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 دراسات لتسليط الضوء على األماكن األثرية المغمورة في دمشق بانتظار الدعم

األثرية المغمورة في دمشق والتي تعكس تنوع جيود كبيرة يبذليا طالب كمية اليندسة المعمارية في جامعة دمشق بيدف تسميط الضوء عمى المواقع 
قيا وغنى الحضارات التي تعاقبت عمى أرض أقدم عاصمة مأىولة بالتاريخ يجمعيم ىدف واحد ىو توثيق ىذه المواقع والسعي إلعادة ترميميا وتوثي

 .وتنشيطيا سياحيا  

ي كمية اليندسة المعمارية دراسات لتنشيطيا وفق اإلمكانات المتاحة ونظرا  لغنى دمشق باألماكن األثرية قدم مؤخرا  عدد من طالب الماجستير ف
مشق ومنيم الميندس محمد قاسم الذي أوضح لمراسمة سانا أن دراستو سمطت الضوء عمى مبنى دائرة الشرطة )األثري( المجاور لوزارة الداخمية بد

 .كونو يعاني مشاكل إنشائية تشمل تسرب المياه من السقف

أن دراستو تمت عبر عدة مراحل تاريخية تشمل تاريخ المبنى والمنطقة وتضرره وتوثيق المبنى كما تمت دراسة الحالة الصحية لو كما لفت إلى 
 .ومواد البناء المستخدمة فيو وضمن الدراسة تم اقتراح خطة لترميم وتأىيل المبنى عمما  أنو غير مسجل وغير معين أثريا  

الرزاق أقبيق أنيا تناولت في دراستيا ناعورة الشيخ محي الدين والدار المحيطة بيا الواقعة في زقاق النواعير  بدورىا بينت الميندسة ىدية عبد
 .بمنطقة الصالحية عبر دراسة تفصيمية ومخططات دقيقة باالعتماد عمى أجيزة التصوير المساحي والفوتوغرامتري

ي من اإلىمال وغياب الصيانة وخمصت إلى ضرورة تأىيل وتوثيق موقع الناعورة واعتماده كما لفتت أقبيق إلى أن الدراسة أظيرت أن الناعورة تعان
عادة الروح إلييا  .كمتحف بيدف إحياء الناعورة من جديد وا 

ورغبتيا  عام تقريبا   022وبحسب أقبيق فإن الدافع الذي حفزىا إلجراء ىذه الدراسة ىو قدم الناعورة التي تأسست في العيد األيوبي أي منذ نحو 
 .باطالع السوريين عمى نموذج خاص من النواعير موجود بدمشق ال يعممون بو كون كل معموماتيم عن النواعير مرتبطة بمحافظة حماة

عادة تأىيل حمام الصفي بحي الشاغور عبر  مراحل  1من جانبيا لفتت الميندسة عبير معاد إلى أن الدراسة التي أعدتيا تناولت توثيق وترميم وا 
مصت تضمن الدراسة التاريخية والرفع المعماري والفوتوغرامتري وحالة المواد والحالة الصحية لممبنى وحالة المبنى لجية مظاىر تدىوره حيث خت

آبائيم خ الدراسة إلى أىمية تأىيل الحمام وتوظيفو مرة ثانية كحمام سوق متاح لمجميع لمحفاظ عمى ىذا التراث من االندثار وتعريف األجيال بتاري
 .وأجدادىم

ة وبين الميندس طوني يازجي رئيس دائرة آثار دمشق أىمية الدراسات المقدمة والتي اتسمت عموما بسوية جيدة نظرا  لما تقدمو من حمول ناجع
دمشق وتسجيل غير لترميم وتأىيل أماكن تاريخية بدمشق في ظل نقص الكوادر واإلمكانات المتاحة إلى جانب كونيا تسيم بتوثيق مبان أثرية في 

عادة تنشيطيا سياحيا  من جديد  .المسجمة منيا وتقديم مقترحات لدعميا وا 

طوير وأكد يازجي ضرورة االستفادة من طاقات الشباب الخالقة والفكر اإلبداعي والسعي لدعم دراساتيم وتنفيذىا عمى أرض الواقع لممساىمة في ت
نعاش المناطق األثرية في سوري  .ةقطاع السياحة وا 
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 قبول طمبات تعادل الشيادات الجامعية غير السورية لمطب البشريتمديد فترة 

مددت وزارة التعميم العالي والبحث العممي فترة قبول طمبات تعادل الشيادات الجامعية غير السورية لحممة شيادة اإلجازة في 
 .الطب البشري لغاية الثاني عشر من شير نيسان القادم

انا نسخة منو اليوم الطالب المتقدمين لمراجعة مركز القياس والتقويم ألخذ البصمة ودعت الوزارة في إعالن ليا تمقت س
االمتحانية والصورة الشخصية ومتابعة الموقع اإللكتروني لممركز لمن يرغب باالطالع عمى المحاور االمتحانية ومكان 

 .التقديم

 51يادات غير السورية بناء عمى التعميمات التنفيذية لمقانون رقم وتجري وزارة التعميم العالي امتحانا  تقويميا  وطنيا  لمعادلة الش
المتضمنة أسس معادلة الشيادات غير السورية وشروط االعتراف بالمؤسسات التعميمية غير السورية وكيفية  0225لعام 

 .تشكيل لجنة التعادل والوثائق والشيادات المطموبة لمتعادل

 


