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2018ـ 2019
•••
وزارة التعليم العايل
تعلن عن مفا�ضالت القبول اجلامعي والت�سجيل
املبا�شر للفرع الأدبي وال�سنة التح�ضريية

(العدد الثاين والأربعون) �أيلول 2018

العدد الثاين والأربعون (�أيلول) 2018

�أ.د حممد ماهر قباقيبي
رئي�س جامعة دم�شق

على �أبواب العام اجلامعي اجلديد
�أيام قليلة تف�صلنا عن بدء العام اجلامعي اجلديد 2018ـ ،2019ي�ستعد فيه
تلف املُحافظات
الآالف من الطالب للتوجه �إىل جامعاتهم ومعاهدهم يف مخُ ِ
واملدن � ،أملني �أن يحمل هذا العام كل اخلري وال�سالم لوطننا احلبيب �سورية بعد نحو ثمانية
�أعوام من احلرب الكونية التي �شنت عليها ،و�أن يكون ا�ستمرارا لالجنازات الهامة التي حققتها
منظومة التعليم العايل يف �سورية.
وال �أملك هنا �إال الرتحيب بقادة العلم وطالب املعرفة وكافة العاملني يف التعليم العايل
ب�شكل عام وجامعة دم�شق ب�شكل خا�ص و�أقول لهم جامعتكم حتتاج منكم الكثري ال�ستقبال العام
اجلامعي ب�أف�ضل �صورة  ،فالبيئة اجلامعية بعنوانها العري�ض وما يندرج حتته من تفا�صيل مهمة
البد من الرتكيز عليها وبالأخ�ص م�س�ألة تنظيم القاعات الدرا�سية واملختربات وت�أمني الأجهزة
وامل�ستلزمات والت�أكد من ت�أهيل املباين اجلامعية ،و�صوال �إىل الهدف الذي ت�سعى �إىل حتقيقه
اجلامعة ب�إيجاد بيئة تعليمية جادة وجاذبة ،حا�ضنة للتفوق والتميز مبا ي�ضمن جودة العملية
التعليمية.
وال �شك �أن ما بذلته جامعة دم�شق خالل ال�سنوات املن�صرمة من �أعمال �أثمرت عن نتائج
وجناحات م�شرفة للجامعة ولطالبها والعاملني فيها ،حيث �أظهرت اجلامعة ب�شكل جلي قدرتها
على العطاء يف الأوقات ال�صعبة وحتملها امل�س�ؤولية الكاملة والتزامها بهدفها ور�سالتها انطالقا
من ر�ؤيتها ب�أن تكون جامعة دم�شق منارة للعلم واملعرفة بتوفري جودة عالية من التعليم العايل
وتخريج كوادر نوعية ت�ساهم يف �إعادة �إعمار �سورية.
لقد �أطلقت اجلامعة خالل الفرتة املا�ضية عدد ًا من امل�شاريع والربامج التي تهدف �إىل تطوير
العملية التعليمية والبحثية وحت�سني خمرجاتها وكلنا �أمل �أن يحر�ص اجلميع على هذه اجلامعة
املعطاءة والتفاعل معها وامل�شاركة يف م�سريتها بجد واجتهاد لت�ضاهي �أعرق اجلامعات كما نرجو
�أن ت�سري اجلامعة وفق نهج م�ؤ�س�ساتي يعمل كافة املنت�سبني �إليها باختالف منا�صبهم العلمية
والأكادميية والإدارية بروح فريق العمل الواحد املتجان�س لالرتقاء مبكانة اجلامعة و�سمعتها.
نرجو من �أبنائنا الطالب وهم على عتبة جديدة من عتبات العلم واملعرفة التقيد وااللتزام
بالتعليمات اجلامعية الناظمة من اليوم الأول للعام اجلامعي و�أن يكون طموحهم يف كل �سنة من
�سنوات درا�ستهم حتقيق املزيد من التميز والتفوق فنحن نريد لنجاحاتهم �أن تتفوق وتتناف�س
لي�س على امل�ستوى املحلي فح�سب بل على امل�ستوى العاملي �أي�ضا فنجاج اجلامعة مرتبط بهم وال
وجود لها من غريهم.فالتميز والتفوق ي�شكالن رافعة حقيقية الرتقاء باجلامعة.
ونقول للأ�ساتذة الأفا�ضل ب��أن �أبنائنا الطالب يحتاجون منا الكثري وال بد من تهيئة
الأجواء الدرا�سية املريحة واملحفزة لهم على الدرا�سة  ،وح�سن التعامل معهم واال�ستماع مل�شاكلهم
ومقرتحاتهم من خالل فتح قنوات للتوا�صل معهم بهدف التو�صل �إىل احللول املنا�سبة التي
ت�ساعدهم على رفع م�ستوى حت�صيلهم العلمي والدرا�سي وحتقيق التميز والتفوق الذي ن�صبو �إليه
يف جامعة دم�شق .
�أهنئ اجلميع يف العام الدرا�سي اجلديد و�أنتم تخطون خطوة �أخرى لبناء هذا ال�صرح ال�شامخ
النابع من احل�ضارة ال�سورية العريقة الذي �أجنب العلماء والأدباء واملفكرين والقادة ،داعي ًا اهلل
�أن مين على وطننا بالأمن واال�ستقرار واملزيد من التقدم والعطاء العلمي والفكري .

الرئي�س الأ�سد ي�صدر املر�سوم رقم  273القا�ضي
ب�إحداث كلية للعلوم ال�صحية بجامعة دم�شق

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

مركز خا�ص بخدمة الطالب يقدم خدماته
من خالل البطاقة االلكرتونية

مناق�شة  17م�شروع تخرج للطالب املتميزين
الدار�سني يف الربامج الأكادميية
جامعة دم�شق حتجز مكانها بني املئة الأوائل
يف امل�سابقة الربجمية اجلامعية
م�شاريع �إبداعية مبتكرة لطلبة املعلوماتية والكلية
التطبيقية والهند�سة الن�سيجية
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الرئي�س الأ�سد ي�صدر املر�سوم رقم  273القا�ضي
ب�إحداث كلية للعلوم ال�صحية بجامعة دم�شق

املدير امل�س�ؤول

حممد ماهر قباقيبي
رئي�س جامعة دم�شق
رئي�س التحرير

د .حممــد العمر
مدير التحرير

�أ�صدر ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد املر�سوم رقم
 273لعام  2018القا�ضي ب ��إح��داث كلية للعلوم
ال�صحية بجامعة دم�شق.
وفيما يلي ن�ص املر�سوم:
املر�سوم رقم 273
رئي�س اجلمهورية
بناء على �أحكام قانون تنظيم اجلامعات رقم 6
لعام  2006وال �سيما املادة  16منه.
ير�سم ما يلي:

املادة �-1أ -حتدث كلية للعلوم ال�صحية يف جامعة
دم�شق.
ب-ت�����ض��اف الكلية امل��ذك��ورة يف ال��ف��ق��رة �أ �إىل
الكليات املن�صو�ص عليها يف املادة الثانية من الالئحة
التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات ال�صادرة باملر�سوم
رقم  250لعام  2006وتعديالته.
املادة  -2ين�شر هذا املر�سوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
رئي�س اجلمهورية
ب�شار اال�سد

التا�سع من �أيلول بدء العام الدرا�سي اجلامعي
�أقر جمل�س التعليم العايل التقومي اجلامعي للعام الدرا�سي
 2019-2018وحدد بدء العام الدرا�سي يوم الأحد .2018/9/9
ويت�ضمن التقومي اجلامعي مواعيد بدء وانتهاء الف�صل الدرا�سي الأول والثاين والدورات االمتحانية
والعطلة االنت�صافية ومواعيد بدء الدرا�سة يف برامج املاج�ستري والدكتوراه.

رجـــاء يون�س
الإخراج الفني

زكريا �شريف
ت�صوير

علـي غيــا�ض
�أديب ال�ســيد

حممد خري غنيم
تنفيذ :مطبعة جامعة دم�شق
هاتف01133923492 :
0113392489
فاك�س0112219604 :
الربيد االلكرتوين:
information.dpt@damasuniv.edu.sy

جميع املرا�سالت
با�سم مدير التحرير

دعوة للحوار
�صحيفة اجلامعة تدعو ال�سادة
�أع�������ض���اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س��ي��ة
بجامعة دم�شق وط�لاب الدرا�سات
العليا واملرحلة اجلامعية الأوىل
للم�شاركة يف �إبداء �آرائهم البناءة
على �صفحاتها لن�شارك جميع ًا يف
تطوير العملية التعليمية مبختلف
مفا�صلها �آملني �أن نوفق جميع ًا يف
حتقيق هذا الهدف.

�إدارة ال�صحيفة

وزارة التعليم العايل تعلن عن مفا�ضالت القبول اجلامعي
والت�سجيل املبا�شر للفرع الأدبي وال�سنة التح�ضريية
�أ��ص��درت وزارة التعليم العايل مفا�ضالت القبول اجلامعي والت�سجيل املبا�شر للفرع الأدب��ي وال�سنة
التح�ضريية للكليات الطبية للعام الدرا�سي .2019-2018
وت�ضمنت �إعالنات الوزارة احلدود الدنيا ملجموع الدرجات املطلوبة للتقدم �إىل املفا�ضالت املعلن عنها
والتي ت�شمل مفا�ضالت الفرع العلمي واملحافظات ال�شرقية وذوي ال�شهداء واجلرحى واملفقودين و�أبناء
�أع�ضاء الهيئة التدري�سية وذوي الإعاقة والطالب العرب والأجانب وال�سوري غري املقيم والثانويات املهنية.
بح�سب �إعالن الوزارة حدد احلد الأدنى للقبول يف ال�سنة التح�ضريية للكليات الطبية بـ  2300درجة .
و�أ�شارت ال��وزارة �إىل الأحكام العامة والأوراق املطلوبة و�شروط االلتحاق باجلامعات واملعاهد التابعة
ملختلف وزارات الدولة وحددت موعد تقدمي الطلبات �إىل مراكز الت�سجيل املعتمدة يف اجلامعات اعتباراً من
ال�سبت املقبل الواقع يف  2018-9-8ولغاية يوم الأربعاء  2018-9-19بالن�سبة للفرع العلمي وال�سنة التح�ضريية
للكليات الطبية وبقية املفا�ضالت بينما ي�ستمر الت�سجيل املبا�شر للفرع الأدبي لغاية .2018-9-26

تعيينات �إدارية وعلمية جديدة
يف بع�ض يف بع�ض كليات
جامعة دم�شق ومعاهدها العليا
�أ�صدر وزي��ر التعليم العايل الدكتور عاطف
نداف القرار الوزاري رقم  /449/القا�ضي بتعيني
�إدارات علمية و�إداري � ��ة ج��دي��دة يف بع�ض كليات
ج��ام�ع��ة دم���ش��ق وم�ع��اه��ده��ا العليا يف ال �ف��رع الأم
والفروع يف املحافظات اجلنوبية اعتبارا من تاريخ
�صدور القرار  2018/8/26ولغاية 2019/ 8/20
ح �ي��ث مت ت �ع �ي�ين ال ��دك� �ت ��ور حم �م��د فرا�س
حممد احلناوي عميدا لكلية الهند�سة امليكانيكية
والكهربائية بدم�شق والدكتور �إح�سان حممد العر
عميدا لكلية الفنون اجلميلة بدم�شق والدكتور
�أمي ��ن دي ��وب ع�م�ي��دا لكلية ال�سياحة والدكتورة
ن��ات��ال �ي��ا ج �م��ال ع�ط�ف��ة ع �م �ي��دا ل�ل�م�ع�ه��د العايل
للتخطيط الإق�ل�ي�م��ي وال��دك�ت��ور غ���س��ان برج�س
ع�ب��ود عميدا لكلية الفنون اجلميلة بال�سويداء
وال��دك �ت��ور ن���ض��ال ف��ار���س ال�ع��رب�ي��د ع�م�ي��د لكلية
االقت�صاد يف ال�سويداء.
كما مت تعيني عدد من نواب العمداء لل�ش�ؤون
العلمية ول�ش�ؤون الطالب وال�ش�ؤون الإدارية .

الدكتور �صبحي البحري نائب رئي�س جامعة دم�شق لل�ش�ؤون الإدارية والطالب
�أ� �ص��در ال�سيد ال��رئ�ي����س ب���ش��ار الأ�سد
املر�سوم الت�شريعي رقم / /251تاريخ /24
2018 /7القا�ضي بتعيني الدكتور �صبحي
ح�سني البحري نائب لرئي�س جامعة دم�شق
ل���ش��ؤون ال �ط�لاب وال �� �ش ��ؤون الإداري � ��ة ملدة
�سنتني.
وال��دك�ت��ور البحري م��ن مواليد دم�شق
� ، 1963أ�ستاذ يف ق�سم الفيزولوجيا بكلية
الطب بجامعة دم�شق تخرج منها عام 1987
ب�صفة طبيب عام .
ح �� �ص��ل ع �ل��ى � �ش �ه��ادة امل��اج �� �س �ت�ير يف
الفيزولوجيا الطبية من كلية الطب بجامعة
الإ�سكندرية ع��ام  1997و درج��ة الدكتوراه
يف الفيزيولوجيا الع�صبية من ذات اجلامعة
عام  ، 2000و�شهادة اخت�صا�ص يف اجلراحة
ال�ع�ظ�م�ي��ة (ال� �ب ��ورد ال �� �س��وري)ع��ام 1997
و�شهادة تدريب يف الطب الطبيعي والعالج
الفيزيائي من كلية الطب بجامعة القاهرة

من عام 1997ـ .2000
ع�ين ال��دك�ت��ور ال�ب�ح��ري م��در��س��ا يف ق�سم
الفيزيولوجيا يف كلية الطب بجامعة دم�شق عام
 2000وترقى �إىل درج��ة �أ�ستاذ م�ساعد عام
.2010
توىل من�صب نائب عميد كلية الطب عام
 2008ومن ثم مت تكليفه مبن�صب عميد الكلية
عام . 2012
كما �شغل منا�صب علمية و�إدارية متعددة يف
كلية الطب الب�شري وامل�شايف اجلامعية بدم�شق
واجلامعات اخلا�صة كان �أخرها من�صب معاون
مدير م�شفى الأ�سد اجلامعي لل�ش�ؤون الطبية.
كما دّر���س يف عدد من اجلامعات العربية
واجلامعات اخلا�صة يف �سورية .
�شارك يف العديد من امل��ؤمت��رات والندوات
العلمية وله العديد من الأبحاث العلمية املن�شورة
يف الدوريات العلمية.

2018
ن�شاطات

9

No. 42

(العدد الثاين والأربعون) �أيلول 2018

اللجنة العليا لال�ستيعاب اجلامعي
تقرر قبول جميع الناجحني بال�شهادة الثانوية يف اجلامعات واملعاهد
ق � ��ررت ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا لال�ستيعاب
اجلامعي خالل اجتماعها برئا�سة املهند�س
عماد خمي�س رئي�س جمل�س ال��وزراء قبول
ج �م �ي��ع ال � �ط �ل�اب ال �ن��اج �ح�ي�ن بال�شهادة
ال �ث��ان��وي��ة ب�ج�م�ي��ع ف��روع �ه��ا يف اجلامعات
واملعاهد ال�سورية للعام  2019-2018والبالغ
عددهم  110341طالبا.
ومت خ�ل�ال االج �ت �م��اع تبني جمموعة
م ��ن اخل � �ط� ��وات ال �ل�ازم� ��ة ل ��دع ��م تطوير
م �ن �ظ��وم��ة ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع ��ايل ت �ب ��د�أ بت�أمني
ال�ك��وادر التدري�سية امل�ؤهلة وو�ضع �سيا�سة
حت�ف�ي��زي��ة منا�سبة ل�ه��ذه ال �ك��وادر وت�أمني
البنى التحتية ال�لازم��ة للجامعات خالل
ال �� �س �ن��وات ال �ق��ادم��ة وت �ع��دي��ل الت�شريعات
وقانون تنظيم اجلامعات والتو�سع بال�سكن
اجل��ام �ع��ي �إ� �ض��اف��ة �إىل ت �ط��وي��ر منظومة
البحث العلمي واجلامعات اخلا�صة وتو�سيع
�سيا�سة اال�ستيعاب لبع�ض االخت�صا�صات.
و�أو� � �ض � ��ح امل �ه �ن��د���س خ �م �ي ����س �أن دور
جل�ن��ة اال��س�ت�ي�ع��اب يت�ضاعف ال �ي��وم يف ظل
االن�ت���ص��ارات التي حتققها قواتنا امل�سلحة
وال � �ت� ��ي � �س��اه �م��ت ب �� �ش �ك��ل ك �ب�ي�ر يف ع� ��ودة
م�ؤ�س�ساتنا مبكوناتها االجتماعية والتنموية
والرتبوية والب�شرية واالقت�صادية وهو ما
يحتم م�ضاعفة اجلهود لالرتقاء ب�سيا�سة
اال� �س �ت �ي �ع��اب اجل��ام �ع��ي وت �ط��وي��ر قطاعي
ال�ت�رب �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م مب ��ا ي �ن��ا� �س��ب املرحلة

واملجل�س الأعلى للتعليم التقاين
يقرر زيادة القبول يف املعاهد
التقانية بن�سبة  15باملئة

ال�ق��ادم��ة ووف ��ق ر�ؤي ��ة ج��دي��دة ت�ع��زز عملية
ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ب���ش��ري��ة ال �ت��ي ت�ع�ت�بر �أح ��د �أهم
امل�شاريع التي تعمل عليها احلكومة.
م��ن جانبه ق��دم وزي��ر التعليم العايل
ال��دك�ت��ور ع��اط��ف ن ��داف ع��ر��ض��ا ح��ول واقع
م�ؤ�س�سات التعليم العايل وجلنة اال�ستيعاب
مو�ضحا �أن��ه مت ت��أم�ين مقعد جم��اين لكل
طالب ناجح يف الثانوية باجلامعات واملعاهد
احلكومية.
وب�ي�ن ن� ��داف �أن الإج� � � ��راءات ال �ت��ي مت
�إجنازها م�ؤخرا لبناء القدرات يف اجلامعات
تت�ضمن تعيني  465ع�ضو هيئة تدري�سية
وت�سوية �أو��ض��اع املعيدين املوفدين الذين
ت��أخ��روا عن ال�ع��ودة ومت و�ضع �آلية جديدة
للإيفاد اخل��ارج��ي وزي��ادة روات��ب املوفدين

داخلياً وت�أمني املنح الدرا�سية النوعية مع
الدول ال�صديقة.
ح �� �ض��ر االج� �ت� �م ��اع �أع� ��� �ض ��اء القيادة
القطرية حلزب البعث العربي اال�شرتاكي
الدكتور عمار �ساعاتي رئي�س مكتب ال�شباب
ال �ق �ط��ري وال��دك �ت��ور حم���س��ن ب�ل�ال رئي�س
م�ك�ت��ب ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ايل ال �ق �ط��ري ويا�سر
ال���ش��ويف رئ�ي����س مكتب ال�ترب�ي��ة والطالئع
القطري ووزراء الرتبية والأ�شغال العامة
والإ��س�ك��ان وال�سياحة وال�صحة وال�صناعة
وامل��ال�ي��ة وال �ع��دل ورئ�ي����س هيئة التخطيط
وال � �ت � �ع� ��اون ال � � ��دويل وع� � ��دد م� ��ن م �ع��اوين
ال��وزراء ور�ؤ�ساء اجلامعات ال�سورية و�أمناء
ف��روع احل��زب باجلامعات ور�ؤ�ساء املنظمات
ال�شعبية والنقابات املهنية املعنية

ك �م��ا ق� ��رر امل �ج �ل ����س الأع � �ل� ��ى للتعليم
ال �ت �ق��اين زي � ��ادة ال �ق �ب��ول ب�ن���س�ب��ة  15باملئة
يف ب�ع����ض االخ�ت���ص��ا��ص��ات حل�م�ل��ة ال�شهادة
الثانوية املهنية وتعديل ن�سب القبول من
حملة ال�شهادة الثانوية للفرعني العلمي
والأدبي يف عدد من املعاهد.
وخالل اجتماعه اليوم ملناق�شة اخلطة
اال�ستيعابية لأعداد الطالب املقرر قبولهم
يف املعاهد التقانية للعام الدرا�سي -2018
 2019م��ن ال�ط�لاب الناجحني يف ال�شهادة
ال�ث��ان��وي��ة واف ��ق امل�ج�ل����س ع�ل��ى ق�ب��ول حملة
ال���ش�ه��ادة ال�ث��ان��وي��ة امل�ه�ن�ي��ة �أو م��ا يعادلها
م��ن ال�ط�لاب ال�ع��رب والأج��ان��ب يف املعاهد
والكليات التطبيقية وف��ق ن�سبة حم��ددة ال
تتجاوز ال �ـ  5باملئة واع�ت�م��اد �أ�س�س جديدة
تتعلق بالف�صل النهائي للطالب يف حاالت
انتحال ال�شخ�صية �أو تزوير وثائق خا�صة
باملعهد �أو االع�ت��داء بال�ضرب على الأ�ستاذ
�أو املراقب.
ك �م��ا � �س �م��ح امل �ج �ل ����س ل �ط�ل�اب املعاهد
التقانية اخلا�ضعة لإ�شرافه بتغيري قيدهم
�إىل الكليات التطبيقية �أو معاهد �أخرى وفق
القواعد العامة واعتماد اللغة الإنكليزية
كلغة �أجنبية يف املعاهد التقانية.

معايري جديدة الكت�شاف الطالب املتميزين يف اجلامعات ال�سورية
الو�صول �إىل املتميزين من طلبة اجلامعات ال�سورية
مبختلف اخت�صا�صاتهم مم��ن مل ي��دخ�ل��وا م���س��ارات هيئة
التميز والإب ��داع التقليدية والبحث عن �آل�ي��ات لرعايتهم
وحتفيزهم �شكلت حمور مناق�شات ور�شة العمل التخ�ص�صية
التي عقدتها الهيئة بجامعة دم�شق.
وت�ضمنت الور�شة حما�ضرات لأ�ساتذة يف كلية الرتبية
امل�خ�ت���ص�ين ب �� �ش ��ؤون ال�ت�م�ي��ز والإب � � ��داع م��ن ذوي اخل�ب�رة
الأك��ادمي �ي��ة وال�ع�م�ل�ي��ة يف تطبيق �آل �ي��ات ع��امل�ي��ة الكت�شاف
املتميزين على خمتلف امل�ستويات.

تو�سيع امل�سارات

رئي�س هيئة التميز والإبداع الدكتور عماد العزب �أو�ضح

ب��أن الهيئة ت�سعى يف الوقت احل��ايل �ضمن �إ�سرتاتيجيتها
ور�ؤيتها اجل��دي��دة �إىل تو�سيع م�سارات التميز من خالل
التنقيب عن املتميزين واملبدعني بكافة من خارج م�سارات
عمل الهيئة يف ظل وج��ود جمموعة كبرية من املتميزين
وامل �ب��دع�ين امل�ن�ت���ش��ري��ن يف اجل��ام �ع��ات ال �� �س��وري��ة مبختلف
تخ�ص�صاتهم .
وب�ي�ن ال �ع��زب ب ��أن ال��ور��ش��ة �ستعمل ع�ل��ى و��ض��ع �أ�س�س
وم�ع��اي�ير الخ�ت�ي��ار واك�ت���ش��اف ال�ط�لاب املتفوقني وم��ن ثم
انتقاء الطالب املتميزين منهم لكي يتم �إ�شراكهم يف العملية
ال�ت��ي ت�شرف عليها الهيئة م��ن خ�لال ال�برام��ج اجلامعية
والإيفاد للخارج ومن ثم �ضمهم �إىل برامج الهيئة  .بحيث
يبقى الطالب يف جامعته ولكن حتت �إ�شراف الهيئة التي
� �س �ت �ق��دم ل ��ه ال ��دع ��م م ��ن الناحية
ال �ع �ل �م �ي��ة والأك ��ادمي � �ي ��ة والبحثية
واخل� �ب ��رات ال�ل�ازم ��ة ع �ل��ى �أن يتم
الحقا �إيفاده خارجيا كبقية الطالب
ال��ذي��ن ترعاهم الهيئة يف براجمها
الفتا �إىل �أن��ه وبعد انتهاء الور�شة
م��ن و� �ض��ع الأ� �س ����س وال ��روائ ��ز التي
م��ن خاللها �سيتم اخ�ت�ي��ار الطالب
� �س �ي �ت��م ال �ت �ع �م �ي��م ع �ل��ى اجلامعات
ال�سورية اخلا�صة واحلكومية لبناء
دات��ا ب�أ�سماء الطالب والأ�س�س التي
مت اخ�ت�ي��اره��م مبوجبها ح�ت��ى تقوم
الهيئة برعايتهم.

فكرة الحت�ضان طالب املدار�س

وك�شف العزب عن وجود فكرة قيد الدرا�سة مع وزارة
ال�ترب �ي��ة الح�ت���ض��ان ط�ل�اب امل ��دار� ��س يف م��رح�ل��ة التعليم
الأ�سا�سي معتربا الأمر الذي �سي�ساعد الهيئة على اكت�شاف
الطالب املبدعني يف �سنوات مبكرة وبالتايل العمل على بناء
وتطوير قدرات الطالب مما ي�ضمن له ح�صد نتائج �أف�ضل
على امل�ستوى العاملي .
ب� ��دوره �أ� �ش��ار رئ�ي����س ج��ام�ع��ة دم���ش��ق ال��دك �ت��ور حممد
ماهر قباقيبي �إىل وجود �شريحة من الطالب اجلامعيني
املتميزين يحتاجون امل�ساعدة من �أج��ل اكت�شاف قدراتهم
ومواهبهم لكي ينطلقوا يف حياتهم العلمية م�شددا على
�ضرورة االهتمام بهذه ال�شريحة املناط بها تطوير �سورية
يف امل�ستقبل.
و�أك � ��د ق�ب��اق�ي�ب��ي ح��ر���ص اجل��ام �ع��ة ع�ل��ى ال �ت �ع��اون مع
الهيئة من �أج��ل اكت�شاف التميز والإب��داع يف كلياتها التي
ت�ضم نحو � 270أل��ف طالب وطالبة وتقدمي الدعم الالزم
ل�ه��م ورع��اي�ت�ه��م خ�ل�ال امل��رح�ل��ة ال�ق��ادم��ة م�ن��وه��ا بالإجناز
الذي حققه طلبة �سورية يف امل�سابقة الربجمية اجلامعية
العاملية التي �أقيمت م�ؤخرا يف العا�صمة ال�صينية بكني حيث
كانت املناف�سة �شديدة �ضمت نخبة مربجمني من �أف�ضل
اجلامعات العريقة على م�ستوى العامل.
بدوره بني مدير الربامج الأكادميية يف الهيئة الدكتور
حممد عامر مارديني ب�أن الو�صول �إىل الدليل الإر�شادي
ه��و ال�ه��دف الأه ��م ل�ه��ذه ال��ور��ش��ة م��ن �أج��ل و��ض��ع تعريف
للمتميز واملعايري الالزمة لت�صنيفه واالختبارات العاملية
املمكن اعتمادها مبا يتنا�سب والبيئة ال�سورية.
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يف ور�شة التحوالت الرقمية يف التعليم العايل  ..التحول الرقمي �ضرورة للجامعات
بتطبيق التكنولوجيا والو�صول احلقيقي �إىل جوهر الفكر املعلوماتي
ج�م�ي��ع اجل��ام �ع��ات احل�ك��وم�ي��ة واخل��ا� �ص��ة وهي
متاحة جلميع الطالب و�أن هناك حماولة لعقد
اتفاقية ت �ع��اون م��ع وزارة االت���ص��االت لت�أمني
اال� �ش�ت�راك امل �ج��اين جل�م�ي��ع ط�ل�اب اجلامعة،
فيجب �أن يكون متاحاً للطالب.

�أق ��ام ��ت وزارة ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ايل واللجنة
الوطنية ال�سورية لليون�سكو ور�شة عمل بعنوان
«التحوالت الرقمية يف التعليم العايل» بالتعاون
مع مكتب اليون�سكو الإقليمي للرتبية يف الدول
العربية يف بريوت.
وتهدف الور�شة �إىل متكني امل�شاركني من
التعرف على مفاهيم و�أث��ر التحوالت الرقمية
يف التعليم ال�ع��ايل ،وا�ستعرا�ض واق��ع التعليم
ال�ع��ايل واجل��ام�ع��ات ال�سورية م��ن حيث فر�ص
وحتديات امل�صادر التعليمية املفتوحة.

التجربة ال�سورية

اال�ستفادة من التجارب العاملية

و�أ�شار الدكتور ريا�ض طيفور معاون وزير
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ايل ل �� �ش ��ؤون ال �ط�ل�اب �إىل حجم
التحديات التي تواجه قطاع التعليم وخا�صة
يف ظل الظروف التي مر بها القطر  ،واحلاجة
املا�سة للتطوير يف كل جماالت احلياة  ،فتح�سني
جودة التعليم �ستنعك�س نتائجها على اجلوانب
االق�ت���ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة مم��ا ي���س��رع وترية
العمل ويقلل الأخطاء .
ونوه الدكتور طيفور �إىل حاجه منظومة
التعليم العايل يف ظل ا�ستيعاب اكرب عدد ممكن
من الطالب يف اجلامعات �إىل مناهج تفاعلية
واك�ت���س��اب م �ه��ارات واال� �س �ت �ف��ادة م��ن التجارب
العاملية يف جمال التحول الرقمي بحيث ت�صل
املعلومة �إىل مكان وجود ال�شخ�ص املعني وهو
الهدف الذي ن�سعى �إليه ،م�شرياً �إىل �أن التعليم
العايل يف �سورية والدول العربية مازال بعيداً
ع��ن ال�ت�ح��والت الرقمية نتيجة جمموعة من
التحديات وي�أتي يف مقدمتها زيادة الطلب على
التعليم العايل.
و�أ� �ش��ار ط�ي�ف��ور �إىل �أن م��و��ض��وع التحول
ال��رق�م��ي مهم ج��داً ك��ون��ه ي��رك��ز على ا�ستخدام
ال�ت�ق��ان��ات احل��دي�ث��ة يف جم��ال التعليم ،ويجب
ا�ستخدامها بال�شكل ال�صحيح ،وحالياً يوجد
طلب كبري على التعليم العايل ومل تعد الطرق
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة امل��وج��ودة ت�ك�ف��ي ل�ت�ق��دمي املعلومة
ل �ل �ط��ال��ب وال ب ��د م ��ن اع �ت �م��اد ط� ��رق جديدة
وال�سيما �أن ه�ن��اك م�ؤ�س�سات وم��واق��ع عديدة
على م�ستوى العامل تقدم التعليم من خالل
الإنرتنت �ضمن �ضوابط حمددة.
ور�أى طيفور �أن تطبيق التجربة يف �سورية
عملية �صعبة حتتاج �إىل جتهيزات والور�شة ت�أتي
يف ه��ذا الإط��ار حتى يتم التح�ضري للم�ستقبل
لإج� ��راء ت�غ�ي�يرات و�إع � ��ادة ��ص�ي��اغ��ة الأ�ساليب
التعليمية با�ستخدام نهج التحول الرقمي يف
ت�ق��دمي امل ��ادة العلمية للطالب بكافة �أنواعها
�سواء من خالل الكتب واملحا�ضرات واللقاءات
التفاعلية مع الطالب مع �إلغاء االعتماد على
الورقيات ،حيث ميكن تنفيذ ذل��ك يف جماالت
حم� ��دودة ،وه �ن��اك حم��ا��ض��رات �ستقدم الحقاً
وت �ع��ر���ض ال �ن �ت��ائ��ج وامل �ق�ت�رح��ات ع �ل��ى اللجان
املخت�صة التخاذ القرار الالزم ،علماً �أن التحول
ال��رق �م��ي ي�ت���ض�م��ن ن�ق��ل ال �ك �ت��اب واملحا�ضرات
�إلكرتونياً �إىل الطالب واملادة التعليمية ت�صبح
مفتوحة واجلميع ي�شارك يف تكوين هذه املادة.

�أن �أه��م املحددات الهامة للور�شة ال�سعي لبناء
ق��درات العاملني واملخت�صني الفنية ال�ضامنة
لتحقيق التنمية الوطنية واال�ستدامة املطلوبة
وتعزيز فر�ص تبادل اخلربات وتنمية التعاون
و�إط �ل��اق احل� ��وار ال �ب �ن��اء ب�ي�ن خ �ب�راء التعليم
االف�ترا��ض��ي وال�ت�ح��والت الرقمية وممار�سيها
وتوفري املن�صات املنا�سبة وامل�ساهمة يف تعزيز
امل� �ه ��ارات ال�ل�ازم ��ة ل�ع�م�ل�ي��ات ر� �ص��د التغريات
والتطورات واال�ستجابة النعكا�ساتها وت�أثرياتها
وحت� ��دث ال��دك �ت��ور �أن ����س ب��و ه�ل�ال ممثل
مكتب اليون�سكو الإقليمي للرتبية ع��ن واقع
التعليم الرقمي حول العامل ومقارنته بالدول
العربية والتي تظهر الفجوة الكبرية يف تدين
ن�سبة هذا النوع من التعليم يف العامل العربي
مما يتطلب املزيد من اجلهود لت�أمني املتطلبات
الأ�سا�سية لهذا النوع من التعليم منوهاً �إىل �أن
التحديات تتمثل ب�ضعف الإمكانيات التقنية
واملادية متمنياً �أن تخرج ور�شة العمل بتو�صيات
تنفيذية لو�ضع ال�سيا�سات الوطنية للمحتوى
الرقمي يف التعليم العايل.

ت�أمني البنية التحتية

و�أ� � �ش� ��ارت م �ع��اون وزي� ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م العايل
ل� ��� �ش� ��ؤون ال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي ال ��دك� �ت ��ورة �سحر
ال�ف��اه��وم �إىل �أن وزارة التعليم ت��در���س حاليا

�إمكانية التحول الرقمي يف جميع اجلامعات
بتطبيق التكنولوجيا والو�صول احلقيقي �إىل
جوهر الفكر املعلوماتي ومعرفة ا�ستحقاقاته
البنيوية والعلمية ،بحيث ال تتحول �أدواته من
احلوا�سيب والتقنيات �إىل جتارة فارغة ومظهر
ح���ض��اري ك��اذب لأدوات ال ت�ستهلك بالأ�سلوب
الذكي املنا�سب.
ولأن ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ل�ل�ت�ح��ول الرقمي
حتتاج �إىل ت�أمني بنية متكينية �أك��دت الفاهوم
ع �ل��ى � �ض��رورة ت��أم�ي�ن�ه��ا ق�ب��ل ال �ب��دء بالتعليم
الرقمي بغية الو�صول �إىل �إنتاج جيد ،و تعزيز
ال�ت�ع�ل��م ال��رق�م��ي ل�ي�ك��ون ق� ��ادراً ع�ل��ى الت�صدي
للرتاجع ال��ذي ح�صل �إع�لام�ي�اً ح��ول ت�صنيف
ج��ام�ع��ة دم �� �ش��ق ،ع�ل�م�اً �أن ال�ت���ص�ن�ي��ف بح�سب
الفاهوم لي�س تراجعاً و�إمن��ا تغيري يف طريقة
ح �� �س��اب ت��رت �ي��ب اجل��ام �ع��ات ع �ل��ى م��وق��ع ويب
ماتريك�س �إذ �إن معايري الت�صنيف تتمثل بزيادة
الن�شرات العاملية با�سم جامعة دم�شق والت�سجيل
ع�ل��ى م��وق��ع  Google Scholarيف ح�ين مل
ي�سجل معظم الأ� �س��ات��ذة يف امل��وق��ع ،وبالتايل
ت�صنيف اجلامعات ال�سورية خاطئ وغري عادل.
وب �ي �ن��ت ال �ف��اه��وم �أن� ��ه مت ت ��أم�ي�ن جمالت
جم��ان �ي��ة يف ج��ام �ع��ة دم �� �ش��ق وث �ل��اث مكتبات
�إل �ك�ترون �ي��ة ،ومت ت��وزي��ع ال��رق��م ال �� �س��ري على

وع ��ر� ��ض رئ �ي ����س اجل��ام �ع��ة االفرتا�ضية
الدكتور خليل عجمي التجربة ال�سورية يف بناء
ال�صناعة الرقمية بالقطاع التعليمي ،وال�سيما
�أن االقت�صاد املعريف قائم على ال�صناعة الرقمية،
واجلامعة االفرتا�ضية بح�سب –عجمي -متثل
من ��وذج� �اً مم �ي��زاً ورائ � � ��داً يف جم ��ال ال�صناعة
الرقمية ،وهي عبارة عن توريد حمتوى رقمي
وك��ل ما يوجد من كتب وحما�ضرات وقرارات
و�أطروحات و�إي�صالها �إىل املتعلم وحتقيق عائد
م��ن اال�ستثمار ال��ذي ي�ساعد يف تو�سيع البنية
ال�ت�ح�ت�ي��ة وزي � ��ادة الأن �ظ �م��ة واخل ��دم ��ات ،علماً
�أن �أغ�ل��ب ال��دول حققت ت��وف�يراً يف التكاليف،
وت�ع�ط��ى امل�ح��ا��ض��رات ال�ن�ظ��ري��ة ع�ل��ى الإنرتنت
بينما يعطى اجلانب العملي يف املخابر.
وت� �ن ��اول ��ت ال ��ور�� �ش ��ة حم� � ��اور التحوالت
الرقمية يف التعليم العايل ،التجربة ال�سورية يف
جمال تطوير التعليم االفرتا�ضي ،واقع التعليم
ال�ع��ايل واجل��ام�ع��ات ال�سورية فر�ص وحتديات
امل �� �ص��ادر ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة امل �ف �ت��وح��ة ،و�آف � ��اق العمل
امل�ستقبلية واق ��ع التعليم ال �ع��ايل واجلامعات
ال�سورية ف��ر���ص وحت��دي��ات امل���ص��ادر التعليمية
املفتوحة عرو�ض اجلامعات ال�سورية احلكومية
واالفرتا�ضية واخلا�صة .
ً
وتخللت الور�شة �أي�ضا �إقامة جلان علمية
ح ��ول ت�ط��وي��ر ب��رام��ج ت�ط�ب�ي�ق��ات ذات حمتوى
رقمي تدريبي تعليمي وجلنة تطوير التعليم
امل�ف�ت��وح واالف�ترا� �ض��ي وجل�ن��ة رق�م�ن��ة و�أر�شفة
و�أمتتة منظومة التعليم العايل.

وزير التعليم العايل يطلع على واقع اخلدمات يف م�ست�شفى الأمرا�ض اجللدية والزهرية اجلامعي

زار وزي��ر التعليم ال�ع��ايل الدكتور عاطف النداف
��ص�ب��اح ال �ي��وم م���ش�ف��ى الأم ��را� ��ض اجل �ل��دي��ة والزهرية
اجل ��ام� �ع ��ي ب��دم �� �ش��ق واط � �ل� ��ع ع �ل ��ى واق � � ��ع اخل ��دم ��ات
وامل�ستلزمات التي حتتاج �إليها .
كما تفقد ال�سيد الوزير كافة �أق�سام امل�شفى وا�ستمع
من املر�ضى عن م�ستوى اخلدمات املقدمة.
و�أك ��د ال�سيد ال��وزي��ر خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه ال �ك��ادر الطبي
والتمري�ضي وط�لاب ال��درا��س��ات العليا يف امل�شفى على
�أهمية العناية باملر�ضى واالرتقاء باخلدمات والعمل على
ت�أمني امل�ستلزمات واملتطلبات التي يحتاج �إليها .
ك�م��ا ا�ستمع ال�سيد ال��وزي��ر �إىل م�ق�ترح��ات كوادر
امل�شفى واملتطلبات التي تطور عملها.
ومتخ�ض عن االجتماع تكليف مديرية ال�ش�ؤون الهند�سية يف
بناء قدرات العاملني واملخت�صني جامعة دم�شق لإع��داد الدرا�سة ال�لازم��ة لرتميم كامل امل�ست�شفى
ب ��دوره ال��دك �ت��ور ن���ض��ال ح���س��ن �أم�ي�ن عام و�إعادة ت�أهيله من حيث اخلدمات الفنية بالتن�سيق مع جلنة علمية
اللجنة الوطنية ال�سورية لليون�سكو �أ�شار �إىل لتقدمي املقرتحات الالزمة ب�أهم املتطلبات الأ�سا�سية للم�ست�شفى .

ويذكر بان م�ست�شفى الأمرا�ض اجللدية والزهرية اجلامعي يتبع مالياً
و�إداري �اً جلامعة دم�شق وهو امل�ست�شفى التخ�ص�صي النوعي الوحيد يف �سورية
وقد �أ�س�س عام  1991ويلبي حاجات مر�ضى اجللدية بدءاً باحلاالت الب�سيطة
(ك��االك��زمي��ا  ،الكلف  ،وح��ب ال�شباب ) وان�ت�ه��اء ب��احل��االت امل�ع�ق��دة (ك ��الأورام
اجللدية على اختالف �أنواعها ) .
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افتتاح مركز خا�ص بخدمة الطالب يقدم 23
خدمة من خالل البطاقة االلكرتونية
يف خطوة هي الأوىل من نوعها على م�ستوى اجلامعات ال�سورية ج��رى يف كلية الآداب
والعلوم الإن�سانية بجامعة دم�شق افتتاح مركز خدمة امل��واط��ن «الطالب» بهدف تب�سيط
الإج��راءات الإداري��ة وتقدمي اخلدمات الطالبية لأكرث من � 74ألف طالب وطالبة م�سجلني
بالكلية وفق �أحدث الأ�ساليب التكنولوجية املتطورة.
وك�شف الدكتور عاطف النداف وزير التعليم العايل ب�أن فكرة املركز �سيتم تعميمها الحقا
على باقي اجلامعات وامل�ؤ�س�سات التابعة للوزارة ،مبينا �أن الوزارة �ستعمل بالتن�سيق مع رئا�سة
اجلامعة وعمادة الكلية على زيادة عدد اخلدمات التي يحتاجها الطالب يف املركز مثل ت�سهيل
احل�صول على وثائق «ال حكم عليه و�شهادة قيد النفو�س» �إ�ضافة �إىل افتتاح كوة خا�صة بوزارة
اخلارجية لت�صديق الوثائق التي تتطلب ذلك.
وب�ين ال��وزي��ر ال�ن��داف �أن الغر�ض م��ن امل��رك��ز تب�سيط الإج� ��راءات وتنظيم التعامل بني
املوظفني والطالب وكمثال ك�شف العالمات كان يحتاج �إىل  36مرحلة �أ�صبح الآن ينجز يف
�ست مراحل فقط م�شريا �إىل �أنه مت البدء ب�إن�شاء مركز خدمة يف وزارة التعليم العايل لتقدمي
خدماتها بنف�س الأ�سلوب.

مركز �آخر

من جانبه لفت الدكتور حممد ماهر قباقيبي رئي�س جامعة دم�شق �إىل �أن جميع الوثائق
�ست�صدر باللغتني العربية والأجنبية ولكل خدمة مقدمة تكلفة مالية حمددة ي�سددها الطالب
يف كوة امل�صرف العقاري �ضمن املركز م�شريا �إىل �أنه �سيتم افتتاح مركز خدمة �آخر يف جتمع
الكليات بالربامكة قريبا.
ونوهت الدكتورة فاتنة ال�شعال عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية �إىل �أن مدة جتهيز
املركز وعمليات البناء ا�ستغرقت نحو �سنة ون�صف ال�سنة بينما خ�ضع موظفو وموظفات املركز
البالغ عددهم  21موظف لدورات تدريبية ومت توجيههم ب�ضرورة التعامل الالئق مع الطالب
وتقدمي اخلدمات لهم ب�شكل مريح.
ويقدم املركز  23خدمة يح�صل عليها طالب الكلية من خالل البطاقة االلكرتونية التي

�سيتم تزويدهم بها بعد ت�سجيلهم باجلامعة مبا�شرة مثل ك�شف العالمات واحلياة اجلامعية
ووثيقة ال��دوام وت�سجيل الطالب امل�ستجدين والقدامى وطلبات ا�ست�ضافة وترقني قيد
وا��س�ترداد طلب الت�سجيل وتق�سيط ر�سوم امل��وازي و�إي�ق��اف الت�سجيل وبيان و�ضع درا�سي
وبراءة الذمة وم�صدقة التخرج وغريها.
و�أطلق على املركز «خدمة املواطن» ولي�س النافذة الواحدة لأنه يقدم خدمات تتجاوز
اخل��دم��ات التي تقدمها النافذة ال��واح��دة �سواء �ضمن املرحلة الدرا�سية للطالب �أو بعد
التخرج.
ح�ضر افتتاح املركز عدد من ر�ؤ�ساء اجلامعات و�أمني فرع جامعة دم�شق حلزب البعث
العربي اال�شرتاكي و�أع�ضاء جمل�س التعليم العايل وعدد من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية.
ي�شار �إىل �أن م�ساحة املبنى املخ�ص�ص للمركز تتجاوز ال �ـ 600مرت مربع وم��زود بكل
التجهيزات الإلكرتونية التي تعتمد على �أف�ضل و�سائل العر�ض والتقنية من خالل ا�ستخدام
�شا�شات تعرف امل�ستفيد على كيفية ا�ستخدام املركز وتعر�ض معلومات عن جامعة دم�شق
وكلية الآداب والعلوم الإن�سانية مع �إتباع نظام الدور الإلكرتوين لتنفيذ معامالت الطالب.

تعاون بني جامعة دم�شق وهيئة التميز والإبداع
اتفقت جامعة دم�شق وهيئة التميز والإبداع
ع�ل��ى ا� �س �ت �م��رار ال �ت �ع��اون يف جم ��ال اف �ت �ت��اح برامج
جامعية �أوىل خا�صة بالطالب املتميزين احلا�صلني
على الثانوية العامة من املركز الوطني للمتميزين
�أو احلا�صلني على جوائز يف �إحدى االوملبياد العلمية
العاملية التي ت�شارك بها هيئة التميز والإبداع.
وتلتزم جامعة دم�شق بتقدمي املقر املنا�سب
م��ن ح�ي��ث ع��دد ال�ق��اع��ات وال �ت��ي تغطي احتياجات
ال�برن��ام��ج خلم�س ��س�ن��وات ق��ادم��ة ب�ن��اء ع�ل��ى قدرة
ا� �س �ت �ي �ع��اب ال�ب�رن��ام��ج امل �ت��وق �ع��ة ،وت ��وف�ي�ر املخابر
ال�ع�ل�م�ي��ة ال �� �ض��روري��ة للعملية ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وكافة
م�ستلزمات العملية التعليمية  ،وال�سكن الداخلي
ل �ط�لاب ال�ب�رام��ج يف غ ��رف ث�لاث�ي��ة ع�ل��ى الأك �ث�ر،
ومنح اخلريجني �شهادة الإجازة من جامعة دم�شق كربنامج متميزين � ،إ�ضافة �إىل �إ�صدار قرارات تكليف العاملني العلميني
والإداريني للعمل �أو التدري�س يف الربامج بناء على االتفاق بني الفريقني .
يف حني تلتزم الهيئة ب�إجراء اختبارات ميول للطالب اجلدد وتوزيعهم على الربامج وفقا ملعيار الثانوية العامة واختبار
امليول بعد التن�سيق مع مديرية البعثات يف وزارة التعليم العايل ،و امل�ساعدة يف �إيفاد الطالب وامل�شرفني حل�ضور امل�ؤمترات
وتقدم �أوراق بحثية  ،و امل�ساعدة يف ن�شر الأوراق العلمية للطالب يف املجالت العلمية التي ت�ساهم يف رفع الت�صنيف العاملي
للجامعة  ،ور�صد املكاف�آت للعاملني العلميني والإداري�ين يف الربامج  ،ودفع �أجور اي خبري حتتاجه الربامج للتدري�س من
خارج �أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف جامعة دم�شق  ،و�إقامة حفالت التخرج ورعايتها .
و�أو�ضح رئي�س جامعة دم�شق الدكتور حممد القباقيبي �أن الطالب املبدع واملتميز هو عماد امل�ستقبل الذي يتم التعويل
عليه م�ستقب ًال و�إ�سرتاتيجية جامعة دم�شق امل�ستقبلية تتمثل بت�سليط ال�ضوء �أكرث على الطالب املبدع والتميز وتويل الهيئة
االهتمام والعناية للطالب املتميزين و تقدم اجلامعة حا�ضنة للطالب من اجل الدعم اللوج�ستي امل��ادي واملعنوي املتمثل
بالبنية التحتية واملخابر والكوادر التدري�سية.
و�أ�شار رئي�س الهيئة العامة للتميز والإبداع عماد العزب �إىل �أن التعاون مع اجلامعة كان موجود وم�ستمر ومت تو�سيع
ال�شريحة يف ظل �أن هناك برامج جديدة �سيتم افتتاحها و�ستقوم الهيئة قريباً بانتقاء الطالب املتميزين يف كافة االخت�صا�صات
حيث توجد درا�سة للتعاون مع جميع اجلامعات ال�سورية للبحث عن الطالب املتميزين والهدف ب�إن�شاء جيل مبدع وت�سليط
ال�ضوء عليهم ورفع قدراتهم العلمية  ،علماً �أنه يوجد عدة م�شاريع يتم العمل عليها مع اجلامعة ومت �إيفاد الطالب املتميزين
�إىل مو�سكو لالخت�صا�ص بالدكتوراه وبلغ العدد الكلي للموفدين  160طالب وطالبة الخت�صا�ص الدكتوراه �إ�ضافة �إىل
التعاون مع اجلامعات الرو�سية ويف ماليزيا .

تعاون �سوري �إيراين يف جمال اخلاليا اجلذعية
ب�ح��ث ال��دك�ت��ور حم�م��د م��اه��ر قباقيبي رئ�ي����س ج��ام�ع��ة دم���ش��ق م��ع الوفد
الإي ��راين برئا�سة الدكتور �أم�ير علي حميدية �أم�ين ع��ام جمل�س تنمية علوم
وتكنولوجيا اخل�لاي��ا اجل��ذع�ي��ة يف معاونية ال�ع�ل��وم والتكنولوجيا يف رئا�سة
اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية والدكتور حممد �أمري خاين م�ست�شار معاون
رئي�س اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ل�ش�ؤون العلوم والتكنولوجيا معاون
وزير ال�صحة �سبل تطوير التعاون يف جماالت العلوم الطبية والعلمية البحثية
ب�شكل عام ويف جمال واخلاليا اجلذعية والعلوم الوراثية ب�شكل خا�ص.
جرى خالل اللقاء مناق�شة م�سائل تتعلق بالدعم الذي ميكن �أن يقدمه
اجلانب الإيراين ملركز اخلاليا احلذعية يف م�شفى الأطفال اجلامعي ومركز
نقي العظام و�إمكانية التعاون لتفعيل مركز طفل الأنبوب يف م�شفى التوليد
اجلامعي .
وعر�ض اجلانب الإيراين مقرتح لتدريب كادر طبي وخمربي ومتري�ضي
يف �إي��ران لت�سريع وت�يرة العمل يف مركز اخلاليا اجلذعية يف م�شفى الأطفال
الذي يعمل حاليا يف احلدود الدنيا من طاقته ومن ثم التح�ضري لإحداث مركز
م�شابه للبالغني يف م�شفى املوا�ساة.
و اتفق اجلانبان على درا�سة كافة التفا�صيل املتعلقة بجوانب هذا التعاون
ل � �ي � �ت� ��م الح � �ق� ��ا
ت � � � ��أط� �ي� ��ر ه � ��ذا
ال �ت �ع��اون �ضمن
ات� � �ف � ��اق ت� �ع ��اون
م � �� � �ش�ت��رك بني
جامعتي دم�شق
وط � �ه ��ران يتيح
للجانبني البدء
ال�ف�ع�ل��ي بتنفيذ
ك ��اف ��ة النقاط
امل�ت�ف��ق عليها يف
هذا الإطار.
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ندوات فكرية وثقافية ومعر�ض للحرف التقليدية
�ضمن �أيام كلية الآداب الثقافية
اف�ت�ت��ح �أم�ي�ن ف ��رع ح ��زب ال�ب�ع��ث العربي
اال� �ش�تراك��ي بجامعة دم���ش��ق ال��دك�ت��ور خالد
احللبوين معر�ض احلرف التقليدية ال�سورية
يف كلية الآداب �ضمن ف�ع��ال�ي��ات �أي ��ام الآداب
الثقافية التي تقيمها كلية الآداب بجامعة
دم�شق بالتعاون مع االحتاد العام للحرفيني
و ت�ضمنت ال �ع��دي��د م��ن ال� �ن ��دوات الثقافية
ال�ف�ك��ري��ة  ،ت��رك��زت حم��اوره��ا ح ��ول ال�شبكة
املبدعة واحلرف ال�سورية واحل�ضارة العربية
وق�ضايا القد�س بالإ�ضافة �إىل حم��ور الآثار
ال�سورية.

الرتكيز على الرتاث

و�أ� � �ش� ��ار رئ �ي ����س ج��ام �ع��ة دم �� �ش��ق خالل
افتتاح فعالية الأي ��ام �إىل �أن تعزيز الن�شاط
الإبداعي لدى الإن�سان وتوثيقه يعد الركيزة
الأ�سا�سية يف احل�ف��اظ على ت��راث الأمم من
ال�ت���ش�ت��ت وال �� �ض �ي��اع  ،الأم � ��ر ال� ��ذي ي�ستلزم
�ضمان حماية ورعاية هذا الن�شاط الإبداعي
يف جمموعة من الت�شريعات الوطنية لتكون
كفيلة ب��احل�ف��اظ ع�ل��ى م�ك��ون��ات ه��ذا الرتاث
املهم وتوثيقه وف��ق ا�سرتاتيجيات مدرو�سة
تتوافق مع واقع احلال الفتا �إىل �أن ال�صناعات
احل��رف �ي��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ق �ط��اع م�ه��م ذو �أبعاد
ثقافية وح���ض��اري��ة واق�ت���ص��ادي��ة واجتماعية
ومي�ث��ل راف ��دا اق�ت���ص��ادي��ا مهما م��ن ثقافتنا
وح�ضارتنا و�أحد مقومات ال�شخ�صية الوطنية
ون ��وه قباقيبي ب��أه�م�ي��ة ه��ذه الفعالية
لكونها تركز على الرتاث مب�ضامينه املختلفة
م�شريا �إىل �أن جامعة دم�شق �أدركت منذ �سنوات
�أهمية درا�سة الرتاث وق�ضاياه وم�ساهمته يف
ت�شكيل الهوية الوطنية  ،ف�أحدث ماج�ستري
الت�أهيل والتخ�ص�ص يف الرتاث ال�شعبي وهو
الأول من نوعه يف اجلامعات العربية.
بدوره �أكد رئي�س االحتاد العام للحرفيني
ن��اج��ي احل���ض��وة ب� ��أن م���ش��ارك��ة احل��رف�ي�ين يف
هذه الفعالية تعبري عن الت�شاركية بني العلم
والعمل ولتعريف امل�شاركني بلم�سة الإبداع
ومل �ح��ة اجل �م��ال وك �ي��ف ي �ح��ول احل ��ريف امل ��واد
اخل��ام �إىل قطع فنية عالية امل�ستوى رافعني
�شعار التميز والإب��داع  ،الفتا �إىل �أن التعريف
ب��ال�تراث يو�سع �أف��ق �أب�ن��اء ال��وط��ن ويقودهم
للتغلب على كل التحديات ويعزز االقت�صاد
ال��وط �ن��ي وي ��زي ��د م ��ن م �ع ��دالت ال�ت�ن �م�ي��ة يف
املجتمع .

احلفاظ على امل�صادر الرتاثية
الثقافية

ور�أت عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
لدكتورة فاتنة ال�شعال ب ��أن �إق��ام��ة مثل هذه
الأي � ��ام ال�ث�ق��اف�ي��ة ت �ه��دف �إىل احل �ف��اظ على
امل�صادر الرتاثية الثقافية التي تكون جزءا
مهما م��ن ذاك ��رة الأف� ��راد والأمم مل��ا حتتويه
م��ن قيم ثقافية واقت�صادية واجتماعية �إن
�أح�سن ا�ستغاللها بالتخطيط ال�سليم للتنمية
امل�ستدامة �أو ب ��الإدارة املنتجة لهذه امل�صادر.

م�شرية �إىل �أن احلرف التقليدية هي ع�صارة
ال�ف��ن ومت�ث��ل الهوية الوطنية وت��راث الآباء
والأج � � ��داد وه ��ي ال��رك��ن الأ� �س��ا� �س��ي للعادات
والتقاليد االجتماعية.
ك�م��ا ت�ضمنت ال�ف�ع��ال�ي��ة ت �ك��رمي ل�شيوخ
الكار من �أ�صحاب احل��رف التقليدية النادرة
الذين ك��ان لهم دورا كبري يف احلفاظ عليها
والت�شجيع على ال�صناعات التقليدية ال�سورية
على م�ستوى �سورية والوطن العربي والعامل.

مكتبة م�ؤمتتة

وعلى هام�ش املعر�ض مت افتتاح مكتبة
الأمت �ت��ة ويف ه��ذا الإط ��ار ب�ين ق��ائ��د الفريق
ال�ت�ط��وع��ي ال�ط��ال��ب ع�ل�اء ف��اع��ور ب� ��أن فكرة
امل�ك�ت�ب��ة ج� ��اءت ب �ع��د حم ��اول ��ة �أمت �ت ��ة مكتبة
الآداب ،وا�ستغرق العمل يف هذا امل�شروع ذ �سنة،
وي�ضم الفريق التطوعي عدة فرق من �أق�سام
الطب واملكتبات واملعلومات و �أدب الإنكليزي
بالإ�ضافة �إىل ط�لاب م��ن ذوي االحتياجات
اخلا�صة».
ولفت فاعور �إىل �أن عدد الكتب امل�ؤمتتة
و� �ص��ل �إىل � 14أل ��ف ك �ت��اب ،م���ش�يراً �إىل �أنها
مب �ث��اب��ة ه��دي��ة ل �ك��ي ي �ج��د ال �ط�ل�اب �سهولة

�أث� �ن ��اء ال �ب �ح��ث ،م �� �شي�راً �إىل وج � ��ود خدمة
�إ�ضافية للخدمات املبا�شرة وهي خدمة اطلب
كتابك ل��ذوي االحتياجات اخلا�صة وخا�ص ًة
للمقعدين الذين يطلبون كتابهم
وت� � ��وج� � ��ه ف� � ��اع� � ��ور ب ��ال� ��� �ش� �ك ��ر ل �ل ��دع ��م
وال�ت���س�ه�ي�لات ال�ت��ي الق��وه��ا م��ن ك ��وادر كلية
الآداب ورئا�سة اجلامعة وكافة املعنيني لإجناز
الأمتتة.
وكان من امل�شاركني يف املعر�ض جمموعة
من طالب الآثار الذين �شاركوا بعر�ض بع�ض
الآث��ار والقطع الأث��ري��ة التي انت�شلوها من
بع�ض املواقع الأثرية  ،بالإ�ضافة �إىل �أعمال
على ج��رار فخارية ت��دل على ع�صور قدمية،
و�أي�ضاً مناذج من �صكوك �إ�سالمية و�صحون
�ض ّمت نقو�ش ّ
تدل على احل�ضارات القدمية».

حقائق �ضد التهويد

و�ضمن فعاليات الأي��ام الثقافية �أقامت
م��ؤ��س���س��ة ال�ق��د���س ال��دول�ي��ة (��س��وري��ة ) ندوة
علمية بعنوان «حقائق �ضد التهويد» حا�ض َر
يف ال�ن��دوة ك��ل م��ن الدكتور �سمري �أب��و �صالح
وال��دك �ت��ور �إب��راه �ي��م خ�لاي�ل��ي ،ح �ي��ث تطرق
احل ��دي ��ث �إىل �أه� � ��م احل� �ق ��ائ ��ق التاريخية

لفل�سطني وحم��اوالت تهويدها واملخططات
لطم�س الق�ضية.
ول�ف��ت ال��دك �ت��ور �إب��راه �ي��م خ�لاي�ل��ي �إىل
�ألردود ال�سيا�سية على مو�ضوع تهويد القد�س
خ��اب��ت لأن الأمم امل �ت �ح��دة ال ت �ن �ظ��ر بهذا
املو�ضوع ب�شكل جيد ،م�شرياً �إىل �أهمية دورهم
كباحثني ل�ي�ك��ون ل�ه��م ردود علمية م�ستقاة
من خالل كتاب التوراة نف�سه الذي يدح�ض
ويفند هذه االدعاءات فيما لو ُقر�أ بعناية.
بينما تطرق الدكتور �سمري �أب��و �صالح
يف حما�ضرته �إىل التهويد و�أ�سبابه و�أثاره،
م �� �شي�راً ب� � ��أن ال �ت �ه��وي��د �أداة يف ي ��د العدو
الإ�سرائيلي منذ زمن لت�شتيت الفكر وتغيري
ق�ضية الإميان يف الق�ضية الفل�سطينية.
ونوّه �أبو �صالح �أن هنالك حماولة لتهويد
العقل العربي ،وب ��أن هنالك حماولة لتغيري
املناهج وتغيري بع�ض �آيات القر�آن الكرمي مبا
يخدم امل�شروع ال�صهيوين يف املنطقة.
من جهتها الدكتورة فاتنة ال�شعال عميد
كلية الآداب لفتت ب ��أن امل�ح��ا��ض��رات ال�ت��ي مت
ت�ن��اول�ه��ا م��ن �أه ��م امل�ح��ا��ض��رات ال�ت��ي حتدثت
حول الق�ضايا التاريخية الفل�سطينية وك�شف
امل�شاريع ال�صهيونية ،الفت ًة ب�أن �سورية كانت
و�ستبقى املدافع الأول عن فل�سطني.
وتوجهت ال�شعال بال�شكر مل�ؤ�س�سة القد�س
ال��دول�ي��ة على قيامها ب�ن��دوات تر�سخ �أهمية
الق�ضية الفل�سطينية.
من جانبها �أكدت مديرة ق�سم الإعالم يف
م�ؤ�س�سة القد�س الدولية ملكة قطيمان ب�أن
هذه الندوة حتت قبة جامعة دم�شق فر�صة
هامة للحوار ،ولتكون م�ؤ�س�سة القد�س من�صة
يخ�ص
لتعريف جيل ال�شباب من الطالب مبا ّ
الق�ضية الفل�سطينية ،بحيث تناولنا اليوم
ملف التهويد للقد�س ال��ذي يعترب الأكرث
�سخونة وخطورة وما يتبعه من تهويد لرتاث
وتاريخ املنطقة».
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حتت �شعار
(طلبة �سورية يف اجلامعات �صامدون )
فرع جامعة دم�شق لالحتاد الوطني
لطلبة �سورية عقد م�ؤمتره ال�سنوي

طالب �أع�ضاء امل��ؤمت��ر ال�سنوي الثامن والثالثني لفرع جامعة دم�شق
لالحتاد الوطني لطلبة �سورية الذي عقد على مدرج جامعة دم�شق حتت �شعار..
«طلبة �سورية يف اجلامعات واملعاهد يف اجلبهات �صامدون منت�صرون» بو�ضع
حد مل�س�ألة ا�ستغالل الطالب من قبل �أ�صحاب الأك�شاك يف احلرم اجلامعي،
ومكافحة ظاهرة امللخ�صات اجلامعية  ،و�إيجاد حل مل�س�ألة ال�سكن اجلامعي
من خالل �إقامة مقرات �سكنية جديدة ت�ستوعب �أعداد الطالب و�إعفاء ذوي
ال�شهداء من كل الر�سوم اجلامعية وتوفري املرجعية العلمية الالزمة لالمتحان
الوطني املوحد .

تعزيز �آليات التوا�صل بني الطالب

قام رئي�س جامعة دم�شق الدكتور حممد
ماهر قباقيبي بجولة تفقدية على مراكز
ت�سجيل املفا�ضلة العامة للقبول اجلامعي
للعام الدرا�سي 2015 - 2014يف اجلامعة.
و�أك� � ��د ال ��دك� �ت ��ور ق �ب��اق �ي �ب��ي �أن عملية
ال�ت���س�ج�ي��ل يف امل ��راك ��ز ت���س�ير ب���ش�ك��ل جيد
وطبيعي يف دون �أي معوقات ،م�شرياً �إىل �أن
اجلامعة قامت بت�أمني م�ستلزمات عملية
الت�سجيل وال�ظ��روف املنا�سبة للطالب و�أن
الإقبال على اال�شرتاك باملفا�ضلة يف يومه
دل�ي��ل ع�ل��ى �إ� �ص��رار ال�ط��ال��ب ع�ل��ى موا�صلة
حت�صيله العلمي رغم التحديات.
ونوه قباقيبي �إىل وجود جاهزية كاملة
م��ن ك��وادر اجلامعة ،ال�ستقبال ال�ط�لاب يف
املراكز املنت�شرة يف اجلامعة من خالل و�ضع

دل�ي��ل املفا�ضلة لإر� �ش��اد ال�ط��ال��ب �إىل كيفية
الت�سجيل ووجود مركز لتغيري الرغبات من
�أج ��ل ت�ع��دي��ل رغ �ب��ات ال�ط��ال��ب �إن ل��زم الأمر
ميكنه تعديل رغباته ومل��رة واح��دة �إذ تطلب
الأمر داعياً الطالب �إىل عدم الرتدد بال�س�ؤال
�أو الت�سرع يف م��لء الرغبات و ��ض��رورة عودة
الطالب �إىل دليل املفا�ضلة وق��راءة الإعالن
ب�شكل جيد لتفادي الوقوع بالأخطاء ،م�شدداً
على التقيد باملواعيد واالل �ت��زام بامل�سابقات
واالختبارات اخلا�صة ببع�ض االخت�صا�صات.
م��ن ج�ه��ة ث��ان�ي��ة ت�ف�ق��د رئ�ي����س اجلامعة
ام �ت �ح ��ان ط ��ب الأ�� �س� �ن ��ان امل� ��وح� ��د لطالب
اجل��ام �ع��ات ال �� �س��وري��ة احل�ك��وم�ي��ة واخلا�صة
واجلامعات غري ال�سورية لدورة �أيلول 2018
مبدرجات كلية احلقوق.

وطالب الأع�ضاء بافتتاح مراكز �أخ��رى للت�أجيل الدرا�سي والإداري من
خدمة العلم يف كليات جامعة دم�شق وتعزيز �آليات التوا�صل بني الطالب
واالحتاد وتعديل قرار منع ال�سفر لطالب الدرا�سات العليا يف مرحلة الر�سالة
وخا�صة يف الكليات النظرية وتطوير �آليات البحث العلمي و�إحداث مركز لتوفري
املراجع اخلا�صة بطالب مرحلة الدرا�سات العليا من خالل التوا�صل مع خمتلف
اجلامعات يف املنطقة والعامل وب�سعر رمزي و�إح��داث كلية لإدارة الأعمال يف
جامعة دم�شق.
و �أكد �أمني فرع جامعة دم�شق حلزب البعث العربي اال�شرتاكي الرفيق
الدكتور خالد احللبوين �أهمية الطروحات املقدمة من الطالب للوقوف على
الإيجابيات وتعزيزها وت�لايف ال�سلبيات  ،وق��دم عر�ضا �سيا�سيا ملجريات
الأح��داث يف �سورية ،م�شيد ًا باالنت�صارات التي يحققها جي�شنا البا�سل على
الإرهابيني على كامل م�ساحة اجلغرافية ال�سورية  ،م�شريا �إىل �أهمية دور
الطلبة يف مواجهة ما تتعر�ض له �سورية من حرب عدوانية.
ولف الرفيق احللبوين �إىل �صمود الطلبة كرديف �إىل جانب اجلي�ش العربي
ال�سوري ،وتقدميهم ال�شهداء دفاع ًا عن تراب الوطن ،م�شريا �إىل الإجراءات
التي اتخذها مكتب متابعة �ش�ؤون �أ�سر ال�شهداء باجلامعة واملزايا التي منحهم
�إياها.
ويف معر�ض رده على املداخالت لفت الدكتور حممد ماهر قباقيبي رئي�س
جامعة دم�شق �إىل حر�ص اجلامعة على التعاون مع االحت��اد الوطني لطلبة
�سورية لإيجاد احللول للم�شكالت التي تعرت�ض الطلبة وتقدمي املادة العلمية لهم
وفق �أحدث املعايري العاملية وتزويدهم باملهارات الالزمة ل�سوق العمل م�شريا
�إىل �أن اجلامعة تعمل على ت�أمني الكتاب اجلامعي وت�سهيل �أمور الت�أليف واتخاذ
الإج��راءات الكفيلة حلل مو�ضوع ال�سكن اجلامعي وم�شكلة االزدح��ام و�سوء
التوزيع.
من جهته نوه الرفيق با�سم �سودان ع�ضو املكتب التنفيذي لالحتاد الوطني
لطلبة �سورية رئي�س مكتب الفروع اخلارجية بالدور ال��ري��ادي ال��ذي ي�ؤديه
االحتاد من �أجل االرتقاء بالعملية التعليمية والت�أكيد على �ضرورة العمل �ضمن
فريق م�شرتك بني االحت��اد واجلامعة ووزارة التعليم العايل لتحقيق مطالب
الطلبة م�شريا �إىل �أن ال��وزارة تعمل على �إع��داد بنك �أ�سئلة لكل اخت�صا�ص
من اخت�صا�صات االمتحان الوطني املوحد من �أج��ل جت��اوز العقبات التي
تواجه الطالب بهذا ال�ش�أن ح�ضر امل�ؤمتر �أع�ضاء قيادة فرع اجلامعة واملكتب
التنفيذي لالحتاد الوطني لطلبة �سورية ونواب رئي�س جامعة دم�شق وعدد من
عمداء الكليات ومديري املعاهد.
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التعليم العايل� ..إجراءات جديدة للت�أكد
من �صحة الوثائق وال�شهادات غري ال�سورية
�أك� ��دت وزارة ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ايل ع�ل��ى اجل��ام �ع��ات احلكومية
واخلا�صة واجلهات املعنية يف الوزارة على وجوب البدء ب�إجراءات
الت�أكد من �صحة الوثائق وال�شهادات غري ال�سورية خالل مدة
ثالثة �أ�شهر على الأكرث من ا�ستكمال �إجراءات ت�سجيل الطالب
يف اجلامعة حتى ولو كان قبوله فيها �شرطيا.
ومب��وج��ب ال�ق��رار ال�صادر ع��ن جمل�س التعليم ال�ع��ايل تعد
مديرية �ش�ؤون الطالب املركزية يف اجلامعة احلكومية م�س�ؤولة
عن متابعة الإج��راءات املتعلقة ب�صحة الوثائق وال�شهادات غري
ال�سورية يف ح�ين تعد اجلامعات اخلا�صة ومديرية امل�ؤ�س�سات
التعليمية يف ال��وزارة م�س�ؤولة عن متابعة هذه الإج ��راءات ،ويف
حال تبني �أن ال�سبب يف عدم الت�أكد من �صحة الوثائق وال�شهادات
غري ال�سورية يعود �إىل التق�صري يف املرا�سالت �ضمن اجلامعة
ف�إنه يتوجب على اجلامعة اتخاذ الإجراء املنا�سب بحق املوظف
امل�س�ؤول الذي ت�سبب بهذا اخلط�أ.
ومب��وج��ب ه��ذا ال�ق��رار يجوز منح الطالب ال��ذي �سجل يف
�إحدى اجلامعات احلكومية �أو اخلا�صة ال�سورية على �أ�سا�س �شهادة
غري �سورية ك�شف عالمات من اجلامعة امل�سجل فيها وتنطبق
هذه احلالة �أي�ضا على الطالب املنقول من جامعة غري �سورية
ويحمل �شهادة ثانوية �سورية ،ومل يتخرج ويرغب باالنتقال �إىل
جامعة �أخرى على �أن يرفق ك�شف العالمات بال�شهادة الثانوية

تتم الإ�شارة فيه اىل الوثائق التي مل يتم الت�أكد من �صحتها
ورقمها وتاريخ �إ�صدارها من �أجل �أن ت�ستكمل اجلامعة املنقول
�إليها �إجراءات الت�أكد من �صحة وثائقه و�شهاداته.
وبالن�سبة للطالب املتخرجني �أو امل�سجلني يف اجلامعة
احلكومية �أو اخلا�صة الذين مل يت�أكدوا من �صحة وثائقهم
و�شهاداتهم فقد �أجاز القرار منح ه�ؤالء الطالب وثيقة م�ؤقتة
ملدة �سنتني تت�ضمن الإ�شارة �إىل عدم ورود ما معلومات الت�أكد
م��ن �صحة ال��وث��ائ��ق وال �� �ش �ه��ادات غ�ير ال���س��وري��ة ال�ت��ي �سجل
مبوجبها يف اجلامعة.
كما حددت ال��وزارة جمموعة من الأ�س�س التي تعتمد يف
منح الطالب وثيقة التخرج النهائية من اجلامعة الذي مل
يت�أكد م��ن �صحة الوثائق التي �سجل مبوجبها يف اجلامعة
�سواء احلكومية �أو اخلا�صة منها �أن يتقدم الطالب بطلب �إىل
مديرية �ش�ؤون الطالب يف اجلامعة املعنية بعد مرور �أكرث من
�سنتني على منح امل�صدقة �أو ل�شهادة امل�ؤقتة �أو �صدور قرار
التخرج  ،مع �إرف��اق الكتب املر�سلة �إىل اجلهة املانحة ب�ش�أن
الت�أكد من �صحة الوثائق وال�شهادات غري ال�سورية على �أن
يكون �سبب ع��دم ورود الإج��اب��ة ال�ظ��روف التي مير بها البلد
املانح للوثائق وال�شهادات مع تقدم الطالب بتعهد �شخ�صي
ي�ؤكد �صحة وثائقه و�شهاداته.

�آلية منح امل�ساعدات االمتحانية
لطالب ال�سنوات الأخرية للدخول للتكميلية

بينت وزارة التعليم العايل �آلية منح امل�ساعدات االمتحانية لطالب
ال�سنوات الأخرية ممن يحملون �أربعة مقررات فقط وما دون للدخول �إىل
امتحانات الدورة التكميلية.
و�أو�ضحت الوزارة ب�أن امل�ساعدة االمتحانية متنح بعالمتني يف مقرر
واح��د �أو مقررين بنتيجة امتحانات الف�صل الدرا�سي الثاين من العام
الدرا�سي � 2018-2017إذا �أ�صبح عدد املقررات التي يحملها الطالب بعد
منح امل�ساعدة �أربعة مقررات على الأكرث حيث ت�ؤهله لدخول االمتحان
التكميلي».
ك�م��ا مت�ن��ح امل���س��اع��دة االم�ت�ح��ان�ي��ة ب �ـ  6ع�لام��ات يف م�ق��رر واح ��د �أو
م��وزع��ة على مقررين� ،إذا ك��ان الطالب �أن�ه��ى ال ��دورات املمنوحة ل��ه من
خ��ارج اجلامعة يف الف�صل الدرا�سي الأول �أو الثاين من العام الدرا�سي
 ،2018-2017وبقي لديه �أربعة مقررات على الأكرث بعد منحه امل�ساعدة
االمتحانية ليت�سنى له الدخول �إىل االمتحان التكميلي».
ويحق لطالب ال�سنة الأخ�يرة امل�ستنفذ ال��ذي ا�شرتك يف امتحانات
الف�صل ال�ث��اين م��ن ال�ع��ام ال��درا��س��ي  2018-2017مبوجب دورة مر�سوم
«ا�ستثنائية» ،اال�ستفادة من امل�ساعدات امل��ذك��ورة �أع�لاه �إذا كانت ت�ؤهله
لدخول الدورة التكميلية».

تعديل على بع�ض �أحكام نظام مدار�س التمري�ض

�أ�صدر وزير التعليم العايل قرارا ت�ضمن تعديل بع�ض �أحكام نظام
مدار�س التمري�ض التابعة لوزارة التعليم العايل.
بحيث �أ�صبح القبول ب��دءا من العام ال��درا��س��ي احل��ايل يف هذه
املدار�س (خارجي) على �أن متنح الطالبة تعوي�ضاً �شهرياً قدره ()15
�ألف لرية �سورية .
ومبوجب التعديل �أ�صبح قبول الطالبات بغ�ض النظر عن احلالة
االجتماعية (متزوجة – عازبة ) بينما يف الن�ص ال�سابق كان ي�شرتط
�أن يكن ع��ازب��ات كونه نظام داخلي والطالبة التي �س ُتقبل ه��ذا العام
�ستلتزم عند التخرج بخدمة امل�شايف التعليمية ملدة �ضعفي مدة الدرا�سة
ك�م��ا �أل�غ�ي��ت ه��ذا ال �ع��ام خ��دم��ات ال�سكن وال �ط �ع��ام للممر�ضات
امل�ق�ب��والت يف ه��ذا ال�ع��ام ك��ون النظام �أ�صبح خ��ارج�ي�اً� ,أم��ا الطالبات
املقبوالت يف مدار�س التمري�ض قبل عام  2019/2018تبقى على حالهن
دون �أن تطبق عليهن �أحكام هذا القرار.

 79مركز ًا لقبول طلبات املفا�ضلة
اجلامعية والت�سجيل املبا�شر
خ�ص�صت وزارة التعليم العايل  79مركزاً معتمداً
لقبول طلبات املفا�ضلة اجلامعية والت�سجيل املبا�شر
لل�سنة التح�ضريية للكليات الطبية والفرع الأدبي
للعام الدرا�سي .2019-2018وتوزعت املراكز ،بح�سب
وكالة «�سانا» ،على «جامعات دم�شق وفروعها يف درعا
وال���س��وي��داء والقنيطرة ،وج��ام�ع��ات حلب وت�شرين
والبعث وحماة والفرات وطرطو�س» .ودعت الوزارة
ال�ط�لاب املتقدمني �إىل «ق ��راءة �إع�لان��ات املفا�ضلة
جيداً ومعرفة متطلبات القبول اجلامعي و�شروطه».
وبينت الوزارة �أنه «يتاح للطالب تدوين  25رغبة يف
بطاقة املفا�ضلة للفرع العلمي كحد �أق�صى وميكن
�أن يدون رغبة واحدة �أو �أكرث» .و�أ�شارت الوزارة �إىل
�أنه «يحق للطالب الذي دون يف بطاقة املفا�ضلة 20
رغبة يف الفرع العلمي ورف�ضت جميع رغباته� ،أن
يتقدم بطلب لت�سوية و�ضعه وقبوله يف الكلية �أو
املعهد الذي يرغب به �إذا حقق احلدود الدنيا املعلنة
للقبول وال�شروط املطلوبة».
و�أ� �ض��اف��ت ال � ��وزارة �أن ��ه «ال ت�ت��م ت���س��وي��ة و�ضع
الطالب �إذا ك��ان ع��دد الرغبات امل��دون��ة �أق��ل م��ن 20
رغبة».

�آلية جديدة لتعيني الهيئة الفنية يف اجلامعات
ت�ضمن جودة العملية التعليمية
نظراً لأهمية الدور الذي يقوم به �أع�ضاء الهيئة
الفنية يف اجلامعات يف العملية التعليمية مت اقرتاح
�آلية جديدة للتعيني والرتفيع ت�ضمن جودة العملية
التعليمية وبالتايل مت و�ضع �ضوابط جديدة لتعيني
هذه ال�شريحة وهي كالآتي:
التعيني مبوجب �إع�ل�ان (م�سابقة) وبالتايل مل
يعد بالإمكان النقل �أو الفرز �إىل هذه الوظيفة وهذا
يحقق مبد�أ تكافئ الفر�ص .
اق�ت���ص��ار ال�ت�ع�ي�ين ع�ل��ى حملة ��ش�ه��ادة املاج�ستري
وبتقدير جيد جداً على الأقل.
مت ف ��رز ع ��دد م��ن امل�ه�ن��د��س�ين م ��ؤخ ��راً لأغرا�ض

ت��دري���س�ي��ة مب��وج��ب ق ��رار جم�ل����س ال � ��وزراء رق��م /600/
ت��اري��خ  ،2018/3/26ومت ف��رزه��م �إىل اجل��ام�ع��ات بتاريخ
 2018/4/24ب�ع��د ن�ف��اذ ال�ق��ان��ون رق��م  /16/ل�ع��ام 2018
وب��ال�ت��ايل مل يتم تعيني �أي منهم بوظيفة ع�ضو هيئة
فنية.
قبل �صدور القانون رقم  /6/لعام  2006كان هناك
�آلية لتعيني املهند�سني لأغرا�ض تدري�سية و�سيتم اعتماد
ذات الآلية املعتمدة �سابقاً بحيث يتم تعيينهم بوظيفة
مهند�س لأغرا�ض تدري�سية وال ميكن تعيينهم بوظيفة
ع���ض��و ه�ي�ئ��ة ف�ن�ي��ة ،وي �ح��ق ل�ه��م م���س�ت�ق�ب� ً
لا ال �ت �ق��دم �إىل
�إعالنات �أع�ضاء الهيئة الفنية �إذا توافرت فيهم ال�شروط.

زيادة عدد املربيات وا�ستيعاب �أكرب عدد من الأطفال
عقد مكتب العمال يف
ف��رع جامعة دم�شق حلزب
البعث العربي اال�شرتاكي،
اجتماعا بح�ضور الرفيق
ال��دك �ت��ور ع �ل��ي ك��و� �س��ا ،مع
م� � � � ��دراء دور احل �� �ض ��ان ��ة
وريا�ض الأطفال يف جامعة
دم�شق.
بهدف التح�ضري لبدء
ال �ع��ام ال��درا� �س��ي ،ودرا�سة
�أو�ضاع كل رو�ضة وح�ضانة،
وال� � �ع� � �م � ��ل ع � �ل� ��ى ت � ��أم�ي��ن
امل���س�ت�ل��زم��ات ل��رف��ع �سوية
الأداء والعمل على زيادة املربيات وامل�ستخدمات ،بهدف ترميم النق�ص احلا�صل فيهما ،ال�ستيعاب �أكرب عدد
من الأطفال وت�أمني الراحة لهم.
بالإ�ضافة لإقامة الن�شاطات املختلفة كا املعار�ض واحلفالت ،وبرامج تدريبيةللمربيات لتطوير مهاراتهم،
والعمل على ت�أمني كافة الإمكانيات املادية والفكرية ح�سب احتياجات كل رو�ضة.
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�سارة يف لقاء حواري مع طلبة كلية الإعالم
التقى ال�سيد عماد �سارة وزير الإعالم ال�سوري جمموعة
من طلبة كلية الإع�لام  ،ومتيز اللقاء احل��واري الذي جاء
ا�ستجابة من الوزير �سارة لرغبة الطلبة بلقائه ،بجانب كبري
من ال�سرد والتحفيز ،حيث توجه الطلبة امل�ستفيدون من
التدريب العملي يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية املحلية ملدد ترتاوح
ما بني �أ�سبوع وخم�سة ع�شر يوم ًا ب�صورة جمانية بعدد من
اال�ستف�سارات للوزير.
و�أو�ضح الوزير �سارة خالل اللقاء �أنّ الإعالم الوطني
ك��ان على ق��در امل�س�ؤولية الكبرية التي �ألقيت على عاتقه
مع بدء الأزم��ة ،وكان عليه �أن يواجه �آلة الكذب املدعومة
مبليارات الدوالرات والتي هدفت �إىل قلب احلقائق و�إظهار
الإرهابي مبظهر الإن�سان امل�سامل ،وجعل �صاحب احلق على
باطل ،وق��ال لقد «جنحوا يف ذل��ك» ،و�أ��ض��اف �سارة «هم
يدفعون ثمن الكذب ..ونحن ال ندفع ثمن احلقيقة ،لكن
على الرغم من ذلك ا�ستطاع الإع�لام الوطني �أن يواكب
الأح��داث و�أن ينقل �صورة مغايرة ملا كانت تنقله ماكينة
الإع�ل�ام املعادية للدولة ال�سورية ،كما مت ّكن من �أن�سنة
اجلندي ال�سوري يف وقت كانوا يحاولون �شيطنته ،فظهر
اجلندي ال�سوري ،يحمل الطفلة ،وي�ساعد املر�أة العجوز ،كما
ا�ستطاع الإعالم الوطني �أن ينقل يوميات اجلندي ال�سوري،
فكان اجلندي يحمل ال�سالح ،والإعالمي �إىل جواره يحمل
الكامريا واملايكروفون ،وقد ق ّدم الإعالم الوطني ال�سوري
عدد ًا من ال�شهداء» ،وحت ّدث �سارة عن زيارة ع�ضو كونغر�س
�أمريكي �إىل قناة الإخبارية ال�سورية ،عندما عمل مدير ًا
لها ،وقال �سارة نحن ن�ضع �شجرة يف املحطة ،ونطلق عليها
ا�سم �شجرة ال�شهداء ،وهي حتمل �أ�سماء من ارتقوا يف �أثناء
تغطية العمليات احلربية ،وق��ال �سارة ب�أنه عندما �أخرب
امل�س�ؤول الأمريكي كيف ارتقى ه�ؤالء الإعالميون �شهداء ًا،
�أ�صابته الده�شة ،وع� ّل��ق ق��ائ�ل ًا ب��أن��ه ك��ان ي��راف��ق الوفود
الإعالمية التي توافدت �إىل فيتنام لتغطية احلرب هناك،
فقال كان الإعالميون يغطون املعارك على بعد خم�سة ع�شر

كيلو م�ترا من مناطق العمليات ،ومل يقرتبوا �أ��ص�ل ًا من
خطوط النار ،كما يفعل الإعالميون ال�سوريون.
و�أو��ض��ح �سارة يف �إجابة على �س�ؤال �أح��د الطلبة عن
�سبب اختالف طبيعة التغطية الإعالمية للمعارك الأخرية
منذ �شهرين تقريب ًا ،و�إن كان ذلك يرتبط بقدومه كوزير
للإعالم� ،أج��اب �سارة بالنفي ،وعلل ذلك بلقاء عدد من
الإعالميني واملحللني ال�سيا�سيني مع ال�سيد الرئي�س ب�شار
الأ� �س��د ،وال ��ذي �أع�ط��ى توجيهات حرفية ،ب ��أن اخلطوط
احلمراء هي خطوط الوطن و�أنّ الإع�لام يخط�أ وي�ص ّوب،
وب��ذل��ك �أع�ط��ى �سيادته �سقف ًا مفتوح ًا حلرية الإع�ل�ام،
فانعك�س على طبيعة التغطية.
ً
ونوه �سارة �إىل �أنّ احلرب امليدانية �ستنتهي قريبا� ،إال

نوع �آخر �ستبد�أ وهي احلرب الناعمة ،والتي
�أنّ حرب ًا من ٍ
�سيربز فيها دور اجليل ال�شاب م��ن الإع�لام�ي�ين ،الذين
�سيعملون على بناء نوع من الثقافة وت�صديرها مبا يح�صن
املتلقني م��ن الفايرو�س ال��وه��اب��ي ،ويعك�س ثقافة �سورية
و�أبنائها احل�ضارية ،و�أ�شاد �سارة بدور الإعالم الوطني و�أنه
حمى �سورية ،وقال �أنّ العراق �سقط �إعالمي ًا قبل �أن ي�سقط
ع�سكري ًا ،وكذلك الأمر يف تون�س وم�صر وليبيا ،وهذا الأمر
مل يتمكن من حتقيقه �أعداء �سورية ،بف�ضل الإعالم الوطني
الذي ا�ستطاع �أن ي�صمد ب�صمود اجلي�ش العربي ال�سوري.
�أدار اجلل�سة الدكتور حممد العمر عميد كلية الإعالم،
بح�ضور عدد من الأ�ساتذة يف كلية الإعالم وعدد من مديري
امل�ؤ�س�سات الإعالمية الوطنية.

مبنا�سبة عيد الطالب العربي ال�سوري… كرنفال طالبي لطلبة جامعة دم�شق
مب�شاركة �أكرث من �أربعة �آالف طالب وطالبة نظم فرع جامعة دم�شق لالحتاد
الوطني لطلبة �سورية كرنفاال طالبيا �أمام كليتي الطب الب�شري والهند�سة املدنية
بجامعة دم�شق مبنا�سبة عيد الطالب العربي ال�سوري الثامن وال�ستني .
وانطلق امل�شاركون يف الكرنفال مب�سرية على �أوت�سرتاد املزة حاملني �أعالم الوطن
و��ص��وال �إىل مدينة اجل�لاء الريا�ضية حيث �أقيمت م�ب��اراة بكرة ال�سلة ب�ين طالب

الكليتني.
وردد امل�شاركون يف الكرنفال هتافات حتيي الوطن ومتجد بطوالت �أبنائه وت�ضحيات
�شهدائه م�ؤكدين �أنهم لن يدخروا جهدا يف الدفاع عنه و�سيوا�صلون امل�ساهمة يف �إعادة �إعماره
وتطويره ورفع راياته عاليا.
وي�أتي االحتفال بعيد الطالب هذا العام خمتلفا عن ال�سنوات املا�ضية بح�سب بغدان الوز
ع�ضو قيادة فرع جامعة دم�شق الحتاد الطلبة كونه يتزامن
مع االنت�صارات الكبرية التي حققها �أبطال جي�شنا البا�سل
يف الغوطة ال�شرقية ما دفع الطالب للم�شاركة يف الكرنفال
التقليدي ال�سنوي ب�أعداد كبرية غري م�سبوقة.
ور�أى الطالب ب�شار احل��اج علي م��ن الهيئة الإداري ��ة
يف كلية طب الأ�سنان �أن طلبة �سورية كانوا مثاال لل�صمود
خ�لال ال�سنوات ال�سبع املا�ضية وجنودا يحاربون الإرهاب
بعلمهم وتفوقهم يف درا�ستهم وحت�صيلهم العلمي وقال�« :إن
عيد الطالب يوم مميز يف حياتنا ومنا�سبة لتجديد العهد
والوعد لبناء �سورية املتجددة».
ون ��وه ال�ط��ال��ب ن��ور ال��دي��ن ال�سب�سبي ب��ال��دع��م الذي
يقدمه احت��اد الطلبة لهم ودوره ال�ف�ع��ال يف م�ساعدتهم
والتعبري عنهم يف جميع املحافل معتربا �أن معركة الطالب
احلقيقية تكمن يف �إعادة �إعمار �سورية وتر�سيخ قيم العلم
باملجتمع مبواجهة الفكر الظالمي والتكفريي.
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ن�شاطات

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

قباقيبي :رعاية الطالب املبدعني �أولوية يف املرحلة القادمة
تناف�س  40فريقا يف امل�سابقة الربجمية
ال �� �س��اب �ع��ة ال �ت��ي �أق��ام �ت �ه��ا ك�ل�ي�ت��ا الهند�سة
املعلوماتية والهند�سة امليكانيكية والكهربائية
يف جامعة دم�شق لعام  2018وا�ستمرت ملدة
خم�س ��س��اع��ات ح��ل فيها ال�ط�لاب جمموعة
م��ن امل�سائل التي تتطلب م�ق��درة عالية من
التحليل والتفكري املنطقي واخلوارزميات
الربجمية.
ويف ختام امل�سابقة مت �إعالن نتائج الفرق
ال �ف��ائ��زة يف امل���س��اب�ق��ة وت��وزي��ع اجل��وائ��ز على
طالب الفرق الفائزة �ضمن حفل �أقيم يف كلية
الهند�سة املعلوماتية كما مت تكرمي الفريق
الذي �شارك يف امل�سابقة الربجمية يف ال�صني
وفريق الروبوت احلا�صل على الرتتيب الأول
يف امل�سابقة الروبوتية يف بريوت.
وح���ص��ل ع�ل��ى امل��رك��ز الأول ف��ري��ق «دادز
ه ��وم» وال ��ذي ي�ضم ث�ل�اث ط�ل�اب م��ن كلية
الهند�سة املعلوماتية.
وقال الطالب الفائز نور الدين رم�ضان
ب ��أن النتيجة التي ح�صل عليها م��ع زمالئه
يف الفريق جاءت بعد تدريب مكثف ونتيجة
تناغم كبري بني �أع�ضاء الفريق واملدرب حيث
ا�ستطاع الفريق حل  7م�سائل يف اخلوارزميات
فيما �أكد زميله رامز زيبق ب�أن هذه النتيجة
�ستكون داف��ع للفريق للتناف�س يف امل�سابقة
على م�ستوى الوطني وم��ن ث��م ال�ت��أه��ل �إىل
امل�سابقات العاملية .
وخالل حفل التكرمي �أكد رئي�س جامعة
دم�شق ال��دك�ت��ور حممد م��اه��ر قباقيبي ب�أن
اجل��ام �ع��ة ��س�ت�خ���ص����ص اجل � ��زء الأك �ب ��ر من
اهتمامها يف املرحلة القادمة من �أجل رعاية
ال �ط�لاب امل�ت�م�ي��زي��ن وامل �ب��دع�ين م���ش�يرا �إىل
ح�صول جامعة دم�شق على مرتبة متقدمة
بني الفرق الكبرية يف امل�سابقات العاملية وكان
�أخرها امل�سابق الربجمية يف ال�صني هو بحد
ذاته اجناز كبري ودافع كبري للعمل على رفع
�سقف الطموح للو�صول �إىل مراكز متقدمة
بامل�ستقبل على امل�ستوى العاملي.
ول�ف��ت قباقيبي �إىل �أن ه��ذه امل�سابقات
ت�ساهم يف تعزيز العمل اجلماعي بروح الفريق
ال��واح��د وه��و �أم��ر تفتقده معظم جامعاتنا
 ،م�ؤكدا على �أن النجاح �ضمن فريق العمل
الواحد وال��ذي ي�شكل �أ�سا�س هذه امل�سابقات
يعمل ع�ل��ى ت�ع��زز روح العمل وت�شجع طرق
�أخ��رى يف بناء يرجميات ج��دي��دة مب��ا ميكن
ال�ط�لاب م��ن ب�ن��اء ق��درات�ه��م حت��ت ال�ضغط ،
�ضمن جو عمل حقيقي.
كما �شدد رئي�س اجلامعة االفرتا�ضية
الدكتور خليل عجمية على ��ض��رورة تقدمي
دع� ��م �أك �ب��ر ل �ل �ف��رق ال �� �س��وري��ة امل �� �ش��ارك��ة يف
امل�سابقات الفتا �إىل العمل ج��اري حاليا بني
اجل��ام�ع��ة وب�ق�ي��ة ال �ف��رق ال���س��وري��ة م��ن �أجل
�إي� �ج ��اد �آل� �ي ��ة وخ �ط��ة ع �م��ل ل��دع��م الطالب
املتفوقني من خالل تقدمي التدريب الكايف

لهم واالحتكاك العاملي �أو من خ�لال توفري
مدربني عامليني من �أج��ل االرتقاء مب�ستوى
الفرق ال�سورية �إىل امل�ستويات العاملية الفتا
�إىل �أنه قبل نهاية العام احلايل �ستكون هذه
اخلطة قد تبلورت ويف طريقها لالنطالق.
و ل�ف��ت ال��دك�ت��ور حم�م��د زه�ي�ر �صندوق
عميد كلية الهند�سة املعلوماتية يف جامعة
دم�شق �إىل �أن الفرق الفائزة باملراكز الأوىل
�ستت�أهل �إىل امل�سابقة الوطنية على م�ستوى
ال�ك�ل�ي��ات يف � �س��وري��ة وم ��ن ث��م �إىل امل�سابقة
الإقليمية العربية وبعدها �إىل العاملية مبينا
�أن الكلية ب�صدد تو�سيع نطاق هذا النوع من
امل���س��اب�ق��ات و�إج� ��راء م�سابقات ع�ل��ى م�ستوى
كمبيوتر غرافيك «نظم بيانية» و�أمن النظم
املعلوماتية وتطوير امل�سابقات الروبوتية.
ور�أى �صندوق �أنه من �أجل احل�صول على
مهند�سي معلوماتية بجودة عالية ال بد من
بذل اجلهود للو�صول �إىل هذه الهدف الذي
يحتاج �إىل جهود جميع الأطراف املعنية .
ب � ��دوره اع �ت�ب�ر ع�م�ي��د ك�ل�ي��ة الهند�سة
امل�ع�ل��وم��ات�ي��ة ال��دك �ت��ور م� ��ازن حم��اي��ري ب�أن
ه��ذه امل�سابقة تعد فر�صة لتعزيز الإب ��داع
وروح العمل اجلماعي ومتكني الطالب من
التقنيات التي ت�ساعدهم يف احل�صول على
ف��ر���ص ع�م��ل ف�ضال ع��ن �أن ه��ذه امل�سابقات
ت�ساعد اجلامعة على حت�سني ترتيبها العاملي
و�إثبات قدرتها من خالل التناف�س مع بقية
اجلامعات العاملية .
و�أ� �ش��ار م��دي��ر امل�سابقة ال��دك�ت��ور مدحت
ال�صو�ص �إىل �أن��ه مت التن�سيق والتعاون مع
اجل�م�ع�ي��ة ال�ع�ل�م�ي��ة ال���س��وري��ة للمعلوماتية
واجل��ام�ع��ة االف�ترا��ض�ي��ة ال���س��وري��ة م��ن �أجل
ت�ن�ظ�ي��م امل���س��اب�ق��ة ح�ي��ث مت �إج � ��راء م�سابقة
ت�أهيلية ل�ضبط ع��دد الطالب الكبري الذي

زاد ب�شكل الف��ت ه��ذا ال�ع��ام واخ�ت�ي��ار الأجدر
منهم ح�ي��ث � �ش��ارك يف امل�سابقة �إ��ض��اف��ة �إىل
الفرق النظامية من الكليتني والبالغ عددها
 35فريقا فرق من الأوملبياد العلمي ال�سوري
وفرق فائزة يف امل�سابقات الربجمية الدولية
املا�ضية م�شريا �إىل �أن هذه امل�سابقة ر�سمية
وه��ي ت��ؤه��ل للم�سابقات الوطنية والعاملية
ب��د�أت حيث ب��د�أت جامعة دم�شق منذ ثالث
�سنوات تت�أهل �إىل الفرق العاملية.
وك���ش��ف ال���ص��و���ص ب� ��أن امل���س��اب�ق��ة تتجه
ح��ال�ي��ا ن�ح��و زي ��ادة ع��دد اجل��ام�ع��ات امل�شاركة
وخا�صة اجلامعات اخلا�صة لكون اغلبها بعيد
عن �أجواء هذه امل�سابقات.
وم ��ن ف��ري��ق ال�ت�ح�ك�ي��م �أو�� �ض ��ح دانيال
جرو�س من جامعة البعث �أن كل م�س�ألة من
امل�سائل املطروحة يف امل�سابقة تت�ضمن ق�صة
�صغرية �أو م�شكلة حياتية بحاجة �إىل حل
�أو جمموعة من الألعاب املعقدة مثل �ألعاب
ال�شطرجن وفيها �أكرث من اختبار.
وم��ن ف��ري��ق امل��درب�ين ق��ال امل ��درب جمد
عجاج �سنة خام�سة معلوماتية �إن امل�سابقة
تك�سب امل�شاركني خربة و�سرعة بديهة يف حل
امل�سائل الربجمية ومتنحهم �أ�ساليب جديدة
يف هذا
امل �ج��ال ف���ض�لا ع��ن �أن ن�ت��ائ�ج�ه��ا تعترب
م �ع �ي��ارا ل�لان �� �ض �م��ام �إىل �أرق� � ��ى ال�شركات
واجل� ��ام � �ع� ��ات يف ال � �ع� ��امل م �� �ش�ي�را �إىل �أن
التح�ضريات اخلا�صة ا�ستغرقت نحو �شهر.
ول�ف�ت��ت ال�ط��ال�ب��ة �أل �ي �� �س��ار ال���ص��اي��غ من
الفريق التنظيمي �-سنة ثالثة معلوماتية-
�إىل �أن ع�شرات ال�ط�لاب م��ن خمتلف كليات
ج��ام �ع��ة دم �� �ش��ق مم ��ن ل��دي �ه��م اهتمامات
باملعلوماتية تطوعوا لتنظيم امل�سابقة ومت
ت�ق���س�ي�م�ه��م �إىل ث �ل�اث جم �م��وع��ات للعمل

التنظيمي والإع�لام��ي والتقني حيث �سادت
�أج ��واء روح الفريق ال��واح��د التي مكنت من
جتاوز جميع ال�صعوبات.
ك�شار الطالب و�سام �سبيناتي �سنة �أوىل
معلوماتية وال�ط��ال�ب��ة ج��ورج�ي�ن��ا ق�م��ر �سنة
ثانية اىل اجواء املناف�سة العلمية التي وفرتها
امل�سابقة ب�ين ال�ط�لاب بعيدا ع��ن الأ�ساليب
التقليدية التي تعتمد على احلفظ والتلقني
الف �ت�ين �إىل �أن امل���س��اب�ق��ة ت���س��اع��د يف ت�أهيل
الطالب من �أجل دخول �سوق العمل وحتقيق
طموحهم امل�ستقبلي.
يذكر �أن فريق جامعة دم�شق امل�شارك يف
النهائي العاملي ال  42للم�سابقة الربجمية
اجلامعية ال��ذي �أقيم يف العا�صمة ال�صينية
بكني م��ؤخ��را حجز مكانه ب�ين املئة الأوائل
على م�ستوى العامل حيث حازت جامعة دم�شق
املرتبة  56من بني  140جامعة متقدمة على
جامعات �أمريكية و�أوروبية عريقة.
وت �ع ��د امل �� �س��اب �ق��ة و� �س �ي �ل��ة جل �م��ع �أذك� ��ى
املربجمني من جامعة دم�شق يف قاعة واحدة
وت �ه��دف لتعزيز الإب� ��داع وال�ع�م��ل اجلماعي
وت�شجيع الطرق اجلديدة يف بناء برجميات
ج� ��دي� ��دة ومت � �ك �ي�ن ال � �ط�ل��اب م� ��ن اخ �ت �ب��ار
م�ق��درات�ه��م و�أدائ �ه��م حت��ت ال�ضغط وت�أمني
فر�ص تدريب وعمل لدى ال�شركات الكربى
م��ن خ�ل�ال ت ��أم�ي�ن ل �ق��اء ال �ط��ال��ب م��ع تلك
ال�شركات �أثناء �أيام امل�سابقة.
وتلقب امل�سابقة بحرب العقول وهي �أكرث
من جمرد مناف�سة �أكادميية وتكنولوجية اذ
�أ�صبحت الأر�ضية لبناء جمتمع معلوماتي
ع��امل��ي م �ت �ع��اون �أك �ث��ر ف��امل �� �ش��ارك��ون لي�سوا
مطالبني فقط بحل امل�سائل و�إمن��ا بابتكار
طرق ذكية وفعالة يف احلل.
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مب�شاركة نحو  450طالب املع�سكر الإنتاجي يعود �إىل كلية الزراعة

رئي�س جامعة دم�شق ي�ساهم يف �صقل معارف الطالب بالتدريب العملي
اختتمت يف كلية الزراعة بجامعة دم�شق
فعاليات املع�سكر الإنتاجي لطالب ال�سنة
ال��راب�ع��ة مبختلف االخت�صا�صات بح�ضور
الدكتور خالد احللبوين �أم�ين ف��رع حزب
البعث العربي اال��ش�تراك��ي بجامعة دم�شق
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�ل�ال حفل
االختتام �إىل �أن املع�سكرات الإنتاجية التي
ينفذها الطالب ت�ساهم يف ربط اجلامعة
ب��امل�ج�ت�م��ع م ��ؤك��دا ع�ل��ى اه�ت�م��ام اجلامعة
بالتعليم ال��زراع��ي وحر�صها على تطوير
�إمكانيات كلية الزراعة التي تعد من �أعرق
كليات اجلامعة و�أهمها ،وذل��ك من خالل
التعليم والتدريب اجليد للطالب با�ستخدام
الو�سائل التكنولوجية اجلديدة بهدف �إعداد
خريج متميز ق��ادر على املناف�سة يف �سوق
العمل الداخلي واخلارجي.
و�أك��د قباقيبي على �أن التزام الطالب
بح�ضور املع�سكر الإنتاجي هو دليل على وعي
الطالب وحر�صهم على �صقل معلوماتهم
النظرية بالتدريب والتطبيق العملي الأمر
ال��ذي �سي�ساعدهم يف حياتهم العملية بعد

التخرج.

 435م�شارك

و�أو��ض��ح قائد املع�سكر الدكتور �أمين
�شحادة العودة ب�أن املع�سكر ي�شكل نقطة هامة
يف حياة الطالب لأنه ي�أتي بعد االنتهاء من
االمتحانات اجلامعية فيجد الطالب يف تلك
املع�سكرات �إ�ضافة للفائدة العلمية متنف�س ًا
يروح فيه عن نف�سه من ال�ضغوطات و�أ�ضاف
 ..ت��أت��ي �أهمية املع�سكر م��ن خ�لال تنفيذ
بع�ض اجلوانب التطبيقية التي تعزز اجلانب

النظري ال��ذي تلقاه الطالب خ�لال ال�سنة
الدر�سية وتطوير مهاراته وق��درات��ه الفتا
�إىل �أن عدد الطالب امل�شاركني يف املع�سكر
بلغ نحو  435من �شتى اخت�صا�صات الكلية ،
وذلك من خالل برنامج خا�ص يتنا�سب مع
اخت�صا�ص الأق�سام مت�ضمنا �أن�شطة خارجية
لالطالع على �أهم التطبيقات العملية التي
تتعلق باخت�صا�ص الطالب.

ملتقى علمي وبحثي

و�أ�شار عميد كلية الزراعة الدكتور عبد

ال��وه��اب م��رع��ي �إىل �أن املع�سكر ج��اء بعد
انقطاع �سبع �سنوات للمع�سكرات الإنتاجية
وهو مبثابة ملتقى علمي و طالبي وتدريبي
يتيح للطالب تنفيذ ما تعلموه خالل �سنوات
درا� �س �ت �ه��م ب�شكل ع�م�ل��ي وت�ع��ري�ف�ه��م على
واق��ع العمل ليتك�سبوا مهارات �أك�ثر ت�ساهم
الحقا يف تطوير مهنتهم وت�أمني �سوق عمل
للطالب.
الفتا �إىل �أنه مت خالل املع�سكر تطبيق
الربنامج اليومي جلميع الطالب من خالل
جوالت ميدانية يومية �شملت جميع املراكز
البحثية العلمية املرتبطة بعمل املهند�س
ال��زراع��ي وبع�ض املنظمات ال��دول�ي��ة التي
قامت بزيارة يف رحاب كلية الزراعة لتقدمي
الدعم واملحا�ضرات العلمية للطالب.
ول�ف��ت عميد الكلية �إىل �أن الأمانة
ال�سورية للتنمية ك��ان دورا يف التن�سيق مع
بع�ض ال���ش��رك��ات املخت�صة ل�ت��أم�ين �سوق
ع�م��ل ل�ل�ط�لاب ب�ع��د ت�خ��رج�ه��م بالإ�ضافة
االهتمام باجلانب الرتفيهي للطالب من
خالل احلفالت امل�سائية والأن�شطة الفنية
مثنيا على جهود وال�ت��زام الطالب العلمي
والأخالقي خالل فرتة املع�سكر .

�أ�سا�سيات البحث العلمي يف ور�شة عمل بكلية الطب الب�شري
ناق�ش امل�شاركون يف ور�شة العمل التي
نظمتها كلية ال�ط��ب الب�شري يف جامعة
دم�شق �أ�سا�سيات �إج ��راء البحث العلمي
وكتابة الأوراق العلمية و�أن��واع الدرا�سات
البحثية يف امل �ج��االت الطبية وذل��ك على
مدرج امل�ؤمترات يف الكلية.
وا�ستعر�ض امل�شاركون يف الور�شة عددا
من الأبحاث والأوراق العلمية التي �أجراها
ط�لاب الدرا�سات العليا وط�لاب ال�سنتني
اخلام�سة وال�ساد�سة يف الكلية واملن�شورة
يف املجالت العلمية املحكمة على م�ستوى
العامل و�أبرز الطرائق والأ�ساليب املنهجية
املتبعة فيها.
ويف كلمته خ�لال افتتاح الور�شة لفت
الدكتور ع�صام اخلوري نائب رئي�س جامعة
دم�شق لل�ش�ؤون العلمية �إىل �أهمية الور�شة
جلهة الإ�ضاءة على كتابة وطرائق البحث
العلمي يف املجال الطبي وتوثيق احلاالت
ال�سريرية معتربا �أن امل�ؤمترات والندوات
العلمية ت�شكل قيمة م�ضافة لكليات الطب
وطالبها من �أجل مواكبة �آخر امل�ستجدات

العلمية والطبية العاملية.
من جانبه �أكد الدكتور حممد نبوغ العوا
عميد كلية الطب الب�شري بجامعة دم�شق
حر�ص الكلية على ت�أمني كل ما هو �ضروري
لإجن��اح ه��ذه ال�ن��دوات وال�ل�ق��اءات العلمية
واال�ستمرار يف عملية التعليم الطبي املتقدم
وزيادة املعرفة الطبية للطالب الأمر الذي
ينعك�س على تنمية املجتمع واالرت �ق��اء به

وكذلك احلفاظ على املكانة العلمية الرائدة
للكلية على م�ستوى اجلامعات ومواجهة
الفكر الإره��اب الظالمي ال��ذي ي�ستهدف
الوطن.
بدورها �أ�شارت الدكتورة مي�سون قد�سي
ن��ائ��ب عميد كلية ال�ط��ب ل �� �ش ��ؤون البحث
العلمي �إىل �أن جميع الأبحاث املعرو�ضة يف
الور�شة �أجن��زت خ�لال ف�ترة احل��رب التي

تتعر�ض لها �سورية وه��ذا ي��دل على مدى
قدرة طالب الكلية و�إ�صرارهم على التميز
العلمي رغم كل التحديات م�ؤكدة �ضرورة
ت�شجيع البحث العلمي باعتباره �أحد �أهم
عوامل رفع الت�صنيف العاملي جلامعاتنا.
واعترب الدكتور م��روان احللبي رئي�س
ق�سم ط��ب اجلنني وال��وراث��ة يف الكلية �أن
تطوير البحث العلمي يف امل�ج��ال الطبي
واعتماد الطب امل�سند بالربهان والدليل
ي�سهم يف حت�سني نوعية املمار�سة والأداء
العملي للأطباء ورفع م�ستواهم العلمي ما
ينعك�س �إيجابا على اخل��دم��ات العالجية
وال�صحية املقدمة للمر�ضى.
وت�ؤكد امل�ؤمترات وامللتقيات العلمية التي
تنظمها كلية الطب الب�شري بجامعة دم�شق
على احلاجة امل�ستمرة �إىل التوا�صل وتبادل
اخل�برة واملعرفة واال�ستفادة من البحوث
العلمية واملوا�ضيع املطروحة التي تركز على
اجلانب العملي يف املمار�سة الطبية وكذلك
االهتمام بالن�شر العلمي واعتباره �أولوية يف
اجلامعات من �أجل االرتقاء به.

2018

9

No. 42
ن�شاطات

(العدد الثاين والأربعون) �أيلول 2018

مناق�شة  17م�شروع تخرج لطالب الدفعة الثالثة من املتميزين الدار�سني يف الربامج الأكادميية
�أق��ام��ت �إدارة ال�ب�رام��ج الأك��ادمي �ي��ة يف ه�ي�ئ��ة التميز
والإب��داع بالتعاون مع جامعة دم�شق اليوم م�ؤمترا علميا
ملناق�شة م�شاريع تخرج  17طالبا وطالبة من الدفعة الثالثة
من املتميزين الدار�سني يف الربامج الأكادميية اخت�صا�ص
العلوم الطبية احليوية وذل��ك على م��درج ت�شرين يف كلية
ال�صيدلة
وي�ه��دف ب��رن��ام��ج ال�ع�ل��وم الطبية احل�ي��وي��ة �إىل تهيئة
خريجيه ليكونوا باحثني يعملون كا�ست�شاريني يف امل�ؤ�سات
الأكادميية واملراكز البحثية ال�سورية وتزويدهم مبهارات
ع��ال�ي��ة امل �ح �ت��وى ال �ت �ق��اين وق� ��درة ع�ل��ى ت�صميم التجارب
وا�ستقراء البيانات االح�صائية ال�صحية وتطبيق التحليل
النقدي والإدارة الذاتية
و�أو��ض��ح رئي�س هيئة التميز والإب��داع عماد العزب �أنه
يتم العمل على االنتقال بهذه امل�شاريع البحثية لت�صبح
تطبيقية م�شريا �إىل �أن امل�ؤمتر ي�ستقطب العدد الأكرب من
خريجي امل��رك��ز الوطني للمتميزين للتعريف بالربنامج
و�إجن� ��ازات ط�لاب��ه م��ن خ�لال امل���ش��اري��ع البحثية والنتائج
العلمية امل�ستخل�صة منها
من�سق برنامج العلوم الطبية احليوية الدكتور جمد
اجلمايل �أو�ضح �أن هدف الربنامج خلق باحث متميز قادر
على حتليل ال��واق��ع ال�صحي و�إي �ج��اد احل�ل��ول للم�شكالت
ال�صحية
وب �ي �ن��ت اخل��ري �ج��ة ن ��دى ال� �ع ��راوي �أن امل ��ؤمت ��ر ي�ضم
م���ش��اري��ع ت�ت�ف��رد ب�ت�ن��اول م��وا��ض�ي��ع بحثية ج��دي��دة ولي�ست
تقليدية وتعتمد على الأف�ك��ار اخلالقة وتطويرها مبينة

�أن م�شروعها يتمحور ح��ول درا��س��ة التعدد ال�شكلي وحيد
النكليوتيد امل�ف��رد يف جينة االن�تراف�يرون غاما وعالقتها
م��ع ح ��دوث اال��س�ق��اط��ات ال�ع�ف��وي��ة ل��دى ال�ن���س��اء ال�سوريات
واالرتباط بينهما
ب��دوره��ا �أ��ش��ارت اخلريجة ختام �سنبلي �إىل �أن امل�ؤمتر
فر�صة لإظهار ما ميلك الطالب من طاقات و�إمكانات كون
كل م�شروع من امل�شاريع له قيمة الفتة �إىل �أن م�شروعها
يفيد يف الك�شف عن االمناط اجلينية املتعلقة بالداء الزالقي
ي��ذك��ر �أن ال�ب�رام ��ج الأك ��ادمي �ي ��ة ان�ط�ل�ق��ت ع ��ام 2012
وتخرجت الدفعة الأوىل منها عام 2016

وتت�ضمن الربامج الأكادميية املفتتحة فعليا اخت�صا�ص
ال �ع �ل��وم ال�ط�ب�ي��ة احل �ي��وي��ة وه ��و ج ��زء م��ن ب��رن��ام��ج العلوم
الطبية وال�صيدالنية مفتتح يف كلية ال�صيدلة بجامعة
دم�شق واخت�صا�ص علوم تقانة الليزر وهو جزء من برنامج
العلوم الفيزيائية مفتتح يف كلية العلوم بجامعة دم�شق
وك��ذل��ك اخت�صا�ص ميكاترونيك�س وه��و ج��زء م��ن برنامج
النظم امليكانيكية والكهربائية مفتتح يف جامعة ت�شرين
بالالذقية �أما برنامج املعلوماتية فافتتح يف كلية املعلوماتية
بجامعة دم�شق ومن ثم يف املعهد العايل للعلوم التطبيقية
والتكنولوجيا

بعد انقطاع �سبع �سنوات  ...كلية طب الأ�سنان تقيم م�ؤمترها العلمي ال�ساد�س
حتت عنوان «اجلديد يف طب الأ�سنان»
�أقامت كلية طب الأ�سنان بجامعة دم�شق
اليوم م�ؤمترها العلمي ال�ساد�س مب�شاركة
�أك�ثر م��ن  500طبيب �أ��س�ن��ان م��ن �سورية
ودول عربية و�أجنبية.
وا� �س �ت �ع��ر���ض امل �� �ش��ارك��ون يف امل�ؤمتر
على مدى ثالثة �أي��ام ع��ددا من الأبحاث
ال�ع�ل�م�ي��ة احل��دي �ث��ة يف امل �ج��االت املتعلقة
بطب الأ��س�ن��ان مثل التطبيقات العملية
للخاليا اجلذعية وتقنيات البناء العظمي
وتهيئة الفكني ال�ستقبال الزرعات واملواد
احلديثة يف الزرع ال�سني ومعايري اختيار
ال��زرع��ة اجل �ي��دة وال ��زرع ��ات التجميلية
وحوادث الأ�سنان الدائمة وطرق عالجها
وا�ستطباب وحدود التقومي ال�شفاف عند
اليافعني وامل ��داواة اللبية وج��راح��ة الفم
والفكني.
ويف كلمته خالل افتتاح امل�ؤمتر لفت
ال��دك�ت��ور حممد ��س��امل رك��اب عميد كلية
طب الأ�سنان بجامعة دم�شق �إىل �أن الكلية
ت�سعى ب�شكل دائ��م �إىل التميز من خالل
الن�شاطات العلمية التي يقوم بها �أ�ساتذتها
وطالبها يف جمال البحث العلمي م�ؤكدا
�أه �م �ي��ة االط�ل��اع ع�ل��ى ك��ل م��ا ه��و جديد

وحديث يف جمال العلوم الطبية ال�سنية
و�أحدث التجهيزات اخلا�صة بذلك.
ويف ت���ص��ري�ح��ات لل�صحفيني �أ�شار
الدكتور عمر �أحمد ح�شمة رئي�س ق�سم
جراحة الفم والوجه والفكني بكلية طب
الأ� �س �ن��ان ب�ج��ام�ع��ة دم���ش��ق ومم�ث��ل وزارة
التعليم ال�ع��ايل ب��ال�ب��ورد ال�ع��رب��ي �إىل �أن
امل�ؤمتر ي�أتي بعد انقطاع نحو �سبع �سنوات
وي �� �ض��م حم��ا� �ض��ري��ن م��ن ل �ب �ن��ان وم�صر
و��س��وي���س��را و�أمل��ان �ي��ا وال ��والي ��ات املتحدة

الأمريكية وترافقه دورة علمية للطالب
والأ�ساتذة حول زرع الأ�سنان ورفع اجليب
ال �ف �ك��ي وال �ط �ع��وم ال�ع�ظ�م�ي��ة با�ستخدام
تقنيات متقدمة ومتطورة.
وم ��ن ل �ب �ن��ان �أك� ��د ال��دك �ت��ور ادموند
كوي�س اخت�صا�صي ع�لاج ج��ذور اال�سنان
ح��ر� �ص��ه ع �ل��ى امل �� �ش��ارك��ة يف الن�شاطات
العلمية التي تعقد يف �سورية حيث ت�شكل
فر�صة مهمة لتبادل اخلربات معتربا �أن
امل�شاركة الكبرية يف امل�ؤمتر ت�شكل دليال

على بدء تعايف �سورية.
ومن الربازيل �أ�شار الدكتور رفائيل
كوري �سيكاتو اخت�صا�صي ب�أمرا�ض اللثة
�إىل �أن��ه �سيتحدث خ�لال حما�ضرته عن
ثالثة �أنواع من الزرعات التي ت�ستخدم يف
ترميم وتعوي�ض احل��االت اخلا�صة الفتا
�إىل �أن ال�ن���ش��اط��ات العلمية تتيح تبادل
اخل�برات والتجارب بني الأط�ب��اء وت�سهم
يف رفع م�ستواهم املهني مبا ينعك�س على
اخلدمات الطبية املقدمة للمر�ضى.
وراف� � � ��ق امل � ��ؤمت � ��ر م �ع ��ر� ��ض لأح � ��دث
التجهيزات واملواد ال�سنية �سواء اجلراحية
�أو الدوائية �إ�ضافة �إىل املعقمات و�أحدث
الأدوات والتقنيات امل�ستخدمة.
ح�ضر افتتاح امل�ؤمتر الدكتور عاطف
ن� ��داف وزي� ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ايل والدكتور
خالد احللبوين �أم�ين فرع جامعة دم�شق
حلزب البعث العربي اال�شرتاكي والدكتور
حم �م��د م��اه��ر ق�ب��اق�ي�ب��ي رئ �ي ����س جامعة
دم�شق والدكتورة فاديا ديب نقيب �أطباء
�أ� �س �ن��ان ��س��وري��ة وال �ل��واء ب��ا��س�م��ة ال�شاطر
م��دي��ر اخل��دم��ات الطبية يف ق��وى الأمن
الداخلي وح�شد من املعنيني.
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م�شاريع تنفيذية مبتكرة يف املعر�ض الطالبي الثالث
لق�سم هند�سة ال�صناعات الن�سيجية وتقاناتها
ن �ظ��م ه �ن��د� �س��ة ال �� �ص �ن��اع��ات الن�سيجية
وت �ق��ان��ات �ه��ا يف ك �ل �ي��ة ال �ه �ن��د� �س��ة امليكانيكية
والكهربائية املعر�ض الطالبي الثالث مل�شاريع
ال�ت�خ��رج وب�ع����ض امل���ش��اري��ع ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة لطالب
ال�سنة ال��راب�ع��ة ،للعام ال��درا��س��ي 2018 -2017
بح�ضور ال��دك�ت��ور م ��ازن حم��اي��ري عميد كلية
الهند�سة امليكانيكية والكهربائية وقيادة و�أع�ضاء
ال�شعبة الثالثة حلزب البعث العربي اال�شرتاكي
يف اجلامعة ومعاون وزير ال�صناعة جمال العمر
ومدير �شركة املغازل يف وزارة ال�صناعة الدكتور
�سليمان ج�سن ومدير ق�سم هند�سة ال�صناعات
الن�سيجية يف الكلية .
و��ض��م امل�ع��ر���ض م�شاريع و�أع �م��ال الطالب
امل �ت �م �ي��زة و ن ��اه ��ز ع ��دده ��ا ن �ح��و  15م�شروع
وق��د ت�ن��وع��ت ه��ذه امل���ش��اري��ع م��ن ح�ي��ث الأفكار
والتكنولوجيا وامل ��واد امل�ستخدمة يف تنفيذها
ل�ت�غ�ط��ي جم � ��االت ال �غ ��زل وال �ن �� �س �ي��ج املختلفة
وبع�ضها كان مزيج بني هند�سة الن�سيج والغزل
وب �ع ����ض االخ �ت �� �ص��ا� �ص��ات الأخ � � ��رى يف الكلية
وت�ضمنت ابتكار �أجهزة وتقنيات ذات طابع بحثي
ومنفعة اقت�صادية .
وا� �س �ت �م ��ع احل� ��� �ض ��ور م� ��ن ال � �ط�ل��اب �إىل
��ش��رح مف�صل ع��ن امل���ش��اري��ع امل�م�ي��زة و�أهميتها
االقت�صادية والعلمية ويف اخلتام مت تكرميهم
مع الأ�ساتذة امل�شرفني وتوزيع �شهادات التقدير
عليهم.

م�شاريع حيوية

ع �م �ي ��د ك �ل �ي ��ة ال� �ه� �ن ��د�� �س ��ة امليكانيكية
والكهربائية الدكتور مازن حمايري �أكد خالل
اف�ت�ت��اح امل�ع��ر���ض �أه�م�ي��ة امل���ش��اري��ع ال�ت��ي ينفذها
ط�ل�اب ال�ت�خ��رج يف ق�سم ال�ه�ن��د��س��ة الن�سيجية
كا�شفا ب ��أن ه��ذه امل���ش��اري��ع ب ��د�أت م��ؤخ��را ت�أخذ
اجتاهات بحثية تنفيذية عملية ميكن �أن تخدم
تطوير ال�صناعة الن�سيجية يف �سورية مبجاالت
حيوية وهامة من خالل ربط العملية الإنتاجية
بالعملية التعليمية .
ك�م��ا �أو� �ض��ح حم��اي��ري ب� ��أن ه��ذه امل�شاريع
مل ت�ق�ت���ص��ر ع �ل��ى �أف� �ك ��ار ل�ت�ط��وي��ر ال�صناعات
الن�سيجية ب ��ل دخ �ل��ت يف ال���ص�ن��اع��ات الطبية
واخلرا�سانية والبناء وهذا دليل على �أن خريجي
الق�سم ا�ستطاعوا بكل كفاءة وم�ه��ارة ا�ستيعاب
املعلومات النظرية وتطبيقها عمليا م�شريا �إىل
�أن اجل��ام�ع��ة مل تبخل ع�ل��ى ال �ط�لاب بتقدمي
الدعم املادي واملعنوي وتوفري كافة م�ستلزمات
م�شاريعهم.

�أفكار مبتكرة

و�أ� �ش��ار ال��دك�ت��ور با�سل يون�س رئي�س ق�سم
ال�صناعات الن�سيجية وتقاناتها �إىل �أن املعر�ض
ي�ضم امل���ش��اري��ع التنفيذية والبحثية املنتخبة
من م�شاريع التخرج لهذا العام وه��و املعر�ض
ال �� �س �ن��وي ال �ث��ال��ث ل �ط�ل�اب ال �ق �� �س��م الف �ت��ا �إىل
الطالب يف ه��ذه امل�شاريع تفوقوا على �أنف�سهم
م��ن خ �ل�ال الأف� �ك ��ار اجل ��دي ��دة وامل �ب �ت �ك��رة وقد
خرجوا من الإط��ار التقليدي للم�شاريع فهناك
العديد من امل�شاريع اخلدمية يف قطاع البناء
وال�صناعة وال�صحة .
و�أ�شار يون�س �إىل م�شاركة نحو  12م�شروع
يف املعر�ض �أ�شرف عليها �أ�ساتذة من الق�سم ومن

9

No. 42

(العدد الثاين والأربعون) �أيلول 2018

مل�ت��اب�ع��ة م��راق �ب��ة م���ش��روع�ه��م يف م�ن���ش��أة طبية
للت�أكد �أكرث من مدى ا�ستخدام هذه الع�ضلة يف
ج�سم الإن�سان.

�صباغة بيولوجية

امل�شروع من ت�صميم الطالبتان /رام��ا �أبو
ح��ام��د ،رمي �سكيف /وظيفته درا��س��ة �إمكانية
خف�ض تكاليف عملية �صباغة الأقم�شة القطنية
عن طريق ت�سليط ال�ضوء على عملية التح�ضري
واملعاجلة الأولية التي تخ�ضع لها هذه الأقم�شة
 ،و�أو�ضحتا الطالبتان ب�أن اجلهاز امل�صمم يتيح
ا�ستبدال الطرق التقليدية لل�صباغة بالطرق
البيولوجية م��ن خ�لال الأن��زمي��ات التي حتقق
مزايا اقت�صادية �أق��ل �ضرر على البيئة �أملني
تطبيق ه��ذا اجل�ه��از يف القطاع احلكومي لأنه
يوفر يف املياه والطاقة الكهربائية.

�ألياف ن�سيجية

بع�ض الأق�سام الأخ��رى كق�سم الإنتاج والتحكم
الآيل ومن وزارة ال�صناعة الفتا �إىل �أن امل�شاريع
امل�ت�م�ي��زة ح�صلت ع�ل��ى ال�ت�م��وي��ل م��ن اجلامعة
لكونها �ست�صبح جزء من خمابر الق�سم ل�صالح
تدريب الطالب.
وب �ع��د �أن ق ��دم ال �ط�ل�اب امل �� �ش��ارك�ين �شرح
مف�صل ع��ن م�شاريعهم و�أهميتها االقت�صادية
والعلمية مت تكرميهم مع الأ�ساتذة امل�شرفني
وتوزيع �شهادات التقدير عليهم.

التنظيف اجلاف

ال�ط��ال�ب��ان �أح �م��د ��ض�م�يري��ة وزم�ي�ل��ه �إي��اد
زاكياين قاما بت�صميم جهاز يعمل على تنظيف
وجتفيف وكي املالب�س يف وقت واحد.
و�أو�ضح الطالبان ب�أن فكرة اجلهاز جديدة
وم �ب �ت �ك��رة وغ�ي�ر م ��وج ��ود يف ال �� �س��وق املحلية
واجلهاز قادر على اجناز ثالث عمليات يف وقت
واح��د  /التنظيف والتجفيف وال �ك��ي /خالل
م��دة ع�شر دق��ائ��ق .وب��ال�ت��ايل ميكن �أن ي�ساهم
يف التخفيف من وج��ود الأج�ه��زة الكهربائية يف
امل�ن��زل كالغ�سالة وامل�ك��واة واملجفف وي�ساهم يف
توفري ا�ستهالك الكهرباء واملياه والزمن.
ول�ف�ت��ا ال�ط��ال�ب��ان ب��أن�ه��م �سي�شاركان بهذه
التقنية يف معر�ض دم�شق الدويل �أملني �أن يلق
اهتمام اجلهات املعنية من �أجل ت�سويق فكرته
و�أن ي �ن��ال ب� ��راءة اخ �ت�راع يف م�ع��ر���ض البا�سل
لالخرتاع.
يف حني اعترب الدكتور وجيه ناعمة امل�شرف
العلمي على م�شروع الت�صميم ب�أن فكرة اجلهاز
قابلة للتطوير وخا�صة و�أن��ه م�شروع طالبي
ومي �ك��ن �إج� ��راء امل��زي��د م��ن الأب �ح��اث ع�ل�ي��ه من
خالل ر�سائل ماج�ستري ودكتوراه الحقا وا�صفا
ه��ذا اجل�ه��از بالبيئي لأن��ه يوفر امل�ي��اه والطاقة
الكهربائية كما ميكن ت�شغيله بالطاقة ال�شم�سية
وا�ستخدام الطاقات ال�ضائعة كغازات االحرتاق
يف املن�ش�آت وبالتايل توفري انبعاثات .co2

طباعة حرارية

وحت ��دث ��ت ال �ط��ال �ب��ة روان �� �ش ��راب ��ي عن
م�شروعها ..ف�ق��ال��ت امل���ش��روع ع �ب��ارة ع��ن جهاز
طباعة ح��راري على الأقم�شة با�ستخدام تقنية
ح��دي�ث��ة ي�ستغنى فيها ع��ن الأل� ��وان و معاجني
الطباعة التقليدية عن طريق ا�ستخدام قما�ش
و م ��ادة راب �ط��ة الأم ��ر ال ��ذي ي� ��ؤدي �إىل تثبيت

ع��ن فكرة ه��ذا امل�شروع حت��دث الطالبني
و� �س��ام ب��در ال��دي��ن وحم�م��د الأ� �س��ود م��ن طالب
ال�سنة ال��راب�ع��ة يف الق�سم و �أرادا م��ن خالله
�إي�صال فكرة مفادها" �أن امل��واد الن�سيجية لها
الكثري من اال�ستخدامات ال�صناعية يف جمال
اخلر�سانة والبناء ويف جمال الريا�ضة ومالب�س
املهن على خالف ما يعتقد النا�س ب�أن اخت�صا�ص
الغزل والن�سيج يقت�صر على املالب�س والأقم�شة.
و�أ�ضافا :عملنا يف هذا امل�شروع على درا�سة
اخلر�سانة الليفية ب�إ�ضافة �ألياف زجاجية لها
وف��ق خ��وا���ص ون���س��ب معينة ح�ي��ث ازدادت قوة
اخل��ر� �س��ان��ة ال�ل�ي�ف�ي��ة وم ��ن خ�ل�ال امل �ق��ارن��ة بني
عينة من خر�سانة عادية و�أخ��رى م�ضاف �إليها
�ألياف زجاجية كانت النتائج مثالية عند �إ�ضافة
�ألياف بن�سبة � % 0.4آملني �أن يقدم م�شروعهم
م�ساهمة ب�سيطة يف مرحلة �إعادة االعمار.

الطباعة والأل ��وان على الأقم�شة وي�ك��ون �أكرث
مقاومة لالحتكاك والغ�سيل .و�أو��ض��ح زميلها
يف امل�شروع .
و�أو� �ض��ح زميلها يف امل���ش��روع �أن ��ور الفاعور
ب ��أن ه��ذه التقنية اجل��دي��دة م��وج��ودة يف اخلارج
ب�سعر باهظ ولكن ا�ستطعنا ت�صنيعها بتكلفة
اقت�صادية رخي�صة و ميكن �أن ت�ك��ون مناف�سة
قوية يف ال�سوق يف حال مت ا�ستخدامه يف معامل
الن�سيج يف القطاع احلكومي وت�صنيعه حمليا
ب��دال من ا�سترياده مببالغ باهظة وخا�صة و�أن
القطع امل�ستخدمة يف ت�صنيعه وتطبيقه حملية.
ومي �ك��ن �أن ي�ك��ون ه��ذا اجل �ه��از خم�ب�ري �صالح
لال�ستثمار وميكن تطويره و�إجراء تعديل عليه
ليكون م�ؤمتت ب�شكل كامل.
و�أ� �ض ��اف :م �ب��د�أ ال�ط�ب��اع��ة احل��راري��ة على
اجل� �ه ��از ي� �ك ��ون م ��ن خ �ل��ال ال �ق ����ص الليزري
للت�صميم �أو ال��ر��س��م ال�ت��ي ن��ري��د طباعته ومن
اخللف ن�ضع امل��ادة الرابطة والتي هي �سيلكون اختبار متدد وتقل�ص اخليوط
ن��ال ه��ذا اجلهاز املركز الثالث يف معر�ض
ح � ��راري وت �ت��م ط�ب��اع�ت��ه ع �ل��ى اجل �ه��از والوقت
ال��ذي ي�ستغرقه يف الطباعة بح�سب ن��وع املادة البا�سل للإبداع واالخ�تراع ،و�أو�ضح الطالب /
الن�سيجية والرتكيب الن�سجي لهذه امل��ادة علما ح�سني اخل�ضر � ،أ�سامة معراوي ،روزيت خلوف/
ب�أنه ي�ستخدم كل �أنواع الأقم�شة.
ب ��أن ف�ك��رة اجل�ه��از لي�ست م��وج��ودة يف �سورية و
ع�ضلة ن�سيجية
مي�ك��ن �أن ي�ستخدم يف امل�ع��ام��ل وامل�خ��اب��ر لكون
جرحى
م�ساعدة
هدفهم من ه��ذا امل�شروع
اخل �ي��وط ال�ن���س�ي�ج�ي��ة ت�ت�ع��ر���ض ل �ت �م��ددات غري
احل��رب بفكرة بدائية وب��أرخ����ص تكلفة ممكنة مدرو�سة ب�سبب احل ��رارة وميكن لهذا اجلهاز
ومن خالل عدد من اخلطوات تو�صلوا �إىل فكرة
ت�صنيع ع�ضلة ن�سيجية ت���س��اع��د ع�ل��ى ترميم �أن ي�ضبط ه��ذه ال�ت�م��ددات ف�ضال ع��ن �أن هذا
اجلهاز خمربي �سي�سهم يف دعم البنية التحتية
الع�ضالت التالفة .
وت��و� �ض��ح ال �ط��ال �ب��ات �/أ� �س �م��اء زي �ب��ق ،والء املخربية للق�سم.
احل�سني � ،سمارة عبود /اللواتي �أجنزن امل�شروع
تقييم ملم�س القما�ش
ب ��أن امل�شروع عبارة عن خيوط نايلون ملفوفة
اجل �ه��از م��ن ت�صميم الطالبتني /هديل
ت���س�ت�خ��دم يف ج���س��م الإن �� �س ��ان مت و� �ض��ع �سلك
بداخلها عندما يتعر�ض للحرارة يتقل�ص وعند ال�ع�ل��ي � � ،س��ارة ف��ا��ض��ل /وه��و ع�ب��ارة ع��ن ثالث
تعر�ضه للربودة يعود �إىل و�ضعه الطبيعي وهذا وحدات للحرارة وال�ضغط واالحتكاك والهدف
م�شابه حلركة الع�ضلة الطبيعية.
م�ن��ه ك�م��ا ب�ي�ن��ت ال�ط��ال�ب�ت��ان رف��ع ق�ي�م��ة اجلودة
وت���ض�ي��ف ال�ط��ال�ب�ت��ان ..ل �ق��د ت ��أك��دن��ا من وال�ق��درة التناف�سية بني ال�شركات وه��و موجود
��س�لام��ة ه��ذه اخل �ي��وط م��ن خ�ل�ال االختبارات فقط يف دولتني يف العامل حيث قامتا بدرا�سة
التي �أجريت على الع�ضلة وتبني �أنها لي�س لها
�أي �آثار جانبية على ج�سم الإن�سان وهي م�شابهة الت�صميم م��ن ج��دي��د  ،و�أو��ض�ح�ت��ا ب ��أن اجلهاز
للخيوط اجل��راح�ي��ة امل�ستخدمة يف العمليات � � �ض ��روري وج � � ��وده يف ك ��ل امل �ن �� �ش ��آت واملعامل
الن�سيجية من �أج��ل مراقبة اجل��ودة الن�سيجية
اجلراحية.
وتتمنى ال�ط��ال�ب��ات �أن ي�ت��اح لهم الفر�صة وتدعيم الإنتاج الوطني.
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ن�شاطات

مب�شاركة �أكرث من  250باحثا الهيئة العليا البحث العلمي

تناق�ش املحاور البحثية املقرتحة لتطوير قطاع ال�صحة
يف �أط� � ��ار االج �ت �م��اع��ات ال�ع�ل�م�ي��ة للهيئة
العليا للبحث العلمي اخلا�صة بتفعيل قطاعات
ال�سيا�سة الوطنية للعلوم وال�ت�ق��ان��ة واالبتكار
ع�ق��دت الهيئة اجتماعا على م��درج البا�سل يف
م�شفى الأ�سد اجلامعي مب�شاركة �أكرث من 250
باحثا من خمتلف اجلامعات ال�سورية واملراكز
والهيئات العلمية البحثية ذات ال�صلة بالقطاع
ال�صحي.
وتركزت املحاور العلمية البحثية املقرتحة
ل�ت�ط��وي��ر ق�ط��اع ال���ص�ح��ة ع�ل��ى � �ض��رورة �إح ��داث
م��راك��ز وم�ع��ام��ل تخ�ص�صية لإن �ت��اج الأط ��راف
ال�صناعية وت�أمني كافة م�ستلزماتها ،و�إجراء
درا� �س��ات �إح���ص��ائ�ي��ة ل�ت�ح��دي��د الأم��اك��ن الأك�ث�ر
احتياجا لرتميم امل�ن���ش��آت ال�صحية املت�ضررة
جراء اعتداءات التنظيمات الإرهابية �أو لإقامة
ولفت امل�شاركون �إىل �أهمية �إج��راء بحوث
مراكز
من�ش�آت جديدة والبحث يف تفعيل و�إن�شاء
طبية حيوية ح��ول «رع��اي��ة الوليد والأمرا�ض
ل�صيانة التجهيزات الطبية.
الوراثية والت�شوهات اخللقية» وبحوث �سريرية
مراكز خا�صة ب�إعادة الت�أهيل حول «�أمرا�ض القلب والأوعية وال��داء ال�سكري
ك�م��ا ت���ض�م�ن��ت امل �ح ��اور ال�ع�ل�م�ي��ة البحثية والأورام» وب �ح��وث وب��ائ�ي��ة ح��ول «الال�شمانيا
امل�ق�ترح��ة � �ض��رورة درا� �س��ة ��س�ب��ل �إع� ��داد مراكز واحلمى املالطية والأذيات والإ�صابات والتغذية
خ��ا� �ص��ة ب � ��إع � ��ادة ال �ت ��أه �ي ��ل وم �ع ��اجل ��ة ح ��االت وال�صحة الفموية» وبحوث دوائية حول «الأدوية
الإ��ص��اب��ات الر�ضية «�إ��ص��اب��ات ال�ع�م��ود الفقري البيولوجية وال��رق��اب��ة على ال ��دواء والرت�صد
والأذيات الدماغية والإ�صابات العينية والأذنية الدوائي وجودة الأدوية املنتجة حمليا.
واال�ضطرابات النف�سية» ودرا�سة �إمكانية �إن�شاء
بحوث اجتماعية طبية
حم�ط��ات معاجلة للنفايات ال�سائلة وال�صلبة
ودع� � ��ا امل� ��� �ش ��ارك ��ون �إىل درا� � �س� ��ة وحت ��ري
اخلطرة يف امل�شايف ومعامل الأدوية وامل�صانع.
ان�ت���ش��ار ح ��االت ال �ع��وز ال �غ��ذائ��ي «ع ��وز احلديد

والفيتامينات» �ضمن ال�شرائح ال�سكانية الأكرث
ت�أثرا ودرا�سة �أثر التطبيقات ال�سريرية للطب
ال�ت�رم �ي �م��ي مب ��ا يف ذل� ��ك ا� �س �ت �ع �م��ال اخلاليا
اجل��ذع�ي��ة لرتميم الن�سج التالفة �إ��ض��اف��ة �إىل
�إج ��راء ب�ح��وث اجتماعية طبية ح��ول «ال�صحة
ال�ن�ف���س�ي��ة وال �ب �ي �ئ �ي��ة» وب �ح��وث ح ��ول الت�أمني
ال���ص�ح��ي وامل� � ��وارد ال�ب���ش��ري��ة ال���ص�ح�ي��ة ونظام
املعلومات ال�صحي وال�سيا�سات واالقت�صاديات
ال�صحية.

دعم مفتوح

و�أ� �ش��ار ال��دك�ت��ور ح�سني ��ص��ال��ح م��دي��ر عام
الهيئة العليا للبحث العلمي �إىل �أن دعم ال�سلطة

ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة م�ف�ت��وح لإجن� ��از وت�ن�ف�ي��ذ الأبحاث
املطلوبة وتوفري م�ستلزماتها كما �سيكون هناك
فريق خمت�ص يتابع الأبحاث بكل مراحلها وفق
برنامج وخطة زمنية حمددة.
م��ن جانبه دع��ا الدكتور ح�سن اجلبه جي
معاون وزي��ر التعليم العايل لل�ش�ؤون ال�صحية
�إىل �إع�ط��اء الأول��وي��ة لإج ��راء وتنفيذ الأبحاث
اخل��ا��ص��ة مبعاجلة م �ف��رزات احل��رب الإرهابية
التي تعر�ضت لها �سورية.
وحتدث الدكتور حبيب عبود معاون وزير
ال�صحة لل�ش�ؤون الدوائية وال�صيدلة عن �أهمية
التعاون والتن�سيق بني وزارتي ال�صحة والتعليم
العايل والهيئة العليا للبحث العلمي من �أجل
تنفيذ الأب �ح��اث وت��وف�ير الأم��اك��ن املخ�ص�صة
لإجرائها و�إعطائها الوقت الكايف.
كما بني الدكتور جابر �إبراهيم مدير عام
م�شفى الأ��س��د اجل��ام�ع��ي بدم�شق �أه�م�ي��ة �إعادة
النظر مبفهوم ال��دع��م الطبي و�إع ��ادة توجيهه
للم�ستحقني احلقيقيني ومنع الهدر ومكافحة
الف�ساد وتو�سيع قاعدة الت�أمني ال�صحي وهيكلة
القطاع ال�صحي مبا ي�سهم يف حت�سني اخلدمات
ال�صحية و�إن�صاف العاملني يف هذا القطاع.
ي��ذك��ر �أن ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع�ل�ي��ا ل�ل�ب�ح��ث العلمي
�أط �ل �ق��ت ال���س�ي��ا��س��ة ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�ع�ل��وم والتقانة
واالبتكار يف الثامن والع�شرين من �آذار املا�ضي
على م��درج جامعة دم�شق وناق�شت خ�لال عدد
من االجتماعات
امل �ق�ت�رح��ات ال�ع�ل�م�ي��ة ال�ب�ح�ث�ي��ة لتطوير
قطاعات ال��زراع��ة وال�صناعة والبناء والت�شييد
واملوارد املائية والطاقة.

جامعة دم�شق حتجز مكانها بني املئة الأوائل يف امل�سابقة الربجمية اجلامعية يف بكني
حجز فريق جامعة دم�شق امل�شارك يف
النهائي العاملي الثاين والأربعني للم�سابقة
الربجمية اجلامعية الذي �أقيم يف العا�صمة
ال�صينية بكني الأ�سبوع املا�ضي مكانه بني
امل �ئ��ة الأوائ� � ��ل ع�ل��ى م���س�ت��وى ال �ع��امل حيث
ح��ازت جامعة دم�شق املرتبة الـ  56من بني
140جامعة متقدمة على جامعات �أمريكية
و�أوروب� �ي ��ة ع��ري�ق��ة م��ا ي�شكل اجن ��ازا �ضمن
ظروف طلبتنا وجامعاتنا.
و�شاركت يف امل�سابقة  5فرق من جامعات
دم���ش��ق وت���ش��ري��ن وال �ب �ع��ث وامل �ع �ه��د العايل
للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا حمققة
نتائج متميزة �ضمن مناف�سة �شديدة �ضمت
نخبة من املربجمني من �أف�ضل اجلامعات
العاملية وت�صدرها فريق جامعة دم�شق الذي
جن��ح بحل �أرب ��ع م�سائل تلته ف��رق جامعة
ال �ب �ع��ث وامل �ع �ه��د ال �ع��ايل وج��ام �ع��ة ت�شرين
بثالث م�سائل يف ح�ين ق��ام الفريق الثاين
من جامعة البعث بحل م�س�ألتني ونالت كل الفرق ال�سورية �شهادة تقدير لأدائها املتميز.
ومتيز النهائي العاملي بح�ضور قوي جلامعات النخبة التي حتوز مراتب متقدمة
يف ت�صنيف اجلامعات عامليا حيث ح�صل  13فريقا على ميداليات خمتلفة وتربعت على
عر�ش البطولة جامعة مو�سكو احلكومية يف حني حلت جامعة بكني باملركز الثالث
ومعهد �إم �آي تي ال�شهري يف املركز احلادي ع�شر.
و�أو�ضح الدكتور جعفر اخلري املدير الوطني للم�سابقة �أنه �سيتم فورا التح�ضري
للم�سابقة على ال�صعيد العربي بكفاءة عالية لتحقيق ح�ضور �أك�بر و�أك�ثر فعالية يف
امل�سابقة العاملية معربا عن تقديره لر�ؤ�ساء اجلامعات لدعمهم وم�شاركتهم وكذلك
لل�سفارة ال�سورية يف بكني و�سفارة ال�صني يف دم�شق واجلامعة االفرتا�ضية ولأجنحة

ال�شام للطريان الداعم الرئي�سي للم�شاركة ال�سورية يف بكني.
من جهتهما �أع��رب كل من بيل باوت�شر الرئي�س العاملي للم�سابقة وحممد ف�ؤاد
املدير الإقليمي للمنطقة العربية عن �سعادتهما وتقديرهما للم�شاركة ال�سورية املميزة
يف بكني.
وت�ع��د ه��ذه امل�سابقة الربجمية اجلامعية الأع ��رق يف جم��ال ال�برجم��ة وتنظمها
منذ عام � 1977إدارة امل�سابقة الربجمية امل�ؤ�س�سة �آي �سي بي �سي امل�ست�ضافة يف جامعة
بايلور الأمريكية برعاية جمعيتني برجميتني �أمريكيتني وتتناف�س فيها فرق برجمية
جامعية بثالثة مت�سابقني يف كل فريق يعملون على جهاز واح��د حلل �أك�بر ع��دد من
امل�سائل امل�ستوحاة من احلياة حتت «�شعار فكر و�أبدع وقدم حال».

2018
ن�شاطات

9

No. 42

(العدد الثاين والأربعون) �أيلول 2018

ً
داخليا
تعديالت على النظام املايل للبعثات العلمية …زيادة �أجر املوفد
�أق��رت اللجنة العليا للبعثات العلمية ع��دة تعديالت على
النظام املايل للبعثات ال�صادر بالقرار رقم  46تاريخ .2013-7-3
ووف��ق ق��رار اللجنة ت�صرف نفقات �سفر ال��زوج��ة ونفقات
�سفر �أوالد امل��وف��د عند ال�سفر لأول م��رة ملرافقة امل��وف��د وعند
العودة النهائية وفق ال�شروط املن�صو�ص عليها يف القرار املذكور
مع مراعاة ما يلي« :ال يحق لهم ال�سفر �إال بعد �سنة ميالدية
من ب��دء الإي�ف��اد و�أن تكون م��دة الإق��ام��ة يف بلد الإي�ف��اد ال تقل
عن ن�صف مدة الإيفاد ومتديدها وي�ستثنى من ذلك ابن املوفد
الذي يولد يف بلد الإيفاد عند العودة النهائية».
ويحدد �أجر املوفد داخلياً املحدد يف املادة  3من القرار 46
مبثلي �أجر بدء التعيني لل�شهادة التي �سيوفد على �أ�سا�سها �إذا
كان املوفد لي�س موظفاً �أو عام ًال �أما �إذا كان عام ًال �أو موظفاً

فيتقا�ضى مثلي �أجره �أو راتبه ال�شهري املقطوع.
ويف تعديل �آخر يحق للموفد �أن يعود �إىل الوطن لق�ضاء
�إج��ازات��ه وي���ش�ترط ع�ل��ى امل��وف��د �إح���ض��ار وث�ي�ق��ة م��ن اجلامعة
امل�شرفة عليه م�صدقة من امللحق الثقايف �أو من يقوم مقامه
بال�سفارة تفيد بعدم ت�أثري العطلة يف درا�سته �أو موافقة اللجنة
التنفيذية بحال تعذر �إح�ضار الوثيقة مع مراعاة الآتي« :يحق
للموفد تقا�ضي �أجر البعثة اخلارجية ملدة  45يوماً كل �سنتني
جمتمعة �أو متفرقة وال يجوز �أن يبقى املوفد يف الوطن يف كل
زيارة �إىل الوطن �أكرث من  60يوماً ويتقا�ضى خالل املدة التي
تزيد على  45يوماً كل �سنتني �أجر البعثة الداخلية حتى يعود
�إىل الإيفاد ويف حال جتاوز املوفد املدة املحددة املذكورة �سابقاً
ت�سرتد منه التعوي�ضات التي تقا�ضاها بالقطع الأجنبي داخل

جمل�س التعليم العايل :ح�صر القبول يف اخت�صا�ص
معلم �صف بحملة ال�شهادة الثانوية الفرع العلمي
�أ�صدر جمل�س التعليم العايل قواعد جديدة للقبول والت�سجيل يف اخت�صا�ص معلم �صف يف كليات
الرتبية باجلامعات احلكومية ح�صر مبوجبها القبول يف هذا االخت�صا�ص بحملة ال�شهادة الثانوية الفرع
العلمي اعتبارا من العام الدرا�سي القادم 2019- 2018وفق عدة �شروط.
وتت�ضمن القواعد اجل��دي��دة �أن يكون الطالب حا�صال على  60باملئة على الأق��ل م��ن درج��ة مادة
الريا�ضيات وكذلك  60باملئة على الأق��ل من م��ادة اللغة العربية يف ال�شهادة الثانوية �إ�ضافة �إىل �إجراء
مقابلة �شخ�صية يف الكلية للتحقق من اللياقة ال�صحية والنف�سية تتم من قبل جلان ي�ؤلفها رئي�س اجلامعة
يف كليات الرتبية بعد �صدور نتائج مفا�ضلة القبول اجلامعي ويكون النجاح فيها �شرطا للت�سجيل.
ووفق قرار جمل�س التعليم العايل تتم املقابلة خالل الفرتة املحددة لت�سجيل الطالب املقبولني ويقبل
الطالب الذي مل ينجح يف املقابلة يف الرغبة التالية التي يحق له الت�سجيل فيها وفق بطاقة مفا�ضلته بعد
�إبراز وثيقة خطية من الكلية املعنية ب�أنه مل ينجح يف املقابلة ويعد م�ستنكفا عن الت�سجيل يف اخت�صا�ص
معلم �صف من مل يجر املقابلة ال�شخ�صية يف امليعاد املحدد لها وال ي�سوى و�ضعه وفق ما ذكر �سابقا.

القطر عن كامل الفرتة».
ويعدل مقدار تعوي�ض ال�سكن املحدد للموفد داخلياً يف
القرار  46حيث ي�صبح � 15ألف لرية بد ًال من � 8آالف لرية وال
ي�ستفيد املوفد من هذا التعوي�ض �إذا كان ي�سكن يف �إحدى املدن
اجلامعية.
وي �ع��دل م �ق��دار ت�ع��وي����ض ج�ه��از احل��ا� �س��وب ال ��ذي ي�صرف
للموفد مرة واحدة حيث ي�صبح � 100ألف لرية �سورية بد ًال من
� 30ألف لرية �سورية.
وي�صرف للموفد �أجرة بطاقة الطائرة التي دفعها يف حال
عدم وجود رحالت طريان عن طريق م�ؤ�س�سة الطريان العربية
ال�سورية �أو اعتذرت امل�ؤ�س�سة بعدم وجود رحالت طريان �شريطة
�أال تزيد قيمة البطاقة على الت�سعرية املحددة يف النظام املايل.

مب�شاركة نحو  500طالب جامعي انطالق املرحلة
التجريبية اخلا�صة بامل�سابقة الربجمية ال�سورية
للجامعات

وا�شرتط تفرغ طالب الدرا�سات العليا يف ال�سنة الأوىل

كما ا�شرتط جمل�س التعليم العايل من �أجل الت�سجيل يف درجة الدكتوراه باجلامعات واملعاهد العليا
مبن فيهم �أع�ضاء الهيئة الفنية �أن يكون الطالب متفرغا خالل ال�سنة الأوىل من تاريخ �صدور قرار
جمل�س اجلامعة بت�سجيله و�إب��راز وثيقة غري عامل بالن�سبة �إىل غري العاملني و�إب��راز قرار منحه �إجازة
خا�صة بال راتب �أو �إجازة درا�سية �أو قرار �إيفاد بالن�سبة �إىل العاملني يف الدولة ملدة عام على الأقل.
وبح�سب القرار تراعى الأح�ك��ام املحددة يف الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات و�أنظمة
الدرا�سات العليا بالن�سبة للطالب امل�سجلني يف درجة الدكتوراه يف كليات الطب الب�شري.
وتطبق �أحكام هذا القرار على امل�سجلني لأول مرة بدءا من العام الدرا�سي .2019-2018
ويف ق��رار �آخ��ر �سمح جمل�س التعليم ال�ع��ايل لأع���ض��اء الهيئة التدري�سية يف اجل��ام�ع��ات احلكومية
بالتدري�س يف اجلامعات اخلا�صة �أيام العطلة ال�صيفية بعد موافقة جمل�س اجلامعة.

قواعد و�شروط جديدة للقبول يف نظام التعليم املفتوح

�أ�صدر جمل�س التعليم العايل قرارا عدل مبوجبه قواعد القبول يف نظام التعليم املفتوح بدءا من العام
الدرا�سي القادم .2019-2018
ووف��ق ق��رار املجل�س يتم القبول يف نظام التعليم املفتوح مبوجب قواعد املفا�ضلة اخلا�صة به وفق
عدة �شروط ه��ي� ..أن يكون الطالب حا�صال على �شهادة الدرا�سة الثانوية ال�سورية �أو ما يعادلها وفقا
لنظام تعادل ال�شهادات الثانوية املعتمد يف وزارة الرتبية و�أن يكون م�ضى عليها �سنتان على ٌ
االقل و�أن تكون
ال�شهادة الثانوية متفقة مع االخت�صا�ص املطلوب الت�سجيل فيه بنظام التعليم املفتوح.
ومبوجب القرار ال يحق للطالب الت�سجيل �إال يف برنامج واحد من برامج التعليم املفتوح وحتدد مدد
الإبقاء يف برامج التعليم املفتوح بثالث �سنوات لكل عام درا�سي ومينح كل طالب م�سجل قبل �صدور هذا
القرار مدة ثالث �سنوات يف كل �سنة درا�سية بدءا من العام الدرا�سي  2019- 2018مهما كان عدد ال�سنوات
التي ق�ضاها يف ال�سنة التي هو فيها.
وينهى العمل بالأحكام املتعلقة بانقطاع الطالب يف نظام التعليم املفتوح ب��دءا من العام الدرا�سي
 2019-2018ويحق للطالب �إيقاف الت�سجيل مدة �سنتني على الأك�ثر خالل مدة درا�سته اجلامعية وال
حت�سب مدة الإيقاف من �ضمن املدد املحددة للإبقاء املذكورة �سابقا.
ودعا املجل�س الطالب املنقطعني «الذين مل يتجاوز انقطاعهم املدة املحددة يف نظام التعليم املفتوح»
�إىل �أن يعيدوا ارتباطهم يف الربنامج ومتابعة درا�ستهم �أو �إيقاف ت�سجيلهم وفق �أحكام هذا القرار.
وطلب املجل�س من اجلامعات ت�شكيل جلان من الكليات املعنية لإع��ادة النظر يف اخلطط الدرا�سية
للربامج مع مراعاة ما ي�أتي« ..عدم افتتاح اخت�صا�صات تطبيقية وعدم �إحداث اخت�صا�صات متماثلة مع
االخت�صا�صات املحدثة يف التعليم العام و�إعادة النظر يف االخت�صا�صات املفتتحة املتماثلة مع اخت�صا�صات
التعليم العام وتعديلها �إىل اخت�صا�صات تتما�شى مع طبيعة نظام التعليم املفتوح ومبا يلبي حاجات �سوق
العمل».

انطلقت يف �صالة اجل�لاء الريا�ضية بدم�شق املرحلة التجريبية اخلا�صة بالنهائي
ال��وط�ن��ي ال�ث��ام��ن للم�سابقة ال�برجم�ي��ة ال���س��وري��ة ل�ل�ج��ام�ع��ات وال �ت��ي ننظمها اجلامعة
االفرتا�ضية ال�سورية بالتعاون مع �إدارة امل�سابقة الربجمية ال�سورية.
وت�ضمنت هذه املرحلة التي ا�ستمرت ملدة �ساعتني عدداً من امل�سائل الربجمية بهدف
حت�ضري املت�سابقني لأجواء املناف�سة واختبار نظام االت�صال و�شبكة احلوا�سب �ضمن ال�صالة
والت�أكد من جهوزيتها قبل االنطالق الر�سمي للم�سابقة ي��وم غد ال�سبت وذل��ك بهدف
�ضمان عدم ح�صول �أي م�شكلة فنية �أو تقنية ميكن �أن تعوق م�سار امل�سابقة التي �ست�سمر
خم�س �ساعات.
وي�شارك يف امل�سابقة نحو  500طالب يتوزعون على  75فريقاً من  20جامعة وهيئة
تعليمية �سورية هي «دم�شق وحلب والبعث وت�شرين واالفرتا�ضية واملعهد العايل للعلوم
التطبيقية والتكنولوجيا وطرطو�س والعربية الدولية وال�سورية اخلا�صة والأكادميية
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري «ف��رع ال�لاذق�ي��ة» وال�يرم��وك واجلزيرة
واالحت ��اد و�إي�ب�لا وال�شهباء وال ��وادي وقرطبة وهيئة التميز والإب� ��داع وامل��رك��ز الوطني
للمتميزين»
وتعد امل�سابقة و�سيلة جلمع �أذكى املربجمني من خمتلف اجلامعات وامل�ؤ�س�سات العلمية
يف قاعة واحدة وتهدف �إىل تعزيز الإبداع والعمل اجلماعي وت�شجيع الطرق اجلديدة يف
بناء برجميات ج��دي��دة ومتكني ال�ط�لاب م��ن اختبار مقدراتهم و�أدائ �ه��م حت��ت ال�ضغط
وت�أمني فر�ص تدريب وعمل لدى ال�شركات الكربى من خالل ت�أمني لقاء الطالب مع تلك
ال�شركات �أثناء �أيام امل�سابقة
وبالتزامن م��ع امل�سابقة الربجمية اجلامعية ينظم مركز التدريب والتعلم مدى
احلياة يف اجلامعة االفرتا�ضية املاراثون الربجمي للأطفال واليافعني مب�شاركة  75طف ً
ال
ويافعاً من خمتلف املحافظات ال�سورية يوم غد يف �صالة مدينة اجلالء الريا�ضية بدم�شق
وي��أت��ي ه��ذا امل��اراث��ون ان�ط�لاق�اً م��ن �أهمية التعلم املبكر مل�ه��ارات التحليل والتفكري
املنطقي عند هذه ال�شريحة العمرية وتعزيزاً لفكرة العمل اجلماعي و�إعداد جيل يواكب
التطور التقاين وي�سهم يف �إيجاد حلول تخدم الواقع يف خمتلف القطاعات
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كلية ال�صيدلة ت�ست�ضيف امل�ؤمتر العلمي الأول للإبداع واالخرتاع ال�صيدالين

�أبحاث علمية وم�ستح�ضرات دوائية حديثة

�أطلقت كلية ال�صيدلة بجامعة دم�شق م�ؤمترها العلمي الأول للإبداع واالخرتاع ال�صيدالين حتت عنوان �إبدع
وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية امل�ستهلك ونقابة �صيادلة �سورية وجلنة البحث العلمي يف
جمل�س ال�شعب واجلمعية العلمية الحتاد كليات ال�صيدلة يف الوطن العربي والأمانة ال�سورية للتنمية واالحتاد
الوطني لطلبة �سورية واحتاد ر�ؤ�ساء اجلامعات الرو�سية العربية واجلمعية العلمية ال�سورية للأع�شاب الطبية.

و�أ� �ش��ار ال��دك�ت��ور ع��دن��ان جعفو املدير
التنفيذي لل�شركة امل��رك��زي��ة لل�صناعات
ال��دوائ�ي��ة م�ين ف��ارم��ا �إىل �أن ال�شركة هي
امل�صنع الأول يف �سورية واملنطقة العربية
لإن �ت��اج الأدوي� ��ة ال�سرطانية بكل �أ�شكالها
ال�صيدالنية وفق �أعلى معايري الت�صنيع اجليد
وت�ضاهي املعايري الأوروبية والأمريكية.

بيئة داعمة

حتفيز الإبداع

ونناق�ش امل�شاركون يف امل�ؤمتر على مدى
يومني عدة حماور �أبرزها �إ�سرتاتيجية البحث
العلمي وربط خمرجاته باملجتمع و�إجراءات
ت�سجيل براءات االخرتاع يف �سورية وحماية
امللكية الفكرية ح��ق امل ��ؤل��ف ودور التنمية
الإداري��ة يف حتفيز الإب��داع والبحث العلمي
ال���ص�ي��دالين يف جم��ال التنميط و�أهميته
يف ن�ق��ل ال ��دم ودور ال�ت�ق��ان��ات احل�ي��وي��ة يف
البحوث ال�صيدالنية وتوطني �صناعة الأدوية
ال�سرطانية يف ��س��وري��ة وال�ن�ظ��ائ��ر امل�شعة
ال�صيدالنية ومراحل ابتكار ال��دواء وابتكار
و�سائل معاجلة جديدة لطفيلي الال�شمانيا.
ويف كلمتها خالل افتتاح امل�ؤمتر �أكدت
الدكتورة �سحر الفاهوم معاون وزير التعليم
ال�ع��ايل ل���ش��ؤون البحث العلمي �أن البحث
العلمي ه��و �سبيل ال��دخ��ول �إىل االخ�ت�راع
والإب��داع وهو منهجية مدرو�سة تعزز نتائج
منطقية ومو�ضوعية توظف يف حل م�شاكل
املعرفة الب�شرية مبا ي�ؤدي �إىل تقدم الإن�سان
وانتقاله من توفري احل��اج��ات البحثية �إىل
ف�ضاءات �أو�سع ليعزز تقدمه احل�ضاري.
ول�ف��ت ال��دك�ت��ور حممد م��اه��ر قباقيبي
رئي�س جامعة دم�شق �إىل �أن اجلامعة منذ
�إح��داث�ه��ا ر�سمت م�لام��ح الإب���داع والتطور
ومتيزت مبن�ش�آتها وكوادرها العلمية امل�ؤهلة
وطالبها املتميزين ال��ذي��ن ذاع �صيتهم يف
�أ�صقاع الأر�ض م�شريا �إىل �أهمية �أن يجتمع
الباحثون العرب وال�سوريون ليقدموا خال�صة
�أبحاثهم جليل ال�شباب املعول عليه

وابتكار �أجيال جديدة من
الدواء

وبني الدكتور عبد احلكيم نتوف الأمني
العام للجمعية العلمية لكليات ال�صيدلة يف
الوطن العربي �أن عالقة البنية الكيميائية
بالت�أثري الفيزيولوجي �شكلت حم��ورا مهما
من مهام تطوير وابتكار �أجيال جديدة من

الدواء معتربا �أن امل�ؤمتر الذي يقام بالتزامن
م��ع ال�ي��وم العاملي للملكية الفكرية ي�شكل
فر�صة لتوا�صل جميع املهتمني واملخت�صني
والباحثني يف ال�صيدلة وعلومها مع اجلهات
البحثية احلكومية واخلا�صة ذات ال�صلة من
�أج��ل و�ضع منظومة وا�ضحة املعامل لدعم
ثقافة الإبداع ال�صيدالين.

وا� �س �ت �ع��ر� �ض��ت �إي� �ل�ي�ن ف �� �ض��ول املدير
التنفيذي ل�برن��ام��ج م�شروعي يف الأمانة
ال�سورية للتنمية �أه ��داف الربنامج و�أب��رز
ن�شاطاته م�شرية �إىل �أن غاية الأمانة ال�سورية
للتنمية تهيئة بيئة داعمة لتمكني الأفراد يف
�سورية ليحققوا االزدهار لأنف�سهم وي�شاركوا
جميعا يف التنمية االجتماعية.
الدكتور طالل العجالين �أمني �سر نقابة
�صيادلة �سورية �أ�شار �إىل �أن امل�ؤمتر يعر�ض
�إ�ضافة �إىل املحا�ضرات �أهم �أبحاث طالب
ال�سنتني الرابعة واخلام�سة والدرا�سات العليا
يف كلية ال�صيدلة و�إمكانية ا�ستفادة اجلهات
املعنية منها.
م��ن جهته ق��دم ال��دك�ت��ور ب�شري عبا�س
� �س �م��اح��ة م���س�ت���ش��ار ع���ام احت� ��اد ر�ؤ�� �س ��اء
اجلامعات الرو�سية العربية منحة درا�سية
لطالب �سورية يف اخت�صا�ص ال�صيدلة من
�إحدى جامعات رو�سيا االحتادية.
وي ��راف ��ق امل� ��ؤمت ��ر م �ع��ر���ض لل�شركات
الدوائية و�أحدث امل�ستح�ضرات الدوائية التي
�أنتجتها خالل الفرتة املا�ضية.

طب اجللد التجميلي يف ندوة علمية بكلية الطب الب�شري
ت ��رك ��زت حم � ��اور ال � �ن� ��دوة العلمية
«ط ��ب اجل �ل��د ال�ت�ج�م�ي�ل��ي» ال �ت��ي �أقامها
ق�سم الأم��را���ض اجل�ل��دي��ة وال��زه��ري��ة يف
كلية الطب الب�شري ح��ول اجللد كمر�آة
لل�صحة واجلمال واختالطات التخدير
يف اجلراحة التجميلية.
و�أو��ض��ح الدكتور حممد نبوغ العوا
عميد كلية الطب الب�شري خالل افتتاح
ال�ن��دوة التي نظمت بالتعاون م��ع �شركة
ال�ي��ا��س�م�ين ال��دم���ش�ق��ي ل �ل �م��واد الطبية
والتجميلية ب ��أن ال�ن��دوة ت�ه��دف لتزويد
الأط �ب��اء ال�ع��ام�ل�ين يف امل�ج��ال التجميلي
ب�أحدث العلوم املتعلقة بهذا االخت�صا�ص
وت �ت �� �ض �م��ن ف �ع��ال �ي �ت �ه��ا ق �� �س �م�ين نظري
وتطبيقي عملي.
و�أ�شارت الدكتورة منال حممد رئي�سة ق�سم الأمرا�ض اجللدية يف كلية الطب الب�شري �إىل �أن الندوة ت�أتي يف �إطار اخلطة التعليمية التي
�أعدها الق�سم جراء تزايد عدد العمليات التجميلية اجللدية وامل�ضاعفات الناجتة عن تطبيقها
ب��دوره لفت الدكتور ع�صام اخل��وري نائب رئي�س جامعة دم�شق لل�ش�ؤون العلمية �إىل االختالطات والت�شوهات الناجتة عن املمار�سات
اخلاطئة يف عمليات التجميل و�إمكانية تفاديها.
وت�ضمن جدول �أعمال الندوة نحو  15حما�ضرة علمية وور�شات عمل عن مواد التجميل واخليوط امل�ستخدمة والبوتك�س وغريها
ح�ضر الندوة مديرا م�شفى املوا�ساة اجلامعي والهيئة العامة مل�شفى دم�شق وعدد من الأطباء االخت�صا�صيني.
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االحتياجات ال�سمادية لأهم احلا�صالت الزراعية يف ندوة علمية بكلية الزراعية
ن�ظ�م��ت ك�ل�ي��ة ال ��زراع ��ة ب�ج��ام�ع��ة دم�شق
ن��دوة علمية بعنوان «االحتياجات ال�سمادية
وال �ت��و� �ص �ي��ة ال �� �س �م��ادي��ة لأه � ��م احلا�صالت
الزراعية يف �سورية» مب�شاركة نحو  30بحث
م ��ن اجل��ام �ع��ات ال �� �س��وري��ة وال �ه �ي �ئ��ة العامة
ل�ل�ب�ح��وث ال�ع�ل�م�ي��ة ال��زراع �ي��ة وه�ي�ئ��ة العامة
للطاقة الذرية.
وهدفت الندوة �إىل ت�سليط ال�ضوء عن
البدائل التقليدية وغري التقليدية للأ�سمدة
الكيميائية للتقليل من الكميات امل�ضافة منها
�إ�ضافة �إىل البحث عن �أهم الطرائق والتقانات
الزراعية والنظم الزراعة البديلة يف حت�سني
ا��س�ت�ع�م��ال الأ� �س �م��دة واحل� ��د م��ن ت�أثرياتها
البيئية.
و�أ��ش��ار عميد كلية ال��زراع��ة الدكتور عبد
ال��وه��اب م��رع��ي �إىل �أن ال�ف�ع��ال�ي��ات العلمية
التي تقيمها كلية ال��زراع��ة دليل وا�ضح على
ت�صميم الكوادر الإدارية والعلمية على تكثيف
اجل �ه��ود لإي �ج��اد ال �ق��واع��د العلمية البحثية
ملعاجلة املوا�ضيع ال�ساخنة التي تالم�س حياة
امل��واط��ن الفتا �إىل �أن احللول للم�شاكل التي

تواجه املواطن �أ�صبحت البحث العلمي التي �إطار خطة جامعة دم�شق و�سعيها لإيجاد البيئة
ي��رت�ك��ز ع�ل��ى الأف �ك ��ار ال�ع�ل�م�ي��ة احل�ق�ي�ق�ي��ة يف املنا�سبة واملالئمة لتفعيل مواهب كوادرنا ودعم
�إطار �سيا�سة علمية حمددة املعامل والأهداف الأفكار الإبداعية واالبتكار للو�صول �إىل ر�ؤية
والو�سائل وفق �سيا�سة �إ�سرتاتيجية ب�إ�شراف م�شرتكة م��ن ��ش��أن�ه��ا ت��ذل�ي��ل ال�ع�ق�ب��ات وو�ضع
الكوادر العلمية امل�ؤهلة املتخ�ص�صة يف خمتلف ال �ت �� �ص��ورات لآل �ي ��ات ال�ع�م��ل امل �ق�ترح��ة لتفيذ
امل �� �ش��روع��ات ال �ت��ي ت�ل�ب��ي اح�ت�ي��اج��ات�ن��ا ومتكننا
اجلهات البحثية .
ولفت مرعي �إىل �أن هذه الندوة ت�أتي يف من حتقيق االكتفاء الذاتي من جراء النق�ص

يف �أ�سبوع الأ�صم العربي..
ور�شة عمل حول الإعاقة ال�سمعية

وطنية للإعاقة.
ك �م��ا �أك � ��د ق�ب��اق�ي�ب��ي ع �ل��ى اه �ت �م��ام اجل��ام �ع��ة ب��اف �ت �ت��اح برامج
وماج�ستريات ت�أهيل وتخ�ص�ص تهتم بق�ضايا الإعاقة بهدف تدريب
كوادر م�ؤهلة قادرة على متابعة �أو�ضاع هذه الفئة التي متتلك قدرات
نظمت كلية ال�ترب�ي��ة بجامعة دم�شق ب��ال�ت�ع��اون م��ع املنظمة ال�سورية وطاقات كبرية ميكن اال�ستفادة منها يف خمتلف املجاالت والقطاعات.
للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ـ�آمال ور�شة عمل حول الإعاقة ال�سمعية مبنا�سبة
توفري م�ستلزمات العناية الكافية
�أ�سبوع الأ�صم العربي الثالث والأربعني حتت �شعار «�أنا ذو �إعاقة �سمعية ،من
ب��دوره��ا قالت عميد كلية الرتبية الدكتورة �أم��ل الأح�م��د ب�أن
حقي �أن �أتوا�صل �،أنا موجود»
تنظيم هذه الور�شة بالتعاون مع املنظمة ال�سورية للأ�شخا�ص ذوي
وتهدف الور�شة �إىل توعية املعنيني ب�ش�ؤون الإعاقة وطالب الإج��ازة يف الإع��اق��ة يعرب عن امل�س�ؤولية االجتماعية والوطنية ب�ضرورة بذل
ق�سم الرتبية اخلا�صة وماج�ستري تقومي الكالم واللغة وت�أهيل وتخ�ص�ص �أق�صى اجل�ه��ود حلماية ورع��اي��ة ذوي الإع��اق��ة م��ن املعوقني �سمعيا
ماج�ستري ال�سمعيات الت�أهيل والتخ�ص�ص بكيفية توجيه �أولياء الأ�شخا�ص وتوفري م�ستلزمات العناية الكافية بهم ومتكينهم وت�أمني حقوقهم
ذوي الإعاقة ال�سمعية التخاذ التدابري الالزمة بالك�شف املبكر �إ�ضافة �إىل يف موا�صلة النمو العلمي واالجتماعي وال�صحي والنف�سي مبا ي�ضمن
التقييم ال�سمعي الختيار املعني ال�سمعي وتعريف الطالب بالأماكن املتواجدة لهم العي�ش الكرمي وفر�ص العمل املالئمة لقدراتهم و�إمكانياتهم
يف �سورية التي تقدم خدمات للت�أهيل ال�سمعي لزارعي احللزون �أو اختيار اخلا�صة.
طرائق توا�صل بديلة منا�سبة حلالة ال�ضعف ال�سمعي.
و�أ�ضحت الأحمد ب�أن عملية الت�أهيل و�إعادة الت�أهيل التي تقوم
ونوه رئي�س جامعة دم�شق الدكتور حممد ماهر قباقيبي ب�أن هذه الور�شة بها كلية الرتبية بجامعة دم�شق بالتعاون مع «�آم��ال» هدفها البناء
ت��أت��ى للت�أكيد على ال��دور الفعال ال��ذي تقدمه اجلامعة يف خدمة املجتمع والتمكني لهذه الفئة حيث االلتزام بهذه العملية يعد مقيا�سا لتقدم
املحيط بها وتفعيل ال��دور التوعوي والثقايف ل��دى فئات املجتمع املختلفة الأمم وحت�ضرها حيث تتناف�س ال��دول اليوم فيما بينها مبا تقمه
ومنها ذوى االحتياجات اخلا�صة وتقدمي الدعم النف�سي واالجتماعي لذوى ل��ذوي الإع��اق��ة م��ن ب��رام��ج وخ��دم��ات ت�ساعدهم يف حتقيق ذواتهم
الإعاقة و�أ�سرهم م�ؤكدا على �أهمية االرتقاء بخدمات ذوي الإعاقة لتكون وا�ستثمار �إمكانياتهم حلقيقية وتنميتها.
و�ألقت الطالبة املعوقة �سمعيا بتول احلريات كلمة �شرحت فيها
فوائدها �أ�شمل وعوائدها نافعة لهم وللمجتمع يف ظل وج��ود �إ�سرتاتيجية
معاناتها م�ن��ذ ال�صغر ب�سبب ف�ق��دان�ه��ا ال�سمع
وك�ي��ف ا��س�ت�ط��اع��ت مب���س��اع��دة �أه�ل�ه��ا م��ن حتدي
�إعاقتها ومن خالل الإرادة والت�صميم ا�ستطاعت
متابعة درا�ستها ومتكنت من احل�صول على مقعد
يف ق�سم الرتبية اخلا�صة يف كلية الرتبية.
كما حتدثت رئي�س ق�سم الرتبية اخلا�صة
الدكتورة عالية الرفاعي عن الإع��اق��ة ال�سمعية
من حيث ت�صنيفها و�أنواعها.
كما قدم الدكتور فادي ال�شامي من املنظمة
ال�سورية للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة �شرحا مف�صال
عن واقع زراعة احللزون والقوقعة يف الإذن واىل
�أي��ن و�صل �إليه العلم يف هذا املجال و�أج��اب على
الأ�سئلة املثارة حول هذا املو�ضوع .

احل��ا� �ص��ل يف ال �� �س��وق امل �ح �ل �ي��ة وال �ت �غ �ل��ب على
التحديات التي �أفرزتها احلرب.
من جهته ن��وه رئي�س ق�سم علوم الرتبة
ال��دك�ت��ور �أك��رم البلخي �إىل �أن ال�ن��دوة تبحث
ع�ل��ى م ��دى ي��وم�ي�ن يف ال �ط��رائ��ق والتقانات
امل�ك�م�ل��ة ل�ل�أ��س�م��دة ب �ه��دف حت���س�ين ا�ستعمال
الأ�سمدة والتقليل من ا�ستخدامها واحلد من
ت�أثرياتها على الرتبة والنبات واملياه والبيئة
من خالل حتديد املعدالت املثلى من ال�سماد
ل�ك��ل حم �� �ص��ول �إ� �ض��اف��ة �إىل اخ �ت �ب��ار طرائق
الأ��س�م��دة لتح�سني الإنتاجية وال��و��ص��ول �إىل
�إنتاجية مثلى للنبات  ،واحل��د من ت�أثرياتها
من خالل تخفي�ض تركيز العنا�صر ال�سمادية
�ضمن النبات.
ول �ف��ت ال �ب �ل �خ��ي �إىل وج � ��ود ب ��دائ ��ل قد
ت�ساهم يف التقليل من هذه املخاطر ك�إ�ضافة
بع�ض الأ�سمدة املكملة �سواء كانت تقليدية �أو
طبيعية �إ�ضافة �إىل التو�صية ببع�ض الزراعات
كالزراعة احلافظة التي تعمل على التقليل من
الأ�سمدة الكيماوية و�أي�ضا الزراعة الع�ضوية
التي تعتمد على الأ�سمدة الع�ضوية.

ور�شة للتعريف
بتطبيقات اال�ست�شعار عن
بعد يف العلوم الزراعية
نظمت كلية ال��زراع��ة يف جامعة دم�شق
بالتعاون مع الهيئة العامة لال�ست�شعار عن
بعد ور�شة عمل بعنوان (تطبيقات اال�ست�شعار
عن بعد يف العلوم الزراعية).
ورك ��زت حم ��اور ال��ور��ش��ة ع�ل��ى تطبيقات
اال�ست�شعار ع��ن ب�ع��د يف جم��ال ع�ل��وم الرتبة
وال �غ��اب��ات وامل�ح�م�ي��ات وال�ب���س��ات�ين ومراقبة
ح��االت اجل�ف��اف واملحا�صيل ال��زراع�ي��ة ونظم
امل�ع�ل��وم��ات اجل�غ��راف�ي��ة واالح�ت�ي��اج��ات املائية
ملح�صول القطن
و�أك��د عميد كلية ال��زراع��ة الدكتور عبد
ال ��وه ��اب م��رع��ي �أن ت�ط�ب�ي�ق��ات اال�ست�شعار
ع��ن بعد لها �أهميتها الكبرية جلهة تطبيق
الأب�ح��اث يف العلوم الزراعية ب��دءا من �إعداد
اخل��رائ��ط حل��ال��ة ال�ترب��ة وال �غ �ط��اء النباتي
والطبيعة البيئية و�إع �ط��اء التفا�صيل عن
العوا�صف الغبارية والرملية مب��ا ي�سهم يف
و� �ض��ع ال��درا� �س��ات مل�ع��اجل��ة خم��اط��ر اجن ��راف
الرتبة ومراقبة اجلفاف ومعاجلة اخللل يف
النظام البيئي واملائي
ب � ��دوره �أو�� �ض ��ح ال��دك �ت��ور حم �م��د العبد
رئي�س الدرا�سات والبحوث الزراعية يف الهيئة
العامة لال�ست�شعار عن بعد �أن هدف الور�شة
الأ�سا�سي «ت�شكيل جلان م�شرتكة بني جامعة
دم�شق والهيئة ال�ع��ام��ة ب��امل�ج��االت الزراعية
وتنفيذ م�شاريع بحثية وتطبيقية ومتابعة
الإ�شراف على الطالب يف جماالت الدرا�سات
العليا»
�� �ش ��ارك يف ال ��ور� �ش ��ة ع� ��دد م ��ن املعنيني
واخلرباء والطالب.
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م�شروع لت�سخني املياه بالطاقة ال�شم�سية يف م�شفى الأ�سد اجلامعي
خربوطلي ..نحو � 252ألف كيلو واط �ساعي كمية الكهرباء املوفرة
نداف ..خطة لتنفيذ م�شاريع م�شابهة يف جميع الأبنية اجلامعية
يف �إط� � ��ار ال �ت��وج��ه نحو
ت�ط�ب�ي��ق ال �ط��اق��ات املتجددة
يف ك��اف��ة امل �ج��االت وال �سيما
ال �ط��اق��ة ال���ش�م���س�ي��ة لتوليد
الكهرباء �أو لأغرا�ض ت�سخني
امل �ي��اه �أع�ل�ن��ت وزارت ��ا التعليم
العايل والكهرباء عن االنتهاء
م��ن تنفيذ م�شروع لت�سخني
امل� �ي ��اه ب��ال �ط��اق��ة ال�شم�سية
وو��ض�ع��ه ب��اخل��دم��ة يف م�شفى
الأ�سد اجلامعي بدم�شق.
وي � �ه� ��دف امل� ��� �ش ��روع �إىل
ت�أمني املياه ال�ساخنة للمجمع
ال�سكني يف امل�شفى ومت متويله
من قبل الربنامج الإمنائي ل�ل�أمم املتحدة وذل��ك بناء
ع�ل��ى درا� �س��ة فنية واق�ت���ص��ادي��ة �أجن ��زت م��ن ق�ب��ل فريق
متخ�ص�ص م�شرتك من املركز الوطني لبحوث الطاقة
التابع لوزارة الكهرباء وم�شفى الأ�سد اجلامعي.

� 28ألف لرت من املياه

وي�ؤمن امل�شروع نحو � 28ألف لرت من املياه ال�ساخنة
يوميا وتبلغ م�ساحة اللواقط ال�شم�سية امل�ستخدمة فيه
نحو  500مرت مربع وع��دد الأنابيب ال�شم�سية املفرغة
� 2800أنبوب �شم�سي.
ويبلغ الوفر ال�سنوي الطاقي املتوقع من امل�شروع
نحو � 42أل��ف لرت م��ازوت ما يحقق وف��را ماليا يقدر بـ
 12مليون لرية وبلغت الكلفة الإجمالية للم�شروع 52
مليون لرية �سورية تقريبا.
وي��أت��ي تنفيذ ه��ذا امل�شروع يف �إط��ار الت�شجيع على
اال�ستفادة الق�صوى من م�صادر الطاقات املتجددة وال
�سيما ال�شم�سي منها باعتبار �أن ��س��وري��ة تتمتع بعدد
�ساعات �سطوع �شم�سي عالية ومبا ي�سهم يف تلبية جزء

من الطلب على الطاقة ما �سينعك�س �إيجابا على الواقع
الطاقي ب�شقيه النفطي والكهربائي �إ�ضافة للمنعك�سات
البيئية حيث �إنها �صديقة للبيئة.
و �أك � ��د وزي � ��ر ال �ك �ه��رب��اء امل �ه �ن��د���س حم �م��د زهري
خ��رب��وط�ل��ي �أن ك�م�ي��ة ال �ك �ه��رب��اء امل��وف��رة بتطبيق هذا
امل�شروع تبلغ نحو � 252ألف كيلو واط �ساعي.
من جانبه لفت وزير التعليم العايل الدكتور عاطف
نداف �إىل �أنه مت االتفاق مع وزارة الكهرباء على �إعداد
وتنفيذ م�شاريع للطاقة ال�شم�سية وتوليد الكهرباء يف
جميع الأبنية اجلامعية.
امل��دي��ر ال �ع��ام مل�ست�شفى الأ� �س��د اجل��ام�ع��ي بدم�شق
الدكتور جابر �إبراهيم �أ��ش��ار �إىل �أن امل�شروع ا�ستكمال
لعدة م�شاريع �أخرى تهدف لت�أمني املياه ال�ساخنة لكافة
مباين امل�شفى وتوليد الطاقة الكهربائية ع��ن طريق
ال�ل��واق��ط ال�شم�سية معربا ع��ن ت�ق��دي��ره للجهود التي
تبذلها كوادر وزارة الكهرباء يف هذا املجال.

العربية لغة الأ�صالة واحل�ضارة واجلمال..
يف ندوة علمية بكلية الرتبية

احتفا ًال باليوم العاملي للغة العربية وحتت عنوان (العربية لغة
الأ�صالة واحل�ضارة واجلمال) �أقامت كلية الرتبية يف جامعة دم�شق
بالتعاون مع اجلمعية العلمية لكليات الرتبية يف اجلامعات العربية
ندوة علمية يف قاعة امل�ؤمترات بالكلية.
و�أل�ق��ت عميد كلية الرتبية ال��دك�ت��ورة �أم��ل الأح�م��د كلمة لها
بعنوان اللغة جت�سيد لآالم الأم��ة و�آمالها ،م��ؤك��د ًة �أ ّن االحتفالية
ت�أتي لإب��راز �إ�سهام اللغة العربية املعريف واحل�ضاري عرب التاريخ
يف مناحي املعرفة الب�شرية كافة وال جديد يف �أ ّن اللغة هي عنوان
الأم��ة والل�سان الناطق بهويتها واملعرب عن خ�صو�صيتها واملج�سد
لآمالها ،من هنا ف�إ ّن التفريط �أو امل�سا�س بهذا اجلوهر يعد تفريطاً
ب�أهم مقومات الأمة وقد حملت اللغة العربية مبفرداتها وتراكيبها
ر�سالة �إن�سانية عظيمة وا�ستطاعت �أن تكون لغة العلم وال�سيا�سة
والعمل ,ولغة الت�شريع والفل�سفة والآداب والفنون.

�أ�صالة اللغة العربية

رئي�س اللجنة الوطنية لتمكني اللغة العربية الدكتور حممود
ال�سيد تناول يف حما�ضرته �أ�صالة اللغة العربية وجمالها وعراقتها
التي جتلت عرب م�سريتها التاريخية يف فرتات متعددة منذ هجرة
الأق��وام العربية حاملة معها اللغة العربية �إىل االهتمام بالعربية
كونها لغة ال �ق��ر�آن ف ��ازدادت ات�ساعاً وان�ت���ش��اراً يف ميادين املعرفة
و�صو ًال �إىل فرتة الع�صر العبا�سي وما رافقها من علوم وم�ؤلفات
و�أبحاث.
تخلل الندوة ق�صيدة �شعرية بعنوان دم�شق حبيبتي للدكتور
�سام عمار.

جتهيزات طبية لذوي الإعاقة للأ�سد اجلامعي من ال�سفارة ال�صينية
ت���س�ل��م م���ش�ف��ى الأ� �س ��د اجل��ام �ع��ي ب��دم���ش��ق جتهيزات
وم���س��اع��دات طبية ل ��ذوي الإع��اق��ة م�ق��دم��ة م��ن ال�سفارة
ال�صينية بدم�شق مبوجب مذكرة تفاهم بني اجلانبني.
وج ��دد ال���س�ف�ير ال���ص�ي�ن��ي ب��دم���ش��ق ت���ش��ي ت�شياجنني
يف ت���ص��ري��ح ل�ل�إع�لام �ي�ين ع�ق��ب ت��وق�ي��ع امل��ذك��رة وت�سليم
ال�ت�ج�ه�ي��زات ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى ح��ر���ص ب�ل�اده و�سعيها الدائم
وامل�ستمر لتقدمي كل ما يلزم من دعم
وم�ساعدات لل�شعب ال�سوري يف جميع
املجاالت ال�صحية والإن�سانية والعلمية
واالقت�صادية وتبادل اخلربات امل�شرتكة
وذل� ��ك جت �� �س �ي��دا ل �ع�ل�اق��ات ال�صداقة
ال ��وط� �ي ��دة وال �ت ��اري �خ �ي ��ة ب �ي�ن �شعبي
البلدين.
و�أع � ��رب ال���س�ف�ير ت���ش�ي��اجن�ين عن
تقديره للجهود التي يبذلها الأطباء
والعاملون يف امل�شفى م��ن �أج��ل تقدمي
�أف���ض��ل اخل��دم��ات ال�ع�لاج�ي��ة والطبية
للمر�ضى وامل�ح�ت��اج�ين رغ��م الظروف
ال���ص�ع�ب��ة ال �ت��ي تعي�شها � �س��وري��ة جراء
الأزمة �أمال ب�أن يعود الأمن واال�ستقرار

�إليها ب�أ�سرع وقت.
ولفت ال�سفري ال�صيني �إىل �أن بالده �ستعمل بالتن�سيق مع
احلكومة ال�سورية لتقدمي املزيد من الدعم للقطاع ال�صحي
يف �سورية.
من جانبه عرب الدكتور جابر �إبراهيم مدير عام امل�شفى
عن تقديره ملبادرة ال�سفارة ال�صينية معتربا �أنها ت�أكيد للدعم

الكبري ل�سورية يف جميع املجاالت وتعزز عالقات التعاون
بني البلدين وال�شعبني ال�صديقني.
ب ��دوره �أك ��د ال��دك �ت��ور حم�م��د م��اه��ر قباقيبي رئي�س
ج��ام�ع��ة دم���ش��ق �أه�م�ي��ة االرت �ق ��اء ب��ال�ع�لاق��ات الأكادميية
«التعليمية وال�صحية» امل�شرتكة بني �سورية وال�صني �إىل
م�ستوى العالقات ال�سيا�سية وتعزيزها مبا يحقق م�صلحة
ال�شعبني وذلك من خالل تبادل اخلربات وزيادة عدد املنح
الدرا�سية و�إيفاد الطالب ال�سوريني �إىل اجلامعات وامل�شايف
ال�صينية من �أجل الت�أهيل والتخ�ص�ص.
ي��ذك��ر �أن احل�ك��وم��ة ال�صينية �أ��س�ه�م��ت ب��ال�ت�ع��اون مع
منظمة ال�صحة العاملية م�ؤخرا ب�إعادة ت�أهيل ق�سم الإ�سعاف
املركزي يف م�شفى املوا�ساة اجلامعي بدم�شق بكلفة بلغت
نحو � 400ألف دوالر �أمريكي.
ويعترب م�شفى الأ�سد اجلامعي الذي افتتح عام 1988
يف دم�شق من �أكرب امل�شايف اجلامعية التابعة لوزارة التعليم
ال�ع��ايل وي�ق��دم اخل��دم��ات الطبية العالجية واجلراحية
للمر�ضى ب�أحدث �أ�ساليب الطب ويقوم بتدريب الطالب
والأطباء من خريجي اجلامعات ال�سورية وي�سهم يف البحث
العلمي ك�م��ا يتميز امل�شفى ببنائه وم�ع��دات��ه وجتهيزاته
وبالكوادر العاملة فيه واخلربات املتوافرة.
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 28م�شروع ًا برجمي ًا وهند�سي ًا يف معر�ض امل�شاريع املعلوماتية الأول
نظمت كلية الهند�سة املعلوماتية يف
جامعة دم�شق بالتعاون مع اجلمعية العلمية
ال���س��وري��ة للمعلوماتية م�ع��ر���ض امل�شاريع
املعلوماتية الأول وذل ��ك يف ف�ن��دق ال�شام
بدم�شق
ويت�ضمن املعر�ض  28م�شروع ًا برجمي ًا
وهند�سي ًا لطالب ال�سنتني الرابعة واخلام�سة
من �أق�سام «هند�سة الربجميات وال�شبكات
احلا�سوبية والذكاء ال�صنعي»
وميثل املعر�ض املرحلة النهائية ل�سباق
تناف�سي �أقامه مركز التدريب والتوظيف يف
كلية الهند�سة املعلوماتية يف الفرتة ما بني 29
و 31متوز املا�ضي و�ضم  200م�شروع
حيث �أكد الدكتور حممد زهري �صندوق
عميد كلية الهند�سة املعلوماتية يف جامعة
دم �� �ش��ق �أن� ��ه ان �ط�لاق � ًا م��ن ال� ��دور ال��رائ��د
جلامعة دم�شق يف بناء جيل علمي وجاهز
ل�سوق العمل �سعت كلية الهند�سة املعلوماتية
ب��ال �ت �ع��اون م��ع ح��ا��ض�ن��ة ت �ق��ان��ة املعلومات
واالت�صاالت يف اجلمعية ال�سورية للمعلوماتية
�إىل توفري توا�صل بني قطاع الأعمال وم�شاريع
املعلوماتية التي ينجزها طالب الكلية من كل
االخت�صا�صات.
و�أ�ضاف �صندوق� :إنه بناء على التجربة
احلالية ونظر ًا للتعاون والت�شجيع من جميع
ال�شركاء تتجه الكلية يف املعار�ض القادمة
ل���ض��م امل �� �ش��اري��ع ال�ب�ح�ث�ي��ة يف املاج�ستري
والدكتوراه والتو�سع امل�ستقبلي باجتاه بقية
الكليات الهند�سية والتقنية والتطبيقية
وذلك لأهمية م�شاريع هذه الكليات ولأبعادها
التقانية الوا�سعة التي حتتاجها �سورية يف
مراحل النهو�ض و�إعادة الإعمار
الدكتور �سعيد �أب��و ط��راب رئي�س ق�سم
هند�سة الربجميات ونظم املعلومات يف كلية
الهند�سة املعلوماتية بجامعة دم�شق ر�أى ان
توا�صل ال�ط�لاب م��ع قطاع الأع �م��ال ي�سهم
يف تطوير م�شاريع �إبداعية تلبي احلاجات
الفعلية للبالد يف هذا املجال وت�ؤمن انفتاح ًا
ب��د�أت ب ��وادره على امل�ستوى اخل��ارج��ي كما
يخدم م�صلحة الطالب ويربطه مبا�شرة
مع �سوق العمل مع املحافظة على ال�سوية
الأك��ادمي�ي��ة العالية التي ت�صر عليها كلية
الهند�سة املعلوماتية.
بدورها �أ��ش��ارت املهند�سة ف��دوى مراد
مديرة حا�ضنة تقانة املعلومات يف اجلمعية
ال�سورية للمعلوماتية �إىل �أن احلا�ضنة تهدف
ب�شكل �أ�سا�سي �إىل ن�شر روح ريادة الأعمال
بني ال�شباب من حملة الكفاءات واخلربات
يف جم ��ال ت�ق��ان��ة امل �ع �ل��وم��ات واالت �� �ص��االت
وتزويد رواد الأعمال من ال�شباب املعلوماتيني
باملهارات واخل�ب�رات ال�لازم��ة للدخول �إىل
�سوق العمل واملناف�سة فيه داعية الطالب
امل�شاركني يف املعر�ض �إىل ت�سويق م�شاريعهم
والتحدث عن مزاياها باعتبارها منتجات
ا�ستثمارية ت�سهم يف رف��ع م�ستوى �صناعة
تقانة املعلومات واالت�صاالت يف �سورية
وحتدث عبد الرحمن ها�شم طالب �سنة

خام�سة هند�سة برجميات ع��ن م�شاركته
وزمالئه يف املعر�ض من خالل تطبيق خا�ص
بالرتجمة �إىل لغة الإ�شارة «م�شري» حيث يقوم
برتجمة الكالم املكتوب واملنطوق �إىل لغة
الإ�شارة ومتثيله با�ستخدام �شخ�صيات ر�سوم
متحركة بهدف زيادة اندماج ال�صم و�ضعاف
ال�سمع يف املجتمع وتعزيز ا�ستفادتهم من
التطبيقات التقنية احلديثة وتقليل الكثري
من متاعبهم الناجتة عن عدم قدرتهم على
التعبري عن �أنف�سهم بطريقة يفهمها اجلميع
ولفت طالب ال�سنة الرابعة عبد الهادي
�أ��س��ام��ي �إىل �أن م�شروعه وزم�لائ��ه يركز

على �أم��ن املعلومات وال�شبكات «م�صائد
امل �خ�ترق�ين» وه ��ي م�ن�ظ��ور ج��دي��د حلماية
ال�شبكات حيث تعتمد على خداع املخرتقني
املهاجمني وجذبهم �إليها ملراقبة �سلوكهم
ودرا� �س��ة حتركاتهم وج�م��ع امل�ع�ل��وم��ات عن
م�ستوى �أدائهم والأدوات التي ي�ستخدمونها
ب�ه��دف ب�ن��اء �أف�ضل ن�ظ��ام دف��اع��ي لل�شبكة
وحتقيق �أكرب حماية ممكنة.
ب ��دوره ب�ين حممد �أن ����س العظمة �سنة
خام�سة هند�سة برجميات �أن تعدد م�صادر
الأخ �ب��ار دف�ع��ه وزم�ل�اءه لت�صميم م�شروع
«وك��ال��ة �أخ��ب��ار ال �ك�ترون �ي��ة ذك �ي��ة» يهدف

�إىل جمع اهتمامات امل�شاركني يف املوقع
ورغباتهم ويعر�ض لهم فيما بعد الأخبار
التي تخ�ص اهتماماتهم حيث ي�شمل املوقع
عدة حماور تتناول الأخبار ال�سريعة ومكانا
م��وح��د ُا جلميع الأخ�ب��ار وحتلي ًال لتفاعالت
امل�شرتكني
ولفتت الطالبة مرام حممد قطيفان �إىل
�أن امل�شروع الذي �أجنزته مع زمالئها عبارة
عن نظام دعم قرار لتح�سني كفاءة �أنظمة
الإ�سعاف وخدماته اللوجي�ستية وتقدمي حلول
للم�شكالت التي ت��واج��ه ه��ذه الأنظمة مثل
�صعوبة توزيع ال�سيارات على املناطق وت�أخر
ال�ك��وادر الإ�سعافية بالو�صول �إىل املري�ض
ومتابعة حالته وجدولة املواعيد.
ومن اخت�صا�ص الذكاء ال�صنعي �أ�شارت
ال�ط��ال�ب��ة �آي ��ة ن���ص��ري �سنة راب �ع��ة �إىل �أن
م�شروعها «اخلزانة الذكية» ي�ساعد ال�شخ�ص
يف اختيار قطع املالب�س التي تنا�سبه وفق ًا
للمو�ضة م��ن خ�لال التقاط ��ص��ورة لقطعة
الثياب وطلب اقرتاح ينا�سبها مبينة �أن هذا
امل�شروع ميكن اال�ستفادة منه يف دور الأزياء
ويختتم املعر�ض م�ساء ال�ي��وم بتكرمي
الفائزين باملركزين الأول والثاين من كل
اخت�صا�ص لل�سنتني ال��راب �ع��ة واخلام�سة
ومنحهم جوائز مادية

جامعة دم�شق حتت�ضن امل�ؤمتر الدويل الرابع للأدب املقارن العربي والفار�سي
احت�ضنت كلية الآداب بجامعة دم�شق امل�ؤمتر الدويل الرابع
ح��ول الأدب امل�ق��ارن العربي والفار�سي يف ب�لاد ال�شام و�إفريقيا،
بالتعاون بني جامعة دم�شق وجامعة الفردو�سي يف مدينة م�شهد
وامل�ست�شارية الثقافية الإيرانية
وت�ضمن امل�ؤمتر �أك�ثر من  60عنوانا وحما�ضرة حتدث من
خاللها الباحثني حول جدلية وقدم العالقة بني اللغتني العربية
والفار�سية والأ�س�س التي بنيت عليها �آداب وحا�ضرة وثقافة كل
منهما وم�سارات الت�أثري املتبادلة حيث حملت عناوين الباحثني
�أفكار و�أ�شعار و�أحكام وم�ؤلفات لأ�شهر الكتاب وال�شعراء العرب
والفر�س.
و�أك ��د رئ�ي����س ج��ام�ع��ة دم���ش��ق ال��دك�ت��ور م��اه��ر قباقيبي على
احلاجة الدائمة �إىل التعلم واكت�ساب املعرفة ،و�إىل �ضرورة العناية
الفائقة بالتعليم العايل واجلامعي لأنه ي�ؤهل العلماء واملفكرين
وي�ق��وي الأ��س����س احل�ضارية ويحفظها .م�شريا على �أن التقدم
ال�صناعي يف تاريخنا املعا�صر ما ك��ان لو مل يكن هناك ح�ضارة
�أدبية وتاريخ عظيم من املعرفة.
وقال قباقيبي :نحن اليوم �أ�شد حاجة �إىل توظيف الأدب يف �صنع احل�ضارة الإن�سانية واالنفتاح على ثقافات الآخرين ،الثقافات البعيدة عن
ال�صراع والتطرف .معتربا �أن الأدب املقارن �أهم احلوامل املعرفية لبناء هذا امل�شروع الإن�ساين.
من جانبه �أو�ضح م�ست�شار �سفارة �إيران يف �سورية �أبو الف�ضل �صالح نيا� :أن م�شوار التالقي بني احل�ضارتني بدا منذ �أن اختار الإيرانيون احلرف
العربي لكتابة اللغة الفار�سية ،فهناك م�صطلحات كثرية من اللغة العربية موجودة يف اللغة الفار�سية وباملقابل هناك الكثري من الأدباء والعلماء
الفار�سيني خدموا اللغة العربية وو�ضعوا لها قواعد النحو �أمثال �أبن �سينا والفارابي.
و�أ�شار الف�ضل �صالح� :أنه ال ميكن درا�سة ح�ضارة هذين البلدين دون �إتقان هاتني اللغتني ،وهذا ي�شكل حركة تبادل علمي داعمة للح�ضارة
الإن�سانية ككل .فلي�س هناك من يغفل اهتمام العرب بالأدب العرفاين وال�صويف الفار�سي ولي�س خافيا على �أحد من ال�شعراء الفار�سيني م�ضامني
وتعابري وقيمة اللغة العربية.
وحتدث مدير جامعة الفردو�سي الدكتور اح�سان قبول حول �أهمية هذا امل�ؤمتر الذي يعقد لأول مرة يف �سورية وحول التاريخ الأدبي والثقايف
امل�شرتك الذي يجمع البلدين .م�شريا �إىل �أن الهدف الأ�سا�سي ل�ل�أدب املقارن هو معرفة الفرو قات بني الأدب�ين ومعرفة االختالفات املذهبية
والفكرية بني املفكرين والعلماء الأمر الذي يقودنا �إىل مزيد من املعرفة.
و�أكد مدير جامعة الفردو�سي �أن تاريخ احل�ضارة الثقافية للعرب والفر�س موجودة قبل الإ�سالم وقد �أ�صبحت �أكرث تطورا ومتانة لي�شكل
كل واحد منهما للآخر الأخ التو�أم .مبينا �أن جامعة الفردو�سي حتت�ضن اللغة العربية ويوجد فيها ماج�ستري للأدب املقارن العربي وهي م�ستعدة
ال�ستقبال جميع الطلبة ال�سوريني الراغبني بالدرا�سة يف رحابه
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تخريج دفعات جديدة من الأطباء واملهند�سني يف جامعة دم�شق
تخريج  627طبيب من كلية
الطب الب�شري

احتفلت كلية الطب الب�شري يف جامعة
دم�شق بتخريج  627طبيبا وطبيبة وكرمت
امل�ت�ف��وق�ين والأوائ � ��ل منهم وذل ��ك ع�ل��ى مدرج
ت�شرين يف كلية ال�صيدلة.
ول �ف��ت ال��دك �ت��ور حم�م��د م��اه��ر قباقيبي
رئي�س جامعة دم�شق يف كلمته خ�لال احلفل
�إىل �أن كلية الطب العريقة �سعت على مدى
� �س �ن��وات �ه��ا ال �ط��وي �ل��ة �إىل ال �ت �م �ي��ز م ��ن خالل
الن�شاطات العلمية التي يقوم بها �أ�ساتذتها
وط�لاب�ه��ا يف جم��ال التعليم وال�ب�ح��ث العلمي
ومواكبة التطور الطبي على امل�ستوى املحلي
وال �ع��امل��ي م� ��ؤءك ��دا �أن ال �ع �ل��م �إذا مل يقرتن
ب��الأخ�لاق وال�ق�ي��م احل�م�ي��دة وال�ث�ق��اف��ة وح�س
املواطنة يبقى جامدا يفتقد لروح الإن�سانية.
م��ن ج��ان�ب��ه �أع ��رب ال��دك�ت��ور حم�م��د نبوغ
العوا عميد كلية الطب عن اعتزازه وافتخاره
باخلريجني ومتنى لهم التوفيق والنجاح يف
حياتهم املهنية معتربا �أن تخريج امل�ئ��ات من
الأط�ب��اء �سواء على م�ستوى جامعة دم�شق �أو
اجلامعات ال�سورية يف ظل ال�ظ��روف الراهنة
ي�ع��د ان�ت���ص��ارا عظيما ل���س��وري��ة ور� �س��ال��ة لكل
ال �ع��امل ب ��أن �ه��ا مت�ت�ل��ك ك � ��وادر ق��وي��ة معروفة
ب�سمعتها ومهارتها.
ويف ك �ل �م��ة اخل��ري �ج�ي�ن �أع � ��رب الدكتور
حممد نبيل احل��و��ش��ان ع��ن تقديره وزمالئه
جل�ه��ود الأ� �س��ات��ذة ال�ت��ي �أ��س�ه�م��ت يف جناحهم
وتفوقهم معتربا �أن التخرج هو ثمرة م�سرية
عناء وتعب بذلها الطالب على مقاعد الدرا�سة
متحدين كل الظروف ال�صعبة التي �أفرزتها
احلرب الإرهابية على �سورية.
ووج� ��ه اخل��ري �ج��ون ال �ت �ح �ي��ة لزميلتهم
ال�شهيدة ال��دك�ت��ورة �ضحى توفيق �أب��و ع�سلي
التي ا�ست�شهدت �أثناء �إمتامها �إجراءات التخرج
يف دم�شق.
ودع��ا ح�سان مقلد خ��ال ال�شهيدة �ضحى
اخل��ري�ج�ين ليكونوا على م�ستوى امل�س�ؤولية
امللقاة على عاتقهم كون الطب مهنة �إن�سانية
ومن يزاولها يحمل �أمانة كبرية وي�ؤءدي دوراً
اخالقياً رفيعاً.
ويف ت�صريح ل�ل�إع�لام�ي�ين دع��ا الدكتور
حم�سن ب�لال ع�ضو ال�ق�ي��ادة القطرية حلزب
البعث العربي اال�شرتاكي رئي�س مكتب التعليم
العايل اخلريجني ليكونوا خري �سفراء للمهنة
و�أن ي � ��ردوا اجل �م �ي��ل ل �ل��وط��ن ال � ��ذي رعاهم
واحت�ضنهم على مدى �سنوات الدرا�سة متمنيا
لهم التوفيق والنجاح.
من جهته ر�أى الدكتور خالد احللبوين
�أمني فرع جامعة دم�شق حلزب البعث العربي
اال�شرتاكي �أن تخريج مئات الأطباء اليوم يعد
ر�سالة �صمود يف وج��ه الإره ��اب ال��ذي يحاول
النيل من متابعة م�سرية العلم بالتوازي مع
االن�ت���ص��ارات ال�ت��ي ي�سطرها اجلي�ش العربي
ال �� �س��وري مب��واج �ه��ة احل ��رب الإره��اب �ي��ة التي
تتعر�ض لها �سورية.
وع�ب�ر ع��دد م��ن اخل��ري�ج�ين ع��ن �شكرهم

وت�ق��دي��ره��م ل�ك��ل م��ن �أ��س�ه��م يف ت��وف�ير البيئة
املنا�سبة لإكمال م�سريتهم الدرا�سية والو�صول
�إىل ي��وم التخرج ال��ذي ي�شكل نقطة انعطاف
م�ه�م��ة يف ح �ي��ات �ه��م ب �ع��د � �س �ن��وات م ��ن العمل
والدرا�سة الفتني �إىل �أن �إرادة التفوق والنجاح
مت�أ�صلة ل��دى ال�سوريني و�إجن ��از ال�ط�لاب يف
التح�صيل العلمي ي�ؤءكد القدرة على مواجهة
كل التحديات.
ح�ضر احل�ف��ل م��دي��رو امل���ش��ايف التعليمية
ومم �ث �ل��و االحت � � ��اد ال ��وط �ن ��ي ل �ط �ل �ب��ة �سورية
ون��واب رئي�س جامعة دم�شق و�أع���ض��اء الهيئة
التدري�سية يف كلية ال�ط��ب وح���ش��د ك�ب�ير من
�أهايل اخلريجني.

وق ��ال ع��دد م��ن اخل��ري�ج�ين ب ��أن م�شاريع
ت �خ��رج �ه��م رك � ��زت ع �ل��ى م��و� �ض��وع �إع� � ��ادة بناء
املناطق التي تعر�ضت للتدمري ج��راء جرائم
ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات الإره��اب �ي��ة م�ع��اه��دي��ن زمالءهم
الذين ا�ست�شهدوا على �إكمال م�سريتهم يف حب
الوطن والدفاع عنه
وع�ب�ر �أه� ��ايل اخل��ري �ج�ين ع��ن �سعادتهم
ووق��وف �ه��م �إىل ج��ان��ب �أوالده � � ��م يف املراحل
ال���ص�ع�ب��ة ال �ت��ي م� ��روا ب �ه��ا ا� �س �ت �ع��دادا للقيام
بالنه�ضة العمرانية وبناء امل�ستقبل املزدهر.
ت �خ �ل��ل احل �ف ��ل ت ��وزي ��ع ال �� �ش �ه ��ادات على
اخلريجني وعر�ض فيلم عن امل�سرية الدرا�سية
للطالب بالكلية.

ك�م��ا اح�ت�ف�ل��ت ك�ل�ي��ة ال�ه�ن��د��س��ة املعمارية
بتخريج  220م��ن طالبها وك��رم��ت املتفوقني
منهم ع�ل��ى م ��درج ال�ب��ا��س��ل يف كلية الهند�سة
املدنية.
ول �ف��ت ال��دك �ت��ور ع �� �ص��ام اخل � ��وري نائب
رئي�س جامعة دم�شق لل�ش�ؤون العلمية يف كلمته
�إىل امل���س��ؤول�ي��ة ال�ك�ب�يرة ال�ت��ي تقع على عاتق
اخلريجني يف مرحلة �إع��ادة الإعمار وق��ال� :إن
«كلية الهند�سة املعمارية من الكليات الرائدة
وخ��ري�ج��وه��ا يتمتعون ب�ك�ف��اءة عالية يف �سوق
العمل»
من جانبه اعترب الدكتور �سلمان حممود
عميد كلية الهند�سة املعمارية �أن اخلريجني
جت��اوزوا بعزميتهم القوية كل التحديات وهم
يتمتعون ب�ك��ام��ل م�ق��وم��ات امل�ه�ن��د���س الناجح
داعيا �إىل متابعة حت�صيلهم العلمي وامل�ساهمة
يف بناء �سورية احل�ضارة
و�أك � ��د ي��و� �س��ف ق��رو� �ش��ان رئ �ي ����س الهيئة
الإداري � � ��ة ل�ل�احت��اد ال��وط �ن��ي ل�ط�ل�ب��ة �سورية
ب��ال�ك�ل�ي��ة �أن خ��ري �ج��ي ال�ك�ل�ي��ة �أت �ق �ن��وا خالل
درا��س�ت�ه��م ف�ن��ون الت�صميم وال��ر��س��م املعماري
وتاريخ العمارة والفن
ويف كلمة اخلريجني اعترب طموح االدلبي
�أن ال�ت�خ��رج ث�م��رة م���س�يرة ع�ن��اء وت�ع��ب بذلها
الطالب متحدين كل الظروف ال�صعبة مقدما
��ش�ك��ره لأ� �س��ات��ذة اجل��ام�ع��ة ولأه� ��ايل الطالب
الذين كانوا �سندا لأبنائهم

و�أك�ثر من  750طالب من كلية الهند�سة
امليكانيكية والكهربائية بجامعة دم�شق و30
طالب من الدفعة الأوىل من الكلية التطبيقية
للعام ال��درا��س��ي 2017ـ  2018مت تخريجهم يف
حفل �أقيم على م�سرح كلية الهند�سة امليكانيكية
والكهربائية حتت �شعار «دفعة الن�صر«.
ويف ك�ل�م�ت��ه ب �ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة ه �ن ��أ رئي�س
اجل��ام �ع��ة ال ��دك �ت ��ور حم �م��د م��اه��ر قباقيبي
اخل��ري�ج�ين ب�ف��رح��ة ت�خ��رج�ه��م ب�ع��د �أن بذلوا
اجل �ه��ود يف ��س�ب�ي��ل اك�ت���س��اب امل �ع��رف��ة والنجاح
وال�ت�ف��وق ل�ي�ب��د�ؤوا مرحلة ج��دي��دة يف م�سرية
ح�ي��ات�ه��م ال�ع�م�ل�ي��ة ق��ي ��س�ب�ي��ل خ��دم��ة وطنهم
 ،وت��وج��ه بالتهنئة ل ��ذوي اخل��ري�ج�ين الذين
� �ص�ب�روا وق��ا� �س��وا � �س �ن��وات ط��وي�ل��ة ل �ت ��أم�ين كل
متطلبات �أبنائهم من �أج��ل الو�صول �إىل هذه
اللحظة.
وبني قباقيبي ب�أن خمرجات كلية الهند�سة
امليكانيكية والكهربائية باخت�صا�صاتها املتنوعة
�أث�ب�ت��ت ج��دارت�ه��ا وك�ف��اءت�ه��ا يف جميع ميادين
الإن �ت��اج املختلفة يف ال�ق�ط��اع ال �ع��ام واخلا�ص
كما تبو�أ خريجوها منا�صب هامة يف التعليم
واالقت�صاد والإن �ت��اج ال�صناعي .و�أ��ش��ار رئي�س
اجل��ام�ع��ة �إىل �أن اجل��ام�ع��ة ت��ويل ه��ذه الكلية
ع �ن��اي��ة خ��ا� �ص��ة م ��ن خ�ل��ال ت ��وف�ي�ر ال�ب�رام ��ج
الأك��ادمي �ي��ة وال�ت�ج�ه�ي��زات وامل �خ��اب��ر احلديثة
ل�ضمان خمرجات تعليمية نوعية ق��ادرة على
مواكبة متطلبات ��س��وق العمل والتنمية كما

و  220مهند�سا من كلية العمارة

و دفعة الن�صر ..

�أك��د على اهتمام اجلامعة بالكلية التطبيقية
وت��وف�ي�ر ك��اف��ة �أ� �س �ب��اب جن ��اح ه ��ذه التجربة
اجلديدة يف التعليم التقني الذي يلقى الرعاية
واالهتمام على امل�ستوى احلكومي.
ور�أى ع �م �ي��د ال �ك �ل �ي��ة ال ��دك� �ت ��ور م ��ازن
حمايري ب�أن الطاقة التي ميتلكها اخلريجون
باخت�صا�صاتهم املختلفة والتي عملت كليتهم
على ت�أهيلهم وت�ق��دمي كافة الإمكانيات من
�أجل تدريبهم واكت�شاف قدراتهم ،تتطلب من
املعنيني ا�ستثمارها بال�شكل الأمثل يف مرحلة
�إعادة �إعمار وبناء �سورية .
و�أ� �ش��ار رئ�ي����س الهيئة الإداري � ��ة يف كلية
ال �ه �ن��د� �س��ة امل�ي�ك��ان�ي�ك�ي��ة وال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ماهر
احل��ريف �إىل �أن الطالب هم الأ�سا�س يف �إعادة
�إع�م��ار وبناء ال��وط��ن» انطالقا من امل�س�ؤولية
امللقاة على عاتقهم ليكونوا ال�ق��دوة احل�سنة
لزمالئهم والأجيال القادمة.
واعترب اخلريج الأول على الدفعة رفيق
احل�سامي الذي حتث با�سم زمالئه اخلريجني
ب�أن التخرج هو البداية نحو االنطالقة الفعلية
يف االنخراط يف احلياة العملية وممار�سة املهنة
بكل م�س�ؤولية يف ق�ط��اع��ات ال�ع�م��ل ل��رد جزء
ب�سيط مما قدمه لهم وطنهم �سورية.
و�أ� �ش��ارت روال احل�م��وي مدير ع��ام �شركة
�أ� �س ����س ل�ل�ت�ع�ل�ي��م وال �ت ��دري ��ب وت �ن �م �ي��ة امل� ��وارد
ال �ب �� �ش��ري��ة «ال �� �ش��رك��ة ال��راع �ي��ة ل �ل �ح �ف��ل» �إىل
اخل��دم��ات ال�ت��دري�ب�ي��ة ال�ت��ي تقدمها ال�شركة
للطالب واملهند�سني مبختلف اخت�صا�صاتهم
م�ؤكدة على �أهمية التدريب يف �صقل خربات
الطالب اخلريجني وم�ساعدتهم يف االنخراط
ب�سوق العمل بكل �أربحية.
ويف خ �ت ��ام احل �ف ��ل مت ت �ك ��رمي الطالب
ال�ف��ائ��زي��ن ب��امل���س��اب�ق��ات وت �ك��رمي الأوائ � ��ل من
اخلريجني ،بينما ق��دم��ت ف��رق��ة �أدون �ي��ا عدداً
م��ن امل�ع��زوف��ات املو�سيقية والأغ ��اين الوطنية
والرتاثية.
ح�ضر احلفل املهند�س �أيهم حوراين ع�ضو
قيادة فرع احلزب باجلامعة وعدد من �أ�ساتذة
الكلية و�أهايل اخلريجني واخلريجات.

2018
ن�شاطات

تكرمي الفائزين باملراكز الع�شرة الأوىل يف �أوملبياد الريا�ضيات
كرمت جامعة دم�شق الفائزين
باملراكز الع�شرة الأوىل يف الأوملبياد
ال � �ط�ل��اب� ��ي اجل� ��ام � �ع� ��ي ال �ع ��ا� �ش ��ر
ل �ل��ري��ا� �ض �ي��ات ل �ع��ام  2018وال� ��ذي
�شارك فيه  139طالبا وطالبة من
خمتلف كليات اجلامعة وفروعها
«الطب الب�شري وال�صيدلة والعلوم
و الهند�سة».
وح� ��از امل��رك��ز الأول الطالب
غ �ي��ث ال��زح �ي �ل��ي م ��ن ك�ل�ي��ة الطب
ال�ب���ش��ري فيما ح��از امل��رك��ز الثاين
ال�ط��ال�ب��ة ال�ب�ت��ول ف��اط�م��ة القا�سم
م��ن ك�ل�ي��ة ال �ع �ل��وم ق���س��م الإح�صاء
الريا�ضي وامل��رك��ز الثالث الطالب
نذير تيناوي من كلية العلوم ق�سم
الريا�ضيات.
ول�ف��ت ال�ط�لاب ال�ف��ائ��زون �إىل
�أن امل�شاركة بامل�سابقات العلمية يف اجلامعة تفتح �آفاقا للطالب الختبار منهج جديد بالإبداع والتفكري �ضمن �أجواء من املناف�سة ت�ساهم بتنمية
املهارات الذهنية جلميع الطالب الذين لديهم هواية بالريا�ضيات ولي�س فقط طالب ق�سم الريا�ضيات.
ويف كلمته �أكد الدكتور حممد ماهر قباقيبي حر�ص اجلامعة على �أن تكون حا�ضنة لأي ن�شاط �أو تظاهرة علمية و�أكادميية واكت�شاف
التميز والإبداع يف كلياتها التي ت�ضم نحو � 270ألف طالب وطالبة.
وبني الدكتور عبد اللطيف هنانو رئي�س اللجنة العلمية يف �أوملبياد الريا�ضيات �أن اللجنة العلمية حر�صت على �صياغة �أ�سئلة تقي�س
مهارات التميز والإبداع وترتكز على املحاكمة املنطقية والتفكري الناقد واملرونة والأ�صالة يف التفكري والقدرة على توظيف املعرفة يف حل
امل�شكالت العلمية.
و�أع��رب الدكتور حممود قويدر عميد كلية العلوم يف جامعة دم�شق عن فخره واعتزازه بالطالب امل�شاركني يف الأملبياد وق��ال�« :إنهم
ي�شكلون ع�صب احلياة وروح التفا�ؤل مبا ميثلون من قيم وطنية وعلمية و�أخالقية وعلى عاتقهم تقع م�س�ؤءوليات ج�سام لتعزيز منعة الوطن
و�صموده».
واعترب الدكتور خالد خنيف�س رئي�س ق�سم الريا�ضيات يف كلية العلوم بجامعة دم�شق تكرمي الفائزين ر�سالة للعامل �أن �سورية بلد التميز
والنبوغ و الإبداع و�إنها م�ستمرة يف تقدمي �أجيال من املتميزين الذين يحملون منارة العلم.
وت�ضمن التكرمي منح �شهادات تقدير وجوائز نقدية للفائزين باملراكز الثالثة الأوىل .

مباراة كرنفالية بني جنوم كرة ال�سلة القدامى و�أ�ساتذة جامعة دم�شق
تغلب فريق قدامى جنوم كرة ال�سلة على
�أ�ساتذة جامعة دم�شق بنتيجة  56-57يف
مباراة كرنفالية �أقامتها جامعة دم�شق اليوم
بالتعاون مع االحت��اد الوطني لطلبة �سورية
مبنا�سبة �أعياد ني�سان املجيدة وانت�صارات
جي�شنا البا�سل.
املباراة التي �أقيمت على �أر�ض مالعب
اجلامعة ات�سمت بالطابع ال��ودي وح�ضرها
جمهور من الطلبة �شجعوا بحرارة ما �أعطى
امل �ب��اراة م��زي��د ًا م��ن احلما�سة كما �شهدت
عرو�ضا فنية جميلة وال �سيما من قبل جنوم
�سورية ال��ذي��ن ت��رك��وا ب�صمات يف املالعب
ال�سورية �أمثال طريف قوطر�ش وفايز قباين
ومهند دع��دو���ش و�أ�سامة م��دين وعبد اهلل كمونة وزي��د جمعة
وط��ارق م�صري بينما �ضم فريق �أ�ساتذة دم�شق كال من �إياد
�إدلبي وعامر البني وح�سني �إبراهيم وه�شام الك�سواين ونا�صر
قبق ومو�سى مرتي.
و �أك��د مدير الأن�شطة الطالبية يف جامعة دم�شق ب�شار
زعبالوي �أن اجلامعة د�أب��ت على �إعطاء الن�شاطات الثقافية
والريا�ضية واالجتماعية �أهمية كبرية فهي لي�ست منربا ومنارة
للعلم فقط �إمنا تويل اهتماما متزايدا وب�شكل دائم للن�شاطات
الريا�ضية.
من جهته �أ�شار مدير دائرة الأن�شطة الريا�ضية يف اجلامعة

وليد �أب��و ال�سل �إىل �أن اجلامعة ب�صدد �إقامة املزيد من الفعاليات
الريا�ضية �ضمن خطة مدرو�سة بهدف تفعيل الريا�ضة اجلامعية وال
�سيما بعد �أن مت االنتهاء من ت�أهيل معظم املالعب.
وبعد املباراة جرى تتويج فريق قدامى جنوم كرة ال�سلة �إ�ضافة
�إىل عبد الرحمن املن�صوري الفائز الأول يف بطولة جامعة دم�شق بكرة
امل�ضرب لفئة فوق � 55سنة وجمعة ال�سهو لفئة حتت � 55سنة وزوجي
كرة امل�ضرب ب�شار مطلق وجمعة ال�سهو اللذين فازا يف املباراة النهائية
على عبد الرحمن من�صوري وزهري حالق كما مت تتويج ح�سني الزعبي
�صاحب املركز الأول يف كرة الطاولة ون�شوان ع��زاوي الفائز ببطولة
ال�شطرجن.
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نواف ـ ـ ـ ـ ــذ
عندما يكون
التخ�ص�ص اجلامعي
�إكراها ولي�س
اختيارا ؟
مل يعد خافيا على �أحد ال�سلوك
ال���ذي مي��ار���س��ه الأه���ل على �أبنائهم
الناجحني يف الثانوية العامة ،فما
�إن ت�صدر النتائج حتى يبد�أ الأهل
بالتدخل املفرط يف حتديد م�ستقبل
�أب��ن��ائ��ه��م م��ن خ�ل�ال ال�ضغط عليهم
الختيار التخ�ص�ص اجلامعي الذي
يرغبون فيه �ضاربني بعر�ض احلائط
رغبات وميول �أبنائهم.
و ال نبالغ �إذ قلنا �أنه يف حاالت
كثرية يتحول هذا التدخل �إىل ت�سلط
وتعنت ميار�سه الآب���اء على الأبناء
ل��درج��ة ي��ت��وىل الأب �أو الأم ملء
ا�ستمارة املفا�ضلة وحتديد الرغبات
ب��دال م��ن �أبنائهم  .وخ�ير دليل على
ذل��ك م�شهدمرافقة الأه��ل لأبنائهم
�إىل مراكز املفا�ضلة .
وبقناعة �أغلب الآباء والأمهات
الذين يح�صل �أبنائهم على درج��ات
عالية يف الثانوية العامة ،ب�أنه من
البديهي �أن يتجه �أبنائهم نحو الكليات
الطبية �أو الهند�سية وم���ن امل�شني
�أن ي��خ��ت��اروا ف���روع �أخ����رى نتيجة
نظرة املجتمع الدونية لبع�ض هذه
التخ�ص�صات ،ويف �أغ��ل��ب الأح��ي��ان
تكون الغاية �أن يتباهى الأب بابنه
�أمام الآخرين وي�شبع غروره الداخلي
من خالل تفوق ابنه على �أبناء �أقاربه
وزم�لائ��ه ،فيقع الأب��ن��اء يف ح�يرة من
�أمرهم ،وي�صبحون م�شتتني بني تلبية
رغبات الأهل وميولهم ال�شخ�صية.
وث��م��ة ق�ص�ص ك��ث�يرة ومتكررة
يف جمتمعنا� ،سببت التعا�سة للأبناء
و�أدت �إىل الف�شل يف احل�صول على
ال�شهادة اجلامعية لأنهم مل يتمكنوا
م��ن موا�صلة درا���س��ة م��ا ال يرغبون
فيه.نتيجة ر�ضوخهم مكرهني لتلبية
رغبة الأهل ويف كثري من الأحيان يلج�أ
االب��ن �إىل تبديل درا�سته يف ال�سنة
التالية �إىل كلية �أو تخ�ص�ص �أخر
في�ضع من عمره �سنة درا�سية وي�صيب
بالإحباط.
فيا �أي��ه��ا الآب���اء دع���وا �أبنائكم
ير�سمون طريق حياتهم ب�أنف�سهم  ،كي
ال تكونوا �شركاء و�إال تكونوا �شركاء يف
ف�شلهم الدرا�سي.

رجاء يون�س

2018
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ن�شاطات

م�شاريع متميزة لق�سم امليكاترونك�س يف الكلية التطبيقية

ن��اق ����ش ق���س��م امل �ي �ك��ات��رون �ك ����س يف الكلية
ل�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة م �� �ش��اري��ع ت �خ��رج ط�ل�اب الدفعة
الثانية من طالبه للعام الدرا�سي 2017ـ.2018
وب�ي�ن ال��دك �ت��ور حم �م��د احل �� �س�ين عميد
الكلية ب ��أن م�ستوى م���ش��اري��ع ت�خ��رج الدفعة
الثانية من الكلية التطبيقية يعرب عن مدى
متكن الطالب من اجلانب العملي الذي تلقوه
يف الكلية الفتا �إىل �أن هذه امل�ؤ�شرات ت�ؤكد �أن
الكلية �سوف يكون لها م�ستقبل واع��د قريبا
بق�سميها امليكاترونك�س وتقنيات احلا�سوب من
�أجل حتديث اجلوانب التطبيقية.
ول�ف��ت احل�سني �إىل �أن ه��ذه امل�شاريع
املتميزة واقعية وخا�صة و�أن الطالب يتميزون
بقدرة عالية على تنفيذ اجلوانب العملية من
خ�ل�ال ت�ك��ري����س م��ا مت درا� �س �ت��ه خ�ل�ال الأرب ��ع
�سنوات ليتجلى يف م�شروع التخرج الذي نفذه
الطالب ب�أفكار من �أر�ض الواقع.
و�أ��ش��ار عميد الكلية �إىل ع��دم وج��ود �آلية
�صرف حقيقية وواقعية لتمويل امل�شاريع حتى
الآن �آم�لا يف العام القادم �أن يتم �صرف جزء
م��ن ن�ف�ق��ات ه��ذه امل���ش��اري��ع م��ن ب�ن��د التدريب
وال �ت �ج �ه �ي��زات ب �ح �ي��ث ي �ت��م ت ��زوي ��د الطالب
بالقطع الأزم��ة ويتم �إعادتها �إىل الكلية بعد
انتهاء امل�شروع.
وقال مدير ق�سم امليكاترونك�س يف الكلية
الدكتور حممود بني املرجة :بلغ عدد الطالب
املتخرجني من الق�سم  30طالب وكا ن هناك
ح��ر���ص منذ ال�ب��داي��ة على �أن ت�ك��ون امل�شاريع
مبتكرة م��ن خ�لال البحث ع��ن �أف�ك��ار جديدة
 ،ينتج عنها م�شاريع متميزة الفتا �إىل �أن كل
امل�شاريع تعتمد على تقنية االردوي �ن��و ب�شكل
ع��ام لكونها تقنية مفتوحة امل�صدر ومبتناول
اجلميع.
و�أ�شار بني املرجة �إىل �أن العائق الوحيد
ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل�م���ش��اري��ع ه��و ال�ت�م��وي��ل  ،فمعظم
م�شاريع الطالب على نفقتهم اخلا�صة  ،لذلك
ف� ��إن كمية ون��وع�ي��ة ال�ت�ق�ن�ي��ات امل�ستخدمة يف
امل�شاريع والنماذج �أقل من املطلوب ولكن بجهود
الطالب وم�ساعدة �أ�ساتذتهم ا�ستطاعت الكلية
�أن تقدم م�شاريع ب�سوية جيدة.
ومن امل�شاريع املتميزة  /م�شفى ميداين
متميز  ،م�شروع ال�سري الناقل املربمج  ،البيت
الذكي عرب امتتة متطلبات املنزل ب�شكل عام ،

م�ستودع م�ؤمتت  ،روبوت قابل للم�شي حماكاة ميكن �أن ي�صل بع�ضها �إىل م�ستوى امل�شاريع
الإن�سان الآيل.
البحثية مثل �آلة التعبئة بحيث يجرى عليها
و�أ��ش��ار الدكتور �سامر ح�سام الدين �أحد �أبحاث لتطوير العمليات يف خطوط الإنتاج يف
الأ��س��ات��ذة امل�شرفني على امل���ش��اري��ع �إىل وجود ال�شركات العاملية.
ت�ط��ور ملحوظ وم��و��ض��وع��ي مل�شاريع التخرج
الطالب  ..م�شاريعنا قابلة
يف ق�سم امليكاترونك�س يف الكلية التطبيقية
للتطبيق يف حال توفر
خالل ال�سنة الثانية تتيح لهم االندماج ب�سوق
الإمكانيات
العمل ب�شكل جيد وخا�صة و�أن الطالب لديهم
وحتدثت الطالبة خلود ا�سماعيل وزميلها
تقاطعات ب�ين امليكانيك والكهربا والربجمة
وهو مبد�أ اخت�صا�ص امليكاترونك�س .م�ضيفا ..علي ج��ام��و���س حممد ح�م��ام ع��ن م�شروعهم
امل �� �ش��روع ب �ح��د ذات� ��ه ن� ��واة ت��دري �ب �ي��ة للطالب وه ��و ع� �ب ��ارة م���ش�ف��ى م �ي��داين م�ت�ن�ق��ل مزود
�أم�لا �أن يتاح للطالب امل�شاركة يف امل�ؤمترات ب �غ��رف��ة ع�م�ل�ي��ات جم �ه��زة ب �ك��اف��ة التجهيزات
واملعار�ض ومنها معر�ض البا�سل لكي يتعرف كالعناية امل�شددة والإ��س�ع��اف و�أج�ه��زة التحكم
القطاع اخلا�ص على هذه الأعمال وي�ساهم يف م��زود بالتغذية الكهربائية واحلمامات وكافة
م�ستلزمات امل�شفى.
ت�أمني فر�صة العمل املنا�سبة للطالب
و�أكد الطالب ب�أن هذه امل�شروع متميز فيه
وحتدث ح�سام الدين عن امل�شروع املتميز
ال��ذي �أ� �ش��رف عليه وه��و ع�ب��ارة ع��ن �آل��ة لفرز تقنيات �آلية ت�سهل عملية التحكم يف امل�شفى ،
الألوان با�ستخدام االردوينو يقوم بفرز املنتج م�شريين �إىل �إمكانية تنفيذه على ار�ض الواقع
ح�سب لونه م�شريا �إىل �إمكانية تطوير هذا يف ح��ال توفرت الإمكانيات و�أن كل الدرا�سات
واحل���س��اب��ات م��ن �أج��ل تنفيذه ج��اه��زة يف حال
امل�شروع يف ا�ستخدامات �أخرى.
واعترب املهند�س ح�سان الإم��ام  ،امل�شرف طلب منهم .
�أم� � ��ا الأخ � ��وي � ��ن ع �م��ر وحم� �م ��د دروي� �� ��ش
العلمي على م�شروعي �آل��ة التعبئة الزمنية
والبيت الذكي .ب��أن �أه��م ميزة مل�شاريع الكلية فقد �صما روب ��وت �أيل ق��ادر على امل�شي بكافة
التطبيقية تكثيف ال�ع�م�ل��ي ف�ي�ه��ا و�إذا �أردن ��ا االجت ��اه ��ات ومي �ك��ن ال �ت �ح �ك��م ب ��ه ع ��ن طريق
حت�ق�ي��ق ل�ن�ج��اح �أك�ب�ر ل�ل�م���ش��اري��ع ن�ح�ت��اج �إىل ال �ب �ل��وت��وث م ��ؤك��دي��ن ه ��ذا ال ��رب ��وت متعدد
دع��م م��ادي م��ن ال�شركات ال�صناعية للطالب اال�ستخدامات يف املراقبة و�سيكمالن لدرا�سة
لت�سويق م�شاريعهم ودعم من غرفتي ال�صناعة من �أجل تطويره يف ا�ستخدامات �أكرث .
و�أم��ا حممد ن��ور دوب��ا وحممد مهنا فقد
والتجارة كي ال تبقى امل�شاريع يف املخابر فقط.
و�أ�ضاف ..هذه امل�شاريع �أولية ولكنها قابلة �أجن ��زا م���ش��روع زراع ��ة روب��وت�ي��ة ب 6حمركات
للتطوير ويف حال مت دعمها بال�شكل ال�لازم � ،سريفو ي�ستطيع حمل ن�صف كيلو غرام  ،ميكن

ت��زوي��ده ب�ح���س��ا��س��ات خمتلفة وا�ستخداماته
متعددة وخا�صة يف املعامل ال�صناعية وميكن
مي�ك��ن ت �ط��وي��ره ب ��إ� �ض��اف��ة ب�ع����ض احل�سا�سات
الأخرى وزيادة عدد املحركات.
ف�ي�م��ا ��ص�م��م ال �ط�لاب ع�م��ر ع�ب��د ال ��رزاق
 ،حم �م��د احل �ك �ي��م م�ن�ظ��وم��ة ل �ف��رز املنتجات
الغذائية ح�سب ال �ل��ون ت�ستخدم يف خطوط
الإنتاج قبل �آخر مرحلة و�أ�شارا �إىل �أن امل�شروع
يوفر راحة و�سهولة ودقة يف عملية فرز الألوان
يف املواد الغذائية وال�صناعات الدوائية.
�أم� ��ا ال �ط��ال �ب��ان ن� ��وار �أر�� �س�ل�ان وحممود
اخلليف فم�شروعهما عبارة عن نظام حتزين
م�ؤمتت للم�ستودعات املغلقة بوا�سطة رافعة
�سقفية مربوطة مع نظام �سكادا � ،آلية العمل
فيه تعتمد على تعبئة الرفوف يف امل�ستودعات
وال�ك���ش��ف ع ��ن ال��رف��وف ال �ف��ارغ��ة م��ن خالل
وج� ��ود ح���س��ا��س��ات خ��ا� �ص��ة وق ��د اع �ت �م��دوا يف
م�شروعهما على دم��ج الرافعة ال�سقفية مع
ال��راف �ع��ة ال �� �ش��وك �ي��ة م ��ن خ �ل�ال �إدخ� � ��ال علم
الروبوت بامل�ستودعات وهو �شيء جديد يف نظام
�أمتتة امل�ستودعات يف �سورية .

منزل ذكي

تطوير البيت الكال�سيكي �إىل بيت متحكم
 ،م�شروع من ت�صميم الطالب حممد امللحم
،ع�صام القدور ،حممد �ضفار  ،حيدر �شباين.
و�أو��ض��ح الطالب ب ��أن م�شروعهم يعتمد
على وجود عدة ح�سا�سات منها للغاز وم�ستوى
املاء  ،وحالة تربيد وتكييف املنزل بالإ�ضافة
�إىل ح�سا�س رطوبة يركب احلديقة وكامريا
ت�خ��زن ال���ص��ور ب��ال�ت��اري��خ وال���س��اع��ة و ح�سا�س
لكراج ال�سيارات ميكن �أن يفتح الباب ويغلق
عن طريق مقود ال�سيارة املربوط بالبلوتوث
وك��ذل��ك الإ� � �ض ��اءة مي �ك��ن ال�ت�ح�ك��م ب �ك��ل هذه
احل �� �س��ا� �س��ات ع��ن ب �ع��د ع��ن ط��ري��ق االنرتنت
م�شريين �إىل �أن هذا البيت �أ ،قابل للتطبيق
بعد �إجراء بع�ض التعديالت عليه .
�أما الطالب عبد الكرمي عبيد وزمالئه
ف�ق��د ��ص�م�م��وا �آل� ��ة تعبئة زم�ن�ي��ة ت�ع�م��ل على
تقنيات الهواء امل�ضغوط قابلة للربجمة ميكن
ا�ستخدامها يف تعبئة املياه املعدنية والع�صائر،
ميكن تطويرها يف ح��ال ت��وف��رت الإمكانيات
املادية.
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تقنية حديثة لغر�س الأ�سنان دون جراحة يف ملتقى زراعة وجتميل
ت �ن��اول امل�ل�ت�ق��ى ال�ع�ل�م��ي ال ��راب ��ع لزراعة
وجت�م�ي��ل الأ� �س �ن��ان ال ��ذي ا��س�ت���ض��اف��ه م�شفى
الأ�� �س ��د اجل��ام �ع��ي ب��دم���ش��ق ن �ح��و  30عنوانا
متنوعا حول موا�ضيع طب الأ�سنان التجميلي
وال� ��زرع ع�ن��د الأط �ف��ال ودور ج��راح��ة ال�ف��م يف
ت��دب�ير ال�ت���ش��وه��ات ال��وج�ه�ي��ة الفكية وتدبري
االخ �ت�ل�اط��ات اجل��راح �ي��ة ال�ف�م��وي��ة ال�شائعة
وخيارات التعوي�ض املتحرك املثبت بالزرعات.
و� �ش��ارك يف امل�ل�ت�ق��ى ال ��ذي نظمته نقابة
�أطباء �أ�سنان بدم�شق نحو �أل��ف طبيب �أ�سنان
من �سورية و�إيطاليا ولبنان وراف�ق��ه معر�ض
طبي ملنتجات ومواد �سنية لبع�ض ال�شركات.
وناق�ش امل�شاركون خالل جل�سات امل�ؤمتر
م��وا��ض�ي��ع تتعلق ب��ال�ع��وام��ل احل���س�ن��ة لزراعة
ال �ع �ظ��م والأ�� �س� �ن ��ان واخ �ت�ل�اط��ات �ه��ا و�آفاقها
اجلديدة وتدبري انثقابات اجل��ذور يف املداواة
ال�ل�ب�ي��ة وال ��وج ��وه اخل��زف �ي��ة ب�ي�ن اال�ستطباب
وال ��رغ� �ب ��ة ودور امل � � ��واد امل ��ال �ئ ��ة يف ت�صميم
االبت�سامة.
وكانت نقابة �أطباء �أ�سنان دم�شق نظمت
امللتقى العلمي الأول لزراعة وجتميل الأ�سنان
يف �شباط عام  2015مب�شاركة نحو  800طبيب.

االرتقاء باملهنة

و�أو� � �ض� ��ح ن �ق �ي��ب �أط� �ب ��اء �أ� �س �ن ��ان دم�شق
الدكتور ر�شاد مراد ب�أن امللتقى يهدف ملواكبة
تطور جتربة زراعة الأ�سنان يف �سورية وطرح
�أح� � ��دث الأب � �ح� ��اث امل �ح �ل �ي��ة ل �ت �ق��دمي �أف�ضل
اخلدمات للمري�ض.

ول �ف��ت ال��دك �ت��ور م� ��راد �إىل �أن النقابة مكانها الطبيعي العلمي ومنعها من التحول
وب��ال �ت��وازي م��ع ال�ن���ش��اط��ات ال�ع�ل�م�ي��ة ت�سعى �إىل جت� ��ارة ت �ه��دف ل�ل��رب��ح وج�ع�ل�ه��ا ع�ل�م��ا له
لالرتقاء باملهنة عرب تطوير القوانني الناظمة ا�ستطبابات وم�س�ؤوليات �أخالقية.
لها وحمايتها م��ن ال��دخ�لاء والت�شجيع على
تقنيات عاملية
املناف�سة االيجابية بني الأطباء.
ومن لبنان �أو�ضح الدكتور �ألبري اخلوري
يف حني لفتت نقيب �أطباء �أ�سنان �سورية
الدكتورة فادية دي��ب �إىل �أن مواكبة الأطباء اخت�صا�صي ج��راح��ة �أ��س�ن��ان �أن م�شاركته يف
للتطورات العلمية والتقنية تعزز ثقة املر�ضى امللتقى تهدف لعر�ض تقنية جديدة عامليا يف
ب�ه��م وحت��اف��ظ ع�ل��ى �سويتهم امل�م�ي��زة حمليا زراع��ة الأ�سنان دون جراحة مبينا �أن �سورية
ت�ضم �أط�ب��اء يتمتعون بكفاءة عالية ولديهم
وعامليا.
كما بني رئي�س اللجنة العلمية يف نقابة انت�شار كبري يف دول العامل ما ي�ساعد يف نقل
�أطباء �أ�سنان دم�شق الدكتور اليان �أب��و �سمرا كل التجارب العلمية والتقنية �إليها.
وم��ن لبنان �أي���ض��ا �أو� �ض��ح االخت�صا�صي
�أن امل�ل�ت�ق��ى ي �ه��دف ل��و��ض��ع ه ��ذه ال �ظ��اه��رة يف

حمافظ القنيطرة يطلع على �سري امتحانات كلية الرتبية الرابعة
تفقد حمافظ القنيطرة همام �صادق
دبيات امتحانات الف�صل الدرا�سي الثاين
يف كلية الرتبية الرابعة بالقنيطرة واطلع
على ح�سن �سري العملية االمتحانية فيها .
وا� �س �ت �م��ع دب� �ي ��ات �إىل �آراء الطالب
ح��ول والأج � ��واء االم�ت�ح��ان�ي��ة و�شموليتها
الأ�سئلة للمنهاج املقرر م�شددا على �أهمية
توفري كافة الأج��واء املريحة وامل�ستلزمات
ال�ضرورية لطالب كليات ف��رع القنيطرة
للو�صول اىل العملية االمتحانية بال�شكل
الأمثل .
و�أو� �ض��ح دب �ي��ات �أن ا��س�ت�م��رار العملية
التعليمية يف فرع جامعة دم�شق بالقنيطرة
وانتظامها وت�صميم الطالب على متابعة حت�صيلهم العلمي ي�ؤكد �إ�صرار �أهايل املحافظة على متابعة حياتهم رغم كل
الظروف و�أن ا�ستمرار العملية التعليمية �أف�ضل رد على الإرهاب.
و�أثنى ال�سيد املحافظ على جهود �إدارة جامعة دم�شق وفرعها يف القنيطرة لإجن��اح العملية التدري�سية خالل
ال�سنوات املا�ضية م�ؤكدا �أن �سري العملية االمتحانية بال�شكل املنا�سب ثمرة جهود متوا�صلة على مدار العام من قبل
هذه الإدارات معرباً عن تقديره للعاملني يف اجلامعة والأ�سرة التعليمية ب�شكل عام لإجنازهم االمتحانات بال�شكل
املطلوب.
و�أ� �ش��ارت ال��دك�ت��ورة �سعاد م�ع��روف عميد كلية الرتبية على موا�صلة العمل م��ن اج��ل �سري العملية التعليمية
واالمتحانية رغم كل الظروف وذلك بالتعاون مع رئا�سة جامعة دم�شق.
راف��ق املحافظ يف اجلولة رئي�س جمل�س املحافظة حممد املحاميد وع�ضو املكتب التنفيذي املخت�ص عبداهلل
الزوري.

يف ج��راح��ة الأ��س�ن��ان والتعوي�ضات ومعاجلة
الأ� �س �ن��ان ب��ال�ل�ي��زر ال��دك �ت��ور � �ش��ادي فرجنية
ب��أن��ه ج��اء لعر�ض تقنية ج��دي��دة لليزر وقال
«احل���ض��ور الكثيف يف امللتقى ملفت ويعك�س
�إرادة ال�شعب ال�سوري فرغم احلرب واحل�صار
االق �ت �� �ص ��ادي ي �� �ص��ر الأط � �ب� ��اء ع �ل��ى متابعة
ال�ت�ط��ورات العلمية ال�ع��امل�ي��ة» م�شريا �إىل �أن
امل�ستوى العلمي للأطباء ال�سوريني مماثل
للم�ستويات العاملية.
وعن تقنية الليزر �أو�ضح فرجنية �إمكانية
ا� �س �ت �خ��دام��ه و� �ض �م��ن ب ��روت ��وك ��والت حم ��ددة
لتبيي�ض الأ�سنان وعالج االلتهابات واجلروح
يف الفم وجراحة اللثة بوقت �شفاء �أقل كما �أنه
ينا�سب ب�شكل خا�ص مر�ضى ال�سكري والقلب.
ومن �إيطاليا عرب مدير مبيعات اقليمي
ل�شركة كالروناف للتكنولوجيا الطبية لوكا
ك��ا��س�ي�ل�ي�ن��ا ع��ن �إع �ج��اب��ه ب��احل �� �ض��ور الكثيف
للأطباء ال�سوريني وال��ذي يعك�س التزامهم
واهتمامهم باالطالع على ما هو جديد علميا
وت�ق�ن�ي��ا وال� �ت ��زام � �س��وري��ة ب�ت�ط��وي��ر اخلدمات
امل�ق��دم��ة للمر�ضى مبينا �أن ال�شركة ترغب
بطرح منتجاتها يف �سورية.
ح �� �ض��ر اف �ت �ت��اح امل �ل �ت �ق��ى وزي � ��ر التعليم
العاملي الدكتور عاطف النداف واملفتي العام
للجمهورية الدكتور �أحمد بدر الدين ح�سون
وفعاليات �أكادميية وعلمية.

اجلمعية العلمية الحتاد كليات
الرتبية العربية
تعقد اجتماعها ال�سنوي
يف لبنان
ع�ق��دت اجلمعية العلمية الحت��اد كليات الرتبية
العربية اجتماعها ال�سنوي ال��دوري للجنة التنفيذية
يف مركز البحوث الرتبوية يف لبنان برئا�سة الدكتورة
�أمل الأحمد عميد كلية الرتبية بجامعة دم�شق ـ الأمني
العام للجمعية العلمية الحتاد كليات الرتبية العربية ـ
وح�ضور عمداء عدد من كليات الرتبية يف اجلامعات
العربية و�أع�ضاء اللجنة التنفيذية للجمعية وذلك يف
الفرتة ما بني 1ـ. 2018 /8/3
وعلى هام�ش االجتماع �أقيمت ور�شة عمل عر�ضت
فيها ال��دك �ت��ورة الأح �م ��د ت�ق��ري��را خ��ا��ص��ا بالأن�شطة
العلمية للجمعية ،كما نوق�شت م�ؤمتر اجلمعية الأخري
ال��ذي عقد يف عمان يف ني�سان املا�ضي كما مت الإعداد
للم�ؤمترات واالجتماعات التي �ستعقدها اجلمعية يف
ال�ع��ام املقبل �،إ��ض��اف��ة �إىل �أوراق عمل قدمت م��ن قبل
بع�ض عمداء الكليات  ،ويف نهاية االجتماع مت التو�صل
�إىل ع��دد م��ن امل �ق�ترح��ات وال�ت��و��ص�ي��ات �أه�م�ه��ا تفعيل
التوا�صل ب�ين �أع���ض��اء اجلمعية بغية ت�ب��ادل اخلربات
وال�ت�ج��ارب فيما بينهم  ،وت��وح�ي��د الأه� ��داف وال ��ر�ؤى
الرتبوية العربية والعمل على تفعيلها.
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جامعة دم�شق متنح �شهادات تخرج فخرية لأ�سر طالبها ال�شهداء
تقديرا لعطائهم وت�ضحياتهم منحت جامعة دم�شق
اث�ن�ين م��ن ذوي طالبها ال�شهداء ال��ذي��ن ق��دم��وا دماءهم
دفاعا عن الوطن �شهادات تخرج فخرية.
ويف ت�صريح قال رئي�س جامعة دم�شق الأ�ستاذ حممد
ماهر قباقيبي“ :الطالب ال��ذي��ن ا�ست�شهدوا خ�لال هذه

احل��رب العدوانية التي �شنت على �سورية ب��اق��ون يف ذاكرتنا
وكانوا خري دليل على �صمود ال�شعب ال�سوري وا�ستمرار �سري
العملية التعليمية رغم حم��اوالت الإره��اب �إيقافها الفتا �إىل
حر�ص اجلامعة على تكرمي �أ�سرهم وتقدمي كل ما يلزم عرب
مكتب �ش�ؤون ال�شهداء يف اجلامعة

حملة تربع بالدم وزيارة جلرحى اجلي�ش..
مبنا�سبة عيد ال�شهداء
مب �ن��ا� �س �ب��ة ع �ي��د ال �� �ش �ه ��داء وتقديرا
لت�ضحيات اجلي�ش ال�ع��رب��ي ال���س��وري نظم
مكتب ال�شهداء يف فرع جامعة دم�شق حلزب
البعث العربي اال�شرتاكي حملة تربع بالدم
مب���ش��ارك��ة �أك�ث�ر م��ن  100ط��ال��ب وطالبة،
وزي ��ارة جل��رح��ى اجلي�ش وال �ق��وات امل�سلحة
ال� ��ذي ي�ت�ل�ق��ون ال �ع�ل�اج يف م���ش�ف��ى يو�سف
العظمة الع�سكري.
و�أك��د �أم�ين فرع
احل � � ��زب باجلامعة
ال � � ��دك� � � �ت � � ��ور خ� ��ال� ��د
احللبوين ب�أن �أبطال
اجل � �ي � ��� ��ش ال � �ع ��رب ��ي
ال� � ��� � �س � ��وري ال� ��ذي� ��ن
ي� � �ب � ��ذل � ��ون ال � �غ � ��ايل
والنفي�س وي�ضحون
ب ��أرواح �ه��م م��ن �أجل
�أن ت �ب �ق ��ى � �س ��وري ��ة
�� �ش ��اخم ��ة م ��رف ��وع ��ة
الر�أ�س لهم احلق علينا �أن نقف �إىل جانبهم
ب�ك��ل الإم �ك��ان �ي��ات امل �ت��اح��ة م���ش�يرا �إىل �أن
ال �ت�ب�رع ب��ال��دم ه��و م���س��اه�م��ة ب���س�ي�ط��ة من
ط�لاب اجلامعة و�أ��س��ات��ذت�ه��ا ت��أك�ي��دا منهم
وقوفهم �إىل جانب جي�شهم وخا�صة و�أن هذا
الن�شاط يتزامن مع عيد ال�شهداء لأن دم
ال�شهيد ال يعادله �شيء يف احلياة  ،م�ؤكداً
�أن ب�شائر الن�صر اقرتبت ،ونحن يف الف�صل
الأخ�ير من ه��ذه احل��رب الكونية التي كان
هدفها تدمري �سورية وح�ضارتها و�شعبها
لكنهم ف�شلوا ومل يح�صدوا �سوى اخليبة
والهزمية.
من جهته �أكد رئي�س اجلامعة الدكتور
حممد م��اه��ر قباقيبي على �أهمية التربع

بالدم وزيارة اجلرحى كنوع من العرفان باجلميل
وكجزء ب�سيط مما قدموه من ت�ضحيات يف �سبيل
الوطن ،فهم �صناع الن�صر وبف�ضل ت�ضحياتهم
��ص�م��دت ��س��وري��ة ب��وج��ه احل ��رب وب�ق�ي��ت �شاخمة
عزيزة مكرمة.
م��ن جانبه �أك��د ع�ضو ق�ي��ادة ال�ف��رع الرفيق
املهند�س �أي�ه��م احل ��وراين رئي�س مكتب متابعة
� � � � � �ش � � � � ��ؤون �أ� � � �س� � ��ر
ال�شهداء �أن الدفاع
ع��ن ��س��وري��ة فر�ض
ع�ين ع�ل��ى اجلميع
وان ه� ��ذه ال��دم��اء
ال تعادل جزءا مما
ي� �ق ��دم ��ه ج �ن ��ودن ��ا
ال� �ب ��وا�� �س ��ل الذين
ي � �� � �س � �ه � ��رون على
ح� �م ��اي ��ة ال� ��وط� ��ن،
م � �� � �ش �ي�را �إىل �أن
فرع جامعة دم�شق
ل�ل�ح��زب ينظم ب�شكل دائ ��م ح�م�لات ت�ب�رع دعما
لأبطال اجلي�ش العربي ال�سوري.
وع�بر امل�شاركون يف احلملة ع��ن اعتزازهم
بت�ضحيات اجلي�ش العربي ال���س��وري ووقوفهم
�إىل جانبه حتى حتقيق الن�صر على الإره ��اب،
ودم��اءه��م التي ت�برع��وا بها للجرحى للجرحى
ي ع��رب��ون وف��اء لأول�ئ��ك ال��ذي��ن يبذلون الغايل
وال�ن�ف�ي����س يف �سبيل ال��وط��ن �آم �ل�ين �أن ت�ساهم
دمائهم التي يتربعون بها يف �شفاء املر�ضى
ك�م��ا �أع� ��رب ع ��دد م��ن ج��رح��ى اجل�ي����ش عن
�شكرهم لهذه االلتفاتة الكرمية التي رفعت من
معنوياتهم م��ؤك��دي��ن ا�ستعدادهم وت�صميمهم
على العودة �إىل �ساحات القتال لدحر الإرهابيني
فور متاثلهم لل�شفاء.

ع�ضو قيادة فرع جامعة دم�شق حلزب البعث العربي
اال��ش�تراك��ي رئي�س مكتبي التنظيم وال���ش�ه��داء املهند�س
�أيهم احل��وراين بني �أن ع��دد �شهداء جامعة دم�شق جتاوز
�� 150ش�ه�ي��دا مم��ن ن��ا��ض�ل��وا يف �سبيل التح�صيل العلمي
مو�ضحا �أن اجلامعة تقوم بعدد من الن�شاطات والفعاليات
واال�ستثمارات التي يعود ريعها ل�صالح �أ�سر ال�شهداء من
الناحية املادية �إ�ضافة �إىل تقدمي اخلدمات الآنية لذوي
ال�شهداء وت�سهيل معامالتهم
وع�بر وال��د ال�شهيد قتيبة حممد املو�سى ع��ن فخره
واعتزازه ب�شهادة ابنه م�ؤكدا �أن ت�ضحيات الطلبة منحتهم
ال�صمود واحلياة و�أنارت الدرب �أمام الأجيال القادمة �شاكرا
اهتمام جامعة دم�شق ب��ذوي الطالب ومنحهم ال�شهادات
الفخرية لتكون و�ساما يزين املنازل التي حموها.
وال�شهيد قتيبة من مواليد  1991طالب �سنة ثالثة
ح�ق��وق ا�ست�شهد ع��ام � 2017إث��ر �إ��ص��اب�ت��ه بطلق ن��اري من
املجموعات الإرهابية يف جوبر بينما ال�شهيد حممد معتز
العثمانلي الذي ح�ضرت والدته التكرمي وت�سلمت �شهادة
التخرج الفخرية م��ن مواليد  1980طالب ماج�ستري يف
كلية العلوم ال�سيا�سية ا�ست�شهد يف ريف حماة عام 2017

طالب من كلية الفنون ير�سمون و�سط الدمار
الذي خلفه الإرهابيون يف خميم الريموك

مب�شاركة  13طالبا وطالبة من كلية
الفنون اجلميلة انطلقت فعالية «ع�شب»
التي تنظمها جمعية نور للإغاثة والتنمية
وذل � ��ك يف خم �ي��م ال�ي�رم ��وك ح �ي��ث يقوم
امل���ش��ارك��ون ب��ر��س��م ل��وح��ات ت�شكيلية حتت
�شعار«لأن الفن هو الأمل».
واخ�ت��ار امل�شاركون ��ش��ارع فل�سطني يف
املخيم ليكون مر�سمهم ملدة �أ�سبوع و�سط
الدمار الذي خلفته التنظيمات الإرهابية
امل�سلحة قبل �أن يعيد ل��ه �أب�ط��ال اجلي�ش
العربي ال�سوري الأمن والأمان حيث بد�ؤوا
بر�سم لوحات تعك�س ب�ألوانها وموا�ضيعها
الأمل والتفا�ؤل بوالدة حياة جديدة و�إعادة
�إعمار �سورية
و ب �ي��ن م� � ��� � �س� � ��ؤول امل � �ت � �ط� ��وع �ي�ن يف
جمعية ن��ور للإغاثة والتنمية م�صطفى
�أب ��واجل ��داي ��ل �أن ال� �ه ��دف م ��ن الفعالية
الت�أكيد �أن احلياة تولد من جديد و�سط
ال��دم��ار و�أن الع�شب ينمو ب�ين ال�صخور
ومهما فعل الإرهاب تبقى احلياة م�ستمرة
م�شريا �إىل �أن اللوحات �ستقدم للجمهور
يوم ال�سبت القادم �ضمن معر�ض �سيقام يف
املكان نف�سه
و�أ��ش��ارت �أ�سماء احلمد خريجة فنون

جميلة �إىل �أن م�شاركتها �أتاحت لها جتربة
ج ��دي ��دة ل �ت �ق��دمي ال �� �ض��وء واالل � � ��وان رغم
ظالم الإرهاب والدمار وقالت «هذا الدمار
م�ن�ح�ن��ي ق ��وة اك�ب�ر ل�ل��ر��س��م» ب�ي�ن�م��ا �أو�ضح
ع�ب��داهلل احل��ار���س ط��ال��ب ف�ن��ون جميلة من
�أهايل املخيم �أن لوحته جت�سد ر�سما تخيليا
لوجه حنظلة �إ�ضافة �إىل ا�ستخدام اخلط
ال�ع��رب��ي ل�ي�ق��دم ل��وح��ة تعبريية ع��ن الأمل
وعودة احلياة
ور�أت مي�س خلوف التي ت�شارك ب�أعمال
ر��س��م زي�ت��ي ونحتية ت�ستلهم �أف �ك��اره��ا من
و�سط الدمار �أن الر�سم يف ه��ذا املكان حتد
وداف��ع للفنان لتقدمي لوحات تعطي �ألوان
للحياة
ول�ف��ت ط��ال��ب ال��درا� �س��ات العليا �أجمد
جودة �إىل �أن «جمرد وقوفه على بعد �أمتار
م��ن بيته ال��ذي دم��ره الإره ��اب وه��و ير�سم
لوحة ت�شكيلية يعد �أجمل انت�صار» م�ؤكدا �أن
«مواجهة الإره��اب تكون مبختلف الو�سائل
ب � ��دءا م ��ن ال �ب �ن��دق �ي��ة و�� �ص ��وال �إىل القلم
والري�شة».
ي�شار �إىل �أن جمعية نور تعنى ب�ش�ؤون
الإغاثة والتنمية وال�سيما يف جمايل متكني
ال�شباب وتنمية قدراتهم ت�أ�س�ست عام .2013

