ار عميد 
�سرف حقيقية وو�قعية لتمويل �مل�ساريع حتى 
�أن يتم �سرف جزء  �آم��ال يف �لعام �لقادم  �لآن  
م��ن ن��ف��ق��ات ه���ذه �مل�����س��اري��ع م��ن ب��ن��د �لتدريب 
ت����زوي����د �لطالب  ي���ت���م  ب��ح��ي��ث  و�ل���ت���ج���ه���ي���ز�ت 
بعد  �لكلية  �إىل  �إعادتها  ويتم  �لأزم���ة  بالقطع 

�نتهاء �مل�سروع. 
�لكلية  �مليكاترونك�س يف  ق�سم  وقال مدير 
�لدكتور حممود بني �ملرجة: بلغ عدد �لطالب 
هناك  ن  وكا  30 طالب  �لق�سم  �ملتخرجني من 
�مل�ساريع   ت��ك��ون  �أن  على  �ل��ب��د�ي��ة  منذ  ح��ر���س  
�أف��ك��ار جديدة  ع��ن  �لبحث  خ��الل  م��ن  مبتكرة 
كل  �أن  �إىل  متميزة لفتا  م�ساريع  عنها  ينتج   ،
ب�سكل  �لردوي��ن��و  تقنية  على  تعتمد  �مل�ساريع 
ومبتناول  �مل�سدر  مفتوحة  تقنية  لكونها  ع��ام 

�جلميع.
�لعائق �لوحيد  �أن  �إىل  و�أ�سار  بني �ملرجة 
�ل��ت��م��وي��ل ، فمعظم  ل��ل��م�����س��اري��ع ه���و  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
م�ساريع �لطالب على نفقتهم �خلا�سة ، لذلك 
يف  �مل�ستخدمة  �ل��ت��ق��ن��ي��ات  ون��وع��ي��ة  كمية  ف���اإن 
�مل�ساريع و�لنماذج �أقل من �ملطلوب ولكن بجهود 
�لطالب وم�ساعدة �أ�ساتذتهم  ��ستطاعت �لكلية 

�أن  تقدم م�ساريع  ب�سوية جيدة.
ميد�ين  م�سفى   / �ملتميزة   �مل�ساريع  ومن 
متميز ، م�سروع �ل�سري �لناقل �ملرمج ، �لبيت 
�لذكي عر �متتة متطلبات �ملنزل ب�سكل عام ، 

و��ستخد�ماته  خمتلفة  ب��ح�����س��ا���س��ات  ت���زوي���ده 
وميكن  �ل�سناعية  �ملعامل  يف  وخا�سة  متعددة 
�حل�سا�سات  ب��ع�����س  ب��اإ���س��اف��ة  ت��ط��وي��ره  مي��ك��ن 

�لأخرى وزيادة عدد �ملحركات.
ف��ي��م��ا ���س��م��م �ل��ط��الب ع��م��ر ع��ب��د �ل����رز�ق 
�ملنتجات  ل���ف���رز  م��ن��ظ��وم��ة  �حل��ك��ي��م  حم��م��د   ،
خطوط  يف  ت�ستخدم  �ل��ل��ون   ح�سب  �لغذ�ئية 
�لإنتاج قبل �آخر مرحلة  و�أ�سار� �إىل �أن �مل�سروع  
يوفر ر�حة و�سهولة ودقة يف عملية فرز �لألو�ن 

يف �ملو�د �لغذ�ئية و�ل�سناعات �لدو�ئية.
�أر�����س����الن وحممود  ن����و�ر  �أم����ا �ل��ط��ال��ب��ان 
حتزين  نظام  عن  عبارة  فم�سروعهما  �خلليف 
ر�فعة  بو��سطة  �ملغلقة  للم�ستودعات   موؤمتت 
�لعمل  �آلية   ، �سكاد�  �سقفية مربوطة مع نظام 
�مل�ستودعات  فيه تعتمد على تعبئة �لرفوف يف 
و�ل��ك�����س��ف ع���ن  �ل���رف���وف �ل��ف��ارغ��ة م��ن خالل 
وج�����ود ح�����س��ا���س��ات خ��ا���س��ة  وق����د �ع���ت���م���دو� يف 
مع  �ل�سقفية   �لر�فعة  دم��ج   على  م�سروعهما 
�ل���ر�ف���ع���ة �ل�����س��وك��ي��ة م���ن خ����الل �إدخ�������ال علم 
�لروبوت بامل�ستودعات وهو �سيء جديد يف نظام 

�أمتتة �مل�ستودعات يف �سورية  .
منزل ذكي 

 تطوير �لبيت �لكال�سيكي �إىل بيت متحكم  
، م�سروع  من ت�سميم �لطالب  حممد �مللحم 

،ع�سام �لقدور ،حممد �سفار ، حيدر �سباين.
يعتمد  م�سروعهم  ب��اأن  �لطالب  و�أو���س��ح   
على وجود  عدة ح�سا�سات منها للغاز وم�ستوى 
بالإ�سافة  �ملنزل   وتكييف  ، وحالة تريد  �ملاء 
وكامري�  �حلديقة  يركب  رطوبة  ح�سا�س  �إىل 
ت��خ��زن �ل�����س��ور ب��ال��ت��اري��خ و�ل�����س��اع��ة و ح�سا�س 
ويغلق  �لباب  يفتح  �أن  ميكن  �ل�سيار�ت  لكر�ج 
بالبلوتوث  �ملربوط  �ل�سيارة  مقود  طريق  عن 
وك���ذل���ك �لإ�����س����اءة مي��ك��ن �ل��ت��ح��ك��م ب��ك��ل هذه 
ب��ع��د ع���ن ط���ري���ق �لنرتنت  �حل�����س��ا���س��ات ع���ن 
�أ، قابل للتطبيق  �لبيت  �أن  هذ�  �إىل  م�سريين 

بعد �إجر�ء بع�س �لتعديالت عليه .
�لكرمي عبيد وزمالئه  �لطالب عبد  �أما   
�آل����ة  تعبئة زم��ن��ي��ة ت��ع��م��ل على  ف��ق��د ���س��م��م��و� 
تقنيات �لهو�ء �مل�سغوط قابلة للرجمة  ميكن 
��ستخد�مها يف تعبئة �ملياه �ملعدنية و�لع�سائر، 
�لإمكانيات  ت��وف��رت  ح��ال  يف  تطويرها  ميكن 

�ملادية.

ن�ساطات
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�ل���ر�ب���ع لزر�عة  �ل��ع��ل��م��ي  �مل��ل��ت��ق��ى  ت���ن���اول 
وجت��م��ي��ل �لأ����س���ن���ان �ل����ذي ����س��ت�����س��اف��ه م�سفى 
عنو�نا   30 ن��ح��و  ب��دم�����س��ق  �جل���ام���ع���ي  �لأ�����س����د 
متنوعا حول مو��سيع طب �لأ�سنان �لتجميلي 
و�ل����زرع ع��ن��د �لأط���ف���ال ودور ج��ر�ح��ة �ل��ف��م يف 
وتدبري  �لفكية  �ل��وج��ه��ي��ة  �ل��ت�����س��وه��ات  ت��دب��ري 
�ل�سائعة  �ل��ف��م��وي��ة  �جل��ر�ح��ي��ة  �لخ���ت���الط���ات 

وخيار�ت �لتعوي�س �ملتحرك �ملثبت بالزرعات.
نقابة  نظمته  �ل����ذي  �مل��ل��ت��ق��ى  يف  و����س���ارك 
�أ�سنان  طبيب  �أل��ف  نحو  بدم�سق  �أ�سنان  �أطباء 
معر�س  ور�ف��ق��ه  ولبنان  و�إيطاليا  �سورية  من 

طبي ملنتجات ومو�د �سنية لبع�س �ل�سركات.
�ملوؤمتر  جل�سات  خالل  �مل�ساركون  وناق�س 
لزر�عة  �حل�����س��ن��ة  ب��ال��ع��و�م��ل  تتعلق  م��و����س��ي��ع 
و�آفاقها  و�خ���ت���الط���ات���ه���ا  و�لأ�����س����ن����ان  �ل��ع��ظ��م 
�ملد�و�ة  يف  �جل��ذور  �نثقابات  وتدبري  �جلديدة 
�ل�ستطباب  ب���ني  �خل��زف��ي��ة  و�ل���وج���وه  �ل��ل��ب��ي��ة 
ت�سميم  يف  �مل���ال���ئ���ة  �مل��������و�د  ودور  و�ل����رغ����ب����ة 

�لبت�سامة.
نظمت  دم�سق  �أ�سنان  �أطباء  نقابة  وكانت 
�مللتقى �لعلمي �لأول لزر�عة وجتميل �لأ�سنان 
يف �سباط عام 2015 مب�ساركة نحو 800 طبيب.

االرتقاء باملهنة
�أ����س���ن���ان دم�سق  �أط����ب����اء  ن��ق��ي��ب  و�أو�����س����ح 
�مللتقى يهدف ملو�كبة  باأن  �لدكتور ر�ساد مر�د 
تطور جتربة زر�عة �لأ�سنان يف �سورية وطرح 
�أف�سل  ل��ت��ق��دمي  �مل��ح��ل��ي��ة  �لأب����ح����اث  �أح������دث 

�خلدمات للمري�س.

�لنقابة  �أن  �إىل  م�����ر�د  �ل���دك���ت���ور  ول���ف���ت 
وب���ال���ت���و�زي م���ع �ل��ن�����س��اط��ات �ل��ع��ل��م��ي��ة ت�سعى 
لالرتقاء باملهنة عر تطوير �لقو�نني �لناظمة 
على  و�لت�سجيع  �ل��دخ��الء  م��ن  وحمايتها  لها 

�ملناف�سة �ليجابية بني �لأطباء.
�أ�سنان �سورية  �أطباء  يف حني لفتت نقيب 
�لأطباء  مو�كبة  �أن  �إىل  دي��ب  فادية  �لدكتورة 
للتطور�ت �لعلمية و�لتقنية تعزز ثقة �ملر�سى 
حمليا  �مل��م��ي��زة  �سويتهم  ع��ل��ى  وحت��اف��ظ  ب��ه��م 

وعامليا.
نقابة  يف  �لعلمية  �للجنة  رئي�س  بني  كما 
�سمر�  �أب��و  �ليان  �لدكتور  دم�سق  �أ�سنان  �أطباء 
�أن �مل��ل��ت��ق��ى ي��ه��دف ل��و���س��ع ه���ذه �ل��ظ��اه��رة يف 

�لتحول  من  ومنعها  �لعلمي  �لطبيعي  مكانها 
�إىل جت����ارة ت��ه��دف ل��ل��رب��ح وج��ع��ل��ه��ا ع��ل��م��ا له 

��ستطبابات وم�سوؤوليات �أخالقية.
تقنيات عاملية 

ومن لبنان �أو�سح �لدكتور �ألبري �خلوري 
يف  م�ساركته  �أن  �أ���س��ن��ان  ج��ر�ح��ة  �خت�سا�سي 
يف  عامليا  جديدة  تقنية  لعر�س  تهدف  �مللتقى 
�سورية  �أن  مبينا  جر�حة  دون  �لأ�سنان  زر�ع��ة 
ولديهم  عالية  بكفاءة  يتمتعون  �أط��ب��اء  ت�سم 
�نت�سار كبري يف دول �لعامل ما ي�ساعد يف نقل 

كل �لتجارب �لعلمية و�لتقنية �إليها.
�لخت�سا�سي  �أو���س��ح  �أي�����س��ا  لبنان  وم��ن 

تقنية حديثة لغر�س الأ�سنان دون جراحة يف ملتقى زراعة وجتميل 
ومعاجلة  و�لتعوي�سات  �لأ���س��ن��ان  ج��ر�ح��ة  يف 
�لأ����س���ن���ان ب��ال��ل��ي��زر �ل��دك��ت��ور ����س���ادي فرجنية 
وقال  لليزر  ج��دي��دة  تقنية  لعر�س  ج��اء  ب��اأن��ه 
ويعك�س  ملفت  �مللتقى  يف  �لكثيف  »�حل�����س��ور 
�إر�دة �ل�سعب �ل�سوري فرغم �حلرب و�حل�سار 
متابعة  ع���ل���ى  �لأط�����ب�����اء  ي�����س��ر  �لق���ت�������س���ادي 
�أن  �إىل  م�سري�  �ل��ع��امل��ي��ة«  �لعلمية  �ل��ت��ط��ور�ت 
مماثل  �ل�سوريني  لالأطباء  �لعلمي  �مل�ستوى 

للم�ستويات �لعاملية.
وعن تقنية �لليزر �أو�سح فرجنية �إمكانية 
����س��ت��خ��د�م��ه و���س��م��ن ب����روت����وك����ولت حم���ددة 
�للتهابات و�جلروح  �لأ�سنان وعالج  لتبيي�س 
يف �لفم وجر�حة �للثة بوقت �سفاء �أقل كما �أنه 
ينا�سب ب�سكل خا�س مر�سى �ل�سكري و�لقلب.

�قليمي  �إيطاليا عر مدير مبيعات  ومن 
لوكا  �لطبية  للتكنولوجيا  كالروناف  ل�سركة 
�لكثيف  ب��احل�����س��ور  �إع���ج���اب���ه  ع���ن  ك��ا���س��ي��ل��ي��ن��ا 
�لتز�مهم  يعك�س  و�ل���ذي  �ل�سوريني  لالأطباء 
و�هتمامهم بالطالع على ما هو جديد علميا 
ب��ت��ط��وي��ر �خلدمات  ���س��وري��ة  وت��ق��ن��ي��ا و�ل���ت���ز�م 
ترغب  �ل�سركة  �أن  مبينا  للمر�سى  �مل��ق��دم��ة 

بطرح منتجاتها يف �سورية.
�لتعليم  وزي������ر  �مل��ل��ت��ق��ى  �ف���ت���ت���اح  ح�����س��ر 
�لعام  و�ملفتي  �لند�ف  عاطف  �لدكتور  �لعاملي 
للجمهورية �لدكتور �أحمد بدر �لدين ح�سون 

وفعاليات �أكادميية وعلمية.

اجلمعية العلمية الحتاد كليات 
الرتبية العربية 

تعقد اجتماعها ال�شنوي 
يف لبنان

�لرتبية  كليات  لحت���اد  �لعلمية  �جلمعية  ع��ق��دت 
�لتنفيذية  للجنة  �ل��دوري  �ل�سنوي  �جتماعها  �لعربية 
يف مركز �لبحوث �لرتبوية يف لبنان برئا�سة �لدكتورة 
�أمل �لأحمد عميد كلية �لرتبية بجامعة دم�سق � �لأمني 
�لعام للجمعية �لعلمية لحتاد كليات �لرتبية �لعربية �  
�جلامعات  يف  �لرتبية  كليات  من  عدد  عمد�ء  وح�سور 
�لتنفيذية للجمعية وذلك يف  �للجنة  و�أع�ساء  �لعربية 

�لفرتة ما بني 1�8/3/ 2018 .
وعلى هام�س �لجتماع  �أقيمت ور�سة عمل  عر�ست 
بالأن�سطة  خ��ا���س��ا  ت��ق��ري��ر�  �لأح���م���د    �ل��دك��ت��ورة  فيها 
�لعلمية للجمعية ،كما نوق�ست موؤمتر �جلمعية �لأخري 
�لإعد�د  مت  كما  �ملا�سي  ني�سان  يف  عمان  يف  عقد  �ل��ذي 
يف  �جلمعية  �ستعقدها  �لتي  و�لجتماعات  للموؤمتر�ت 
قبل  م��ن  قدمت  عمل  �أور�ق  �إىل  ،�إ���س��اف��ة  �ملقبل  �ل��ع��ام 
بع�س عمد�ء �لكليات ، ويف نهاية �لجتماع مت �لتو�سل 
�أه��م��ه��ا تفعيل  �إىل ع���دد م��ن �مل��ق��رتح��ات و�ل��ت��و���س��ي��ات 
�خلر�ت  ت��ب��ادل  بغية  �جلمعية  �أع�����س��اء  ب��ني  �لتو��سل 
و�ل���روؤى  �لأه����د�ف  وت��وح��ي��د   ، بينهم  و�ل��ت��ج��ارب فيما 

�لرتبوية �لعربية و�لعمل على تفعيلها.

حمافظ القنيطرة  يطلع على �شري امتحانات كلية الرتبية الرابعة
 تفقد حمافظ �لقنيطرة همام �سادق 
�لثاين  �لدر��سي  �لف�سل  �متحانات  دبيات 
يف كلية �لرتبية �لر�بعة بالقنيطرة  و�طلع 
على ح�سن �سري �لعملية �لمتحانية فيها .

�لطالب  �آر�ء  �إىل  دب���ي���ات  و����س��ت��م��ع   
و�سموليتها  �لم��ت��ح��ان��ي��ة  و�لأج������و�ء  ح���ول 
�أهمية  على  م�سدد�  �ملقرر  للمنهاج  �لأ�سئلة 
و�مل�ستلزمات  �ملريحة  �لأج��و�ء  كافة  توفري 
�لقنيطرة  ف��رع  كليات  لطالب  �ل�سرورية 
بال�سكل  �لمتحانية  �لعملية  �ىل  للو�سول 

�لأمثل.  
�لعملية  ����س��ت��م��ر�ر  �أن  دب��ي��ات  و�أو����س���ح 
�لتعليمية يف فرع جامعة دم�سق بالقنيطرة 

و�نتظامها وت�سميم �لطالب على متابعة حت�سيلهم �لعلمي يوؤكد �إ�سر�ر �أهايل �ملحافظة على متابعة حياتهم رغم كل 
�لظروف و�أن ��ستمر�ر �لعملية �لتعليمية �أف�سل رد على �لإرهاب. 

خالل  �لتدري�سية  �لعملية  لإجن��اح  �لقنيطرة  يف  وفرعها  دم�سق  جامعة  �إد�رة  جهود  على  �ملحافظ  �ل�سيد  و�أثنى 
�ل�سنو�ت �ملا�سية موؤكد�  �أن �سري �لعملية �لمتحانية بال�سكل �ملنا�سب ثمرة جهود متو��سلة على مد�ر �لعام من قبل 
هذه �لإد�ر�ت  معر�ً عن تقديره للعاملني يف �جلامعة و�لأ�سرة �لتعليمية ب�سكل عام لإجنازهم �لمتحانات بال�سكل 

�ملطلوب.
�لتعليمية  �لعملية  �سري  �ج��ل  م��ن  �لعمل  مو��سلة  على  �لرتبية  كلية  عميد  م��ع��روف  �سعاد  �ل��دك��ت��ورة  و�أ���س��ارت 

و�لمتحانية رغم كل �لظروف وذلك بالتعاون مع رئا�سة جامعة دم�سق.
عبد�هلل  �ملخت�س  �لتنفيذي  �ملكتب  وع�سو  �ملحاميد  حممد  �ملحافظة  جمل�س  رئي�س  �جلولة  يف  �ملحافظ  ر�ف��ق 

�لزوري.

ن�ساطات
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حملة تربع بالدم وزيارة جلرحى اجلي�ص.. 
مبنا�شبة عيد ال�شهداء

وتقدير�  �ل�������س���ه���د�ء   ع���ي���د  مب��ن��ا���س��ب��ة 
نظم  �ل�����س��وري  �ل��ع��رب��ي  �جلي�س  لت�سحيات 
مكتب �ل�سهد�ء يف  فرع جامعة دم�سق حلزب 
�لبعث �لعربي �ل�سرت�كي   حملة ترع بالدم 
وطالبة،  ط��ال��ب   100 م���ن  �أك����ر  مب�����س��ارك��ة 
�مل�سلحة  و�ل��ق��و�ت  �جلي�س  جل��رح��ى  وزي����ارة 
م�����س��ف��ى يو�سف  �ل���ع���الج يف  ي��ت��ل��ق��ون  �ل�����ذي 

�لعظمة �لع�سكري.
و�أك���د �أم��ني فرع 
باجلامعة  �حل��������زب 
�ل�������دك�������ت�������ور خ����ال����د 
�أبطال  �حللبوين باأن 
�جل�����ي�����������س �ل����ع����رب����ي 
�ل�������������س������وري �ل�����ذي�����ن 
ي������ب������ذل������ون �ل�����غ�����ايل 
وي�سحون  و�لنفي�س 
�أجل  ب��اأرو�ح��ه��م م��ن 
����س���وري���ة  ت���ب���ق���ى  �أن 
�����س����اخم����ة م���رف���وع���ة 

�لر�أ�س لهم �حلق علينا �أن نقف �إىل جانبهم 
ب��ك��ل �لإم���ك���ان���ي���ات  �مل��ت��اح��ة م�����س��ري� �إىل �أن 
�ل���ت���رع ب���ال���دم ه���و م�����س��اه��م��ة ب�����س��ي��ط��ة من 
ت��اأك��ي��د� منهم  ط��الب �جلامعة و�أ���س��ات��ذت��ه��ا  
وقوفهم �إىل جانب جي�سهم وخا�سة و�أن هذ� 
دم  لأن  �ل�سهد�ء  عيد   مع  يتز�من  �لن�ساط 
موؤكد�ً   ، �حلياة  يف  �سيء  يعادله  ل  �ل�سهيد 
�أن ب�سائر �لن�سر �قرتبت، ونحن يف �لف�سل 
�لتي كان  �لكونية  �لأخ��ري من ه��ذه �حل��رب 
و�سعبها  وح�سارتها  �سورية   تدمري  هدفها 
�خليبة  �سوى  يح�سدو�  ومل  ف�سلو�  لكنهم 

و�لهزمية. 
من جهته �أكد رئي�س �جلامعة �لدكتور 
�لترع  �أهمية  على  قباقيبي  م��اه��ر  حممد 

بالدم وزيارة �جلرحى كنوع من �لعرفان باجلميل 
وكجزء ب�سيط مما قدموه من ت�سحيات يف �سبيل 
ت�سحياتهم   وبف�سل  �لن�سر  �سناع  فهم  �لوطن، 
���س��م��دت ���س��وري��ة ب��وج��ه �حل���رب وب��ق��ي��ت �ساخمة 

عزيزة مكرمة.
�ل��ف��رع �لرفيق  ق��ي��ادة  �أك��د ع�سو  م��ن جانبه 
متابعة  مكتب  رئي�س  �حل���ور�ين  �أي��ه��م  �ملهند�س 
������������س�����������وؤون �أ��������س�������ر 
�لدفاع  �أن  �ل�سهد�ء 
ع��ن ���س��وري��ة فر�س 
�جلميع  ع��ل��ى  ع��ني 
�ل���دم���اء  ه����ذه  و�ن 
ل تعادل جزء� مما 
ي����ق����دم����ه ج���ن���ودن���ا 
�لذين  �ل���ب���و�����س���ل 
على  ي�����������س�����ه�����رون 
ح����م����اي����ة �ل����وط����ن، 
�أن  �إىل  م���������س����ري� 
دم�سق  جامعة  فرع 
دعما  ت���رع  ح��م��الت  د�ئ���م  ب�سكل  ينظم  ل��ل��ح��زب 

لأبطال �جلي�س �لعربي �ل�سوري.
�عتز�زهم  ع��ن  �حلملة  يف  �مل�ساركون  وع��ر 
ووقوفهم  �ل�����س��وري  �لعربي  �جلي�س  بت�سحيات 
�لإره���اب،   على  �لن�سر  حتقيق  حتى  جانبه  �إىل 
للجرحى   للجرحى  بها  ت��رع��و�  �لتي  ودم��اءه��م 
ي ع��رب��ون وف��اء لأول��ئ��ك �ل��ذي��ن يبذلون �لغايل 
ت�ساهم  �أن  �آم��ل��ني  �ل��وط��ن  �سبيل  يف  و�ل��ن��ف��ي�����س 

دمائهم �لتي يترعون بها يف �سفاء �ملر�سى 
ك��م��ا �أع�����رب ع���دد م���ن ج��رح��ى �جل��ي�����س عن 
�سكرهم لهذه �للتفاتة �لكرمية �لتي رفعت من 
وت�سميمهم  ��ستعد�دهم  م��وؤك��دي��ن  معنوياتهم 
على �لعودة �إىل �ساحات �لقتال لدحر �لإرهابيني 

فور متاثلهم لل�سفاء.

كلية  من  وطالبة  طالبا   13 مب�ساركة 
»ع�سب«  فعالية  �نطلقت  �جلميلة  �لفنون 
�لتي تنظمها جمعية نور لالإغاثة و�لتنمية 
�ل����ريم����وك ح��ي��ث يقوم  وذل�����ك يف خم��ي��م 
حتت  ت�سكيلية  ل��وح��ات  ب��ر���س��م  �مل�����س��ارك��ون 

�سعار»لأن �لفن هو �لأمل«.
يف  فل�سطني  ���س��ارع  �مل�ساركون  و�خ��ت��ار 
و�سط  �أ�سبوع  ملدة  مر�سمهم  ليكون  �ملخيم 
�لإرهابية  �لتنظيمات  �لذي خلفته  �لدمار 
�جلي�س  �أب��ط��ال  ل��ه  يعيد  �أن  قبل  �مل�سلحة 
�لعربي �ل�سوري �لأمن و�لأمان حيث بدوؤو� 
ومو��سيعها  باألو�نها  تعك�س  لوحات  بر�سم 
�لأمل و�لتفاوؤل بولدة حياة جديدة و�إعادة 

�إعمار �سورية
�مل����ت����ط����وع����ني يف  م�������������س������وؤول  ب������ني  و 
م�سطفى  و�لتنمية  لالإغاثة  ن��ور  جمعية 
�لفعالية  م���ن  �ل���ه���دف  �أن  �أب����و�جل����د�ي����ل 
و�سط  جديد  من  تولد  �حلياة  �أن  �لتاأكيد 
�ل�سخور  ب��ني  ينمو  �لع�سب  و�أن  �ل��دم��ار 
ومهما فعل �لإرهاب تبقى �حلياة م�ستمرة 
للجمهور  �ستقدم  �للوحات  �أن  �إىل  م�سري� 
يوم �ل�سبت �لقادم �سمن معر�س �سيقام يف 

�ملكان نف�سه
فنون  خريجة  �حلمد  �أ�سماء  و�أ���س��ارت 

لها جتربة  �أتاحت  �أن م�ساركتها  �إىل  جميلة 
ج���دي���دة ل��ت��ق��دمي �ل�������س���وء و�لل��������و�ن رغم 
ظالم �لإرهاب و�لدمار وقالت »هذ� �لدمار 
م��ن��ح��ن��ي ق���وة �ك���ر ل��ل��ر���س��م« ب��ي��ن��م��ا �أو�سح 
ع��ب��د�هلل �حل��ار���س ط��ال��ب ف��ن��ون جميلة من 
�أهايل �ملخيم �أن لوحته جت�سد ر�سما تخيليا 
�خلط  ��ستخد�م  �إىل  �إ�سافة  حنظلة  لوجه 
�لأمل  ع��ن  تعبريية  ل��وح��ة  ل��ي��ق��دم  �ل��ع��رب��ي 

وعودة �حلياة
ور�أت مي�س خلوف �لتي ت�سارك باأعمال 
من  �أف��ك��اره��ا  ت�ستلهم  ونحتية  زي��ت��ي  ر���س��م 
حتد  �ملكان  ه��ذ�  يف  �لر�سم  �أن  �لدمار  و�سط 
�ألو�ن  تعطي  لوحات  لتقدمي  للفنان  ود�ف��ع 

للحياة
�أجمد  �لعليا  �ل��در����س��ات  ط��ال��ب  ول��ف��ت 
�أمتار  �أن »جمرد وقوفه على بعد  �إىل  جودة 
م��ن بيته �ل���ذي دم���ره �لإره����اب وه��و ير�سم 
لوحة ت�سكيلية يعد �أجمل �نت�سار« موؤكد� �أن 
�لو�سائل  مبختلف  تكون  �لإره��اب  »مو�جهة 
�لقلم  �إىل  و�����س����ول  �ل��ب��ن��دق��ي��ة  م����ن  ب������دء� 

و�لري�سة«.
ب�سوؤون  تعنى  نور  جمعية  �أن  �إىل  ي�سار 
�لإغاثة و�لتنمية ول�سيما يف جمايل متكني 
�ل�سباب وتنمية قدر�تهم تاأ�س�ست عام 2013.

طالب من كلية الفنون ير�شمون و�شط الدمار 
الذي خلفه االإرهابيون يف خميم الريموك

دم�سق  جامعة  منحت  وت�سحياتهم  لعطائهم  تقدير� 
دماءهم  ق��دم��و�  �ل��ذي��ن  �ل�سهد�ء  طالبها  ذوي  م��ن  �ث��ن��ني 

دفاعا عن �لوطن �سهاد�ت تخرج فخرية.
�لأ�ستاذ حممد  دم�سق  رئي�س جامعة  قال  ت�سريح  ويف 
هذه  خ��الل  ��ست�سهدو�  �ل��ذي��ن  “�لطالب  قباقيبي:  ماهر 

جامعة دم�شق متنح �شهادات تخرج فخرية الأ�شر طالبها ال�شهداء
�لعربي  �لبعث  حلزب  دم�سق  جامعة  فرع  قيادة  ع�سو 
�ملهند�س  و�ل�����س��ه��د�ء  �لتنظيم  مكتبي  رئي�س  �ل���س��رت�ك��ي 
دم�سق جتاوز  �سهد�ء جامعة  ع��دد  �أن  بني  �حل��ور�ين  �أيهم 
�لعلمي  �لتح�سيل  �سبيل  يف  ن��ا���س��ل��و�  مم��ن  ���س��ه��ي��د�   150
مو�سحا �أن �جلامعة تقوم بعدد من �لن�ساطات و�لفعاليات 
من  �ل�سهد�ء  �أ�سر  ل�سالح  ريعها  يعود  �لتي  و�ل�ستثمار�ت 
لذوي  �لآنية  �خلدمات  تقدمي  �إىل  �إ�سافة  �ملادية  �لناحية 

�ل�سهد�ء وت�سهيل معامالتهم
فخره  ع��ن  �ملو�سى  حممد  قتيبة  �ل�سهيد  و�ل��د  وع��ر 
و�عتز�زه ب�سهادة �بنه موؤكد� �أن ت�سحيات �لطلبة منحتهم 
�ل�سمود و�حلياة و�أنارت �لدرب �أمام �لأجيال �لقادمة �ساكر� 
�ل�سهاد�ت  ومنحهم  �لطالب  ب��ذوي  دم�سق  جامعة  �هتمام 

�لفخرية لتكون و�ساما يزين �ملنازل �لتي حموها.
ثالثة  �سنة  طالب   1991 مو�ليد  من  قتيبة  و�ل�سهيد 
ن���اري من  بطلق  �إ���س��اب��ت��ه  �إث���ر   2017 ع��ام  ��ست�سهد  ح��ق��وق 
�ل�سهيد حممد معتز  �لإرهابية يف جوبر بينما  �ملجموعات 
�سهادة  وت�سلمت  �لتكرمي  و�لدته  ح�سرت  �لذي  �لعثمانلي 
يف  ماج�ستري  طالب   1980 مو�ليد  م��ن  �لفخرية  �لتخرج 

كلية �لعلوم �ل�سيا�سية ��ست�سهد يف ريف حماة عام 2017

ذ�كرتنا  يف  ب��اق��ون  �سورية  على  �سنت  �لتي  �لعدو�نية  �حل��رب 
وكانو� خري دليل على �سمود �ل�سعب �ل�سوري و��ستمر�ر �سري 
�إىل  �إيقافها لفتا  �لإره��اب  �لتعليمية رغم حم��اولت  �لعملية 
حر�س �جلامعة على تكرمي �أ�سرهم وتقدمي كل ما يلزم عر 

مكتب �سوؤون �ل�سهد�ء يف �جلامعة


