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و�أكرث من � 160ألف طالب تقدم
�إىل كليات ومعاهد جامعة دم�شق
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العدد احلادي والأربعون (�شباط) 2018

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

البوابة االلكرتونية
نافذة اجلامعة �إىل العامل

�أكرث من  300م�شروع لأجل حلب ..

العطار :اال�ستفادة من امل�شاريع
يف مرحلة �إعادة االعمار

د�أب��ت جامعة دم�شق خالل م�سريتها التي جت��اوزت املائة عام على العمل
اجلاد للحفاظ على مكانتها املرموقة و�سمعتها الرفيعة على امل�ستوى العربي
والإقليمي والعاملي  ،لتكون الأك�ثر متيزا والأك�ثر ن�شاطا يف ميادين التعليم العايل
والبحث العلمي واخلدمات املنوعة التي تقدمها للمجتمع  ،وذلك من خالل توفري بيئة
�أكادميية منا�سبة قادرة على رعاية واحت�ضان الإبداع واالبتكار يف �شتى ميادين العلم
واملعرفة.
وال �شك ب���أن ال��دور ال��ذي ت�ؤديه اجلامعة لالرتقاء مبنظومة التعليم ومتكني
الطالب الدار�سني من امتالك �أدوات التفكري املنهجي والتحليل العلمي يحتاج �إىل
االهتمام بالبيئة التمكينية للعملية التعليمية الني يجب �أن تت�سم ب�سعة الأفق املعريف
وتنمية ملكة النقد والإبداع لدى الطالب وحتفيزهم نحو التفكري ال�سليم وقد اثبت
الواقع ب�أن التوا�صل عرب الأنظمة االلكرتونية احلديثة من �أجنع الو�سائل لتحقيق
هذه الأهداف حيث تعد البوابة الإلكرتونية املر�آة والواجهة الإعالمية الأوىل لأي
جامعة  ،يتم من خاللها عر�ض �أهم املعلومات و اخلدمات التي ت�ساعد على تو�سيع نطاق
التوا�صل بني مكونات اجلامعة من طالب و�أكادمييني و�إداريني  ،ف�ضال عن �أن الكثري من
الت�صنيفات العاملية للجامعات حاليا تعتمد يف معايريها لتقييم اجلامعات وحتديد
ترتيبها على امل�ستوى العاملي على حجم الإنتاج البحثي والن�شر العلمي لهذه اجلامعات
املوجود على مواقعها االلكرتونية مما يعني �أنه من خالل هذه البوابة يبنى االنطباع
الأول عن اجلامعة .
ومن هذا املنطلق تعد البوابة االلكرتونية جلامعة دم�شق نافذتها على العامل
لتثبت وجودها على �شبكة االنرتنت بني اجلامعات العربية والإقليمية والعاملية ولكي
تتمكن من حتقيق التوا�صل بني م�ستخدمي االنرتنت �سواء الطالب �أو �أع�ضاء هيئة
التدري�س والإداري�ين و�إفادتهم من اخلدمات واملعلومات املقدمة من خاللها .و�إدراكا
لأهمية امتالك اجلامعة موقعا الكرتونيا متطورا ين�صب االهتمام حاليا على تطوير
املوقع االلكرتوين للجامعة واملواقع الفرعية لها يف الكليات واملعاهد واملراكز املرتبطة
بها والتي تتجاوز  50موقع فرعي بهدف تقدمي اخل��دم��ات االلكرتونية وحتفيز
ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات مبا ي�سهم يف تقليل الفجوة الرقمية باجلامعة و�صوال
�إىل مكانة متقدمة بني اجلامعات وحت�سني ت�صنيفها الأكادميي والعلمي على امل�ستوى
العاملي .ومن هنا انتهز هذه الفر�صة لأعرب عن ثقتي الكبرية ب�أ�سرة اجلامعة من
�أع�ضاء هيئة تدري�س وباحثني وطالب الدرجة اجلامعية الأوىل وطلبة الدرا�سات
العليا والإداريني و�أدعوهم جميعا للعمل يف فريق واحد وبذل ق�صارى جهدهم يف ظل
الظروف الدقيقة التي مير بها وطننا احلبيب و و�ضع مقرتحاتهم لتح�سني �أداء املوقع
االلكرتوين للجامعة ودعم انطالقته اجلديدة وربطه ب�أكرب عدد ممكن من امل�ستفيدين
مبا ي�سهم يف تعزيز جلودة العلمية التعليمية با�ستخدام �أدوات وتقنيات متطورة .

يف ور�شة تطوير املناهج

املهند�س خمي�س:
غايتنا بناء جيل حافظ لهويته وخ�صو�صيته
بح�ضور بالل  ..جامعة دم�شق تكرم 64
متفوقا من �أبناء نقابة معلميها
وزير التعليم العايل :موازنة البحث العلمي
كافية الجناز �أي بحث مهما بلغت تكلفته

يف ملتقى البعث للحوار

القد�س عربية
و�ستبقى عا�صمة �أبدية لفل�سطني
يف اليوم العاملي لذوي الإعاقة

دعوة لدعم الأبحاث العلمية للتوعية بق�ضايا الإعاقة

املعهد العايل للتخطيط الإقليمي
ميتلك خارطة متكاملة للمناطق
ال�سورية املهدمة واملت�ضررة
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مركز رو�سي بجامعة دم�شق لتن�سيق التعاون لتعليم اللغة الرو�سية

املدير امل�س�ؤول

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

د .حممــد العمر
مدير التحرير

رجـــاء يون�س
هيئة التحرير

�شريين العجي
وائل حفيان
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

افتتح يف م��دي��ري��ة ال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة والثقافية
بجامعة دم�شق املركز الرو�سي لتن�سيق التعاون لتعليم
اللغة الرو�سية.
و�أك��د وزي��ر التعليم العايل الدكتور عاطف نداف
يف كلمة ل��ه خ�لال االف�ت�ت��اح �أهمية امل��رك��ز جلهة تعليم
اللغة الرو�سية مبا ي�سهم يف تعزيز التوا�صل بني �شعبي
البلدين وال�سيما بعد اعتماد اللغة الرو�سية بني اللغات
الأ�سا�سية يف امل��دار���س ال�سورية الأم��ر ال��ذي ي�ستوجب
�إعداد كوادر م�ؤهلة قادرة على تدري�سها بحرفية عالية

دعم تعليم اللغة الرو�سية

ب��دوره��ا �أ� �ش��ارت م��دي��رة امل��رك��ز ال��رو��س��ي �سفيتالنا
رودي�غ�ي�ن��ا �إىل �أن احل��اج��ة الف�ت�ت��اح امل��رك��ز ت��أت��ي نتيجة
ازدي � ��اد �أع � ��داد ال��راغ �بي��ن ب�ت�ع�ل��م ال �ل �غ��ة ال��رو� �س �ي��ة من
ال�سوريني مبينة �أن املركز �سيدعم عملية تعليم اللغة
الرو�سية عرب تن�سيق التعاون بني اجلامعات ال�سورية
ون�ظ�يرات�ه��ا ال��رو��س�ي��ة وال�سيما جامعة �سيرنغي التي
تعمل على ت�أمني امل�صادر والكتب واملراجع لق�سم اللغة
الرو�سية بجامعة دم�شق.
من جهته �أكد الوزير املفو�ض يف ال�سفارة الرو�سية
�إي �ل�ب�رو� ��س ك��وت��را� �ش �ي��ف �أه �م �ي��ة اف �ت �ت��اح امل ��رك ��ز اليوم
باجلامعة لتعزيز ال�ع�لاق��ات ب�ين البلدين ال�صديقني
وخا�صة يف جمال التبادل الثقايف.
بدوره �أ�شار وزير الرتبية الدكتور هزوان الوز �إىل

�أن افتتاح املركز ي�أتي ثمرة تعاون بني وزارتي التعليم العايل والرتبية يف �سورية ووزارة التعليم
العايل الرو�سية وبدعم من �صندوق العامل الرو�سي وجامعة �سيرنغي الرو�سية.
ولفت الوز �إىل �ضرورة ت�أهيل كوادر خمت�صة بتدري�س اللغة الرو�سية وال�سيما مع وجود
 170مدر�سة تدر�س ه��ذه اللغة كلغة ثانية يف املحافظات فيها نحو � 15ألف تلميذ مبينا �أنه
�سيكون هناك املزيد من تبادل اخلربات والتعاون بني اجلانبني.
وتخلل االفتتاح عر�ض فيلم بعنوان «نعم لل�سالم» يظهر جمالية معامل مدينة دم�شق
ومعر�ض للنحات م�صطفى علي كما �ألقى عدد من طالب ال�سنة الرابعة يف ق�سم اللغة الرو�سية
بجامعة دم�شق �شعرا باللغة الرو�سية وقام بع�ضهم ب�أداء فقرات رق�ص فلكلوري رو�سي و�سوري.
ح�ضر االفتتاح �أمني فرع جامعة دم�شق حلزب البعث العربي اال�شرتاكي خالد احللبوين
ومعاونو وزير التعليم العايل وممثلون عن وزارة التعليم العايل الرو�سية وعدد من املهتمني.

اليازجي :التح�ضري مل�سابقة لتعيني خريجني من كلية ال�سياحة
تركز لقاء ط�لاب كلية ال�سياحة وكادرها
ال�ت��دري���س��ي م��ع وزي ��ر ال�سياحة امل�ه�ن��د���س ب�شر
ال� �ي ��ازج ��ي ح� ��ول خ �ط��ة ت �ط��وي��ر ع �م��ل الكلية
فيما يتعلق مبناهج ال��درا��س��ات العليا وتقدمي
الت�سهيالت الالزمة ال�ستكمال م�شاريع التخرج
للطلبة.
و�أك� � ��د امل� ��� �ش ��ارك ��ون ح ��اج ��ة ال �ك �ل �ي��ة لدعم
ال�ت��دري��ب العملي واالرت �ق��اء ب��ه مل�ستوى ميكن
الطالب من اخلروج اىل �سوق العمل ب�إمكانيات
ومهارات متميزة و�إن�شاء نقابة لل�سياحيني �أ�سوة
بالنقابات التي ت�ضم االخت�صا�صات الأخرى.
و�أو�ضح اليازجي �أن الوزارة ت�سعى لالعتماد
على كوادر متخ�ص�صة من خريجي كلية ال�سياحة يف قطاع ال�سياحة �سواء جلهة التخطيط �أو ت�سويق املنتج كا�شفاً عن «حت�ضري
الوزارة مل�سابقة تعلن فيها حاجتها من طالب كلية ال�سياحة».
و�أكد اليازجي ان الوزارة م�ستعدة لتقدمي كل الت�سهيالت ال�ستكمال عمل م�شاريع تخرج الطالب وهي ت�سري حاليا مبو�ضوع
مراكز الزوار حيث مت اختيار ثالثة �أماكن �سياحية للعام القادم من بينها تدمر الأثرية ما يتطلب خربات متخ�ص�صة يف الإر�شاد
ال�سياحي ت�ؤمنها الكلية.
و�أو�ضح اليازجي �أن الوزارة �أطلقت برنامج ال�سياحة االفرتا�ضية وهو عبارة عن �صور لأماكن �سياحية بتقنية  360درجة تو�ضع
على تطبيق غوغل وتغني اخلارطة ال�سياحية ب�سورية.
بدوره حتدث رئي�س جامعة دم�شق الدكتور حممد ماهر قباقيبي عن دور اجلامعة يف ت�أمني الكوادر الب�شرية املتخ�ص�صة مبا
تخرجه الكلية من طالب وفق خمتلف اخت�صا�صاتهم و�أهمية ربط �أبحاث الدرا�سات العليا مبا يخدم القطاع ال�سياحي م�شريا �إىل
�أن الكلية حديثة العهد ن�سبياً وحتتاج لدعم كبري.
عميد الكلية الدكتور تي�سري زاهر قدم عر�ضاً حول اخت�صا�صات الكلية واملناهج املقدمة فيها وتطورها منذ عام  2009م�ؤءكدا �أن
اللقاء ي�أتي �ضمن مذكرة تفاهم موقعة بني الوزارة واجلامعة.
�إىل ذلك افتتح الوزير اليازجي قاعة ال�سياحة الب�صرية التي ت�ؤمن تدريبا عمليا للطالب على الأماكن ال�سياحية والأفالم
الرتويجية ومعر�ض �صور يج�سد �آثار �سورية قبل وبعد احلرب الإرهابية عليها وما تعر�ضت له العديد من الأماكن الأثرية من
عمليات تنقيب غري م�شروعة.
�شارك يف االفتتاح �أمني فرع جامعة دم�شق حلزب البعث العربي اال�شرتاكي الدكتور خالد احللبوين و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية
يف الكلية وح�شد من الطالب.
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العطار :اال�ستفادة من امل�شاريع يف مرحلة �إعادة االعمار

افتتحت ال��دك�ت��ورة جن��اح العطار نائب رئي�س اجلمهورية
يف كلية الهند�سة املعمارية بجامعة دم�شق معر�ضا حتت عنوان
(لأجل حلب) ت�ضمن �أكرث من  300م�شروع لطالب الكلية حول
املباين واملواقع التاريخية يف مدينة حلب القدمية والأ�ضرار التي
تعر�ضت لها جراء اعتداءات التنظيمات الإرهابية.
وي�ه��دف املعر�ض �إىل تقدمي ر�ؤي��ة م�ستقبلية ملدينة حلب
القدمية وفق الأ�س�س العلمية املتبعة يف درا�سة املباين التاريخية
و�إع � ��ادة الإح �ي��اء ع�ل��ى امل���س�ت��وي�ين ال�ع�م��راين وامل �ع �م��اري �إ�ضافة
�إىل ن�شر ال��وع��ي ب�ين ط�لاب مرحلة الإج ��ازة وال��درا��س��ات العليا
ب�أهمية مدينة حلب التاريخية والثقافية على امل�ستويني الوطني
والعاملي.
و�أعربت الدكتورة العطار يف كلمة لها عقب افتتاح املعر�ض
عن تقديرها للجهود التي بذلها فريق العمل من طالب و�أ�ساتذة
م��ن �أج ��ل �إجن ��از الأع �م��ال وامل�خ�ط�ط��ات ال�ت��ي ت�ضمنها املعر�ض
وقالت�« :إن هذه الأعمال جديرة باالحرتام لأنها ا�ستطاعت �أن
تر�سم م�شروعا متكامال يعيد احلياة والبهاء �إىل كل ما هدمته
يد اجلهل» الفتة �إىل �ضرورة تقدمي هذه امل�شاريع �إىل اجلهات
املعنية لت�ستفيد منها يف مرحلة �إعادة الإعمار.
وقالت الدكتورة العطار�« :إن حلب مدينة العلم والفكر تعد
من �أقدم مدن التاريخ وهي ت�ضاهي وتوازي دم�شق املدينة الأقدم
وعرب تاريخها الطويل ا�ستطاعت ا�ستنها�ض االقت�صاد يف �سورية
وجت��اوزت كل احل��دود يف فن العمارة ومتيزت ببنائها و�أ�سواقها
وم�ساجدها ومدار�سها وقلعتها ب�إطاللتها».
وا�ستنكرت الدكتورة العطار جرائم التنظيمات الإرهابية
التي ارتكبت بحق �أواب ��د و�آث ��ار مدينة حلب وق��ال��ت« ..مل نكن
ن�ت��وق��ع �أن ي ��أت��ي ي��وم م��ن الأي ��ام ومت�ت��د ف�ي��ه ي��د ال �ع��دوان �إليها
كونها ت�شكل جزءا من تراث حياتنا اجلميل وج��زءا �أ�سا�سيا من
ح�ضارتنا ووجودنا».
كما نوهت ال��دك�ت��ورة العطار ب�صمود مدينة حلب و�أهلها
يف وج ��ه الإره � ��اب ودف��اع �ه��م ع�ن�ه��ا وا��س�ت�م��راره��م بعملهم رغم
ك��ل ال�ت�ح��دي��ات وق��ال��ت�« :إن حلب ك��ان��ت بحق �أر� ��ض البطوالت
والت�ضحيات».
من جانبه لفت الدكتور حممد ماهر قباقيبي رئي�س جامعة
دم�شق يف كلمته �إىل �أن املعر�ض ي�شكل لقاء �أكادمييا يخدم مرحلة
�إع ��ادة الإع �م��ار م�ستقبال وه��و ن�ت��اج وط�ن��ي خ�ص�ص لأج��ل حلب
و�سورية كاملة لت�شخي�ص �آثار احلرب الظالمية العدوانية التي
تعر�ضت لها والتي عملت على التدمري املمنهج لكل ما هو مرتبط

بح�ضارة �شعبها و�أ�صوله وعاداته وتقاليده.
وقال�« :إن جامعة دم�شق ت�أخذ على عاتقها مهمة بناء جيل
م��ن ال�شباب ال��واع��ي بق�ضايا جمتمعه ويهتم بحماية هويته
الثقافية الناب�ضة باحلياة» معتربا �أن حلب ت�شكل جزءا رئي�سيا
مهما من الإرث الثقايف ال�سوري اال�ستثنائي.
ويف ت�صريحات للإعالميني لفت ال��دك�ت��ور ع��اط��ف نداف
وزي ��ر التعليم ال �ع��ايل �إىل �أن امل�ع��ر���ض ه��و نتيجة ع�م��ل علمي
مدرو�س مت من خالل درا�سة واقع مدينة حلب القدمية احلايل
وتقييم الأ�ضرار والدمار الذي حلق بها جراء احلرب الهمجية
التي تتعر�ض لها �سورية وتوثيقه وكيفية معاجلته من جميع
النواحي.
و�أ��ش��ار ن��داف �إىل �أن الدرا�سات والنتائج التي تو�صل �إليها
الطالب �ستعر�ض على احلكومة ون�ستفيد منها يف قطاع الإدارة
املحلية والأ�شغال العامة مبينا �أن هناك جلنة م�شكلة يف جمل�س
الوزراء تتابع امل�شاريع اخلا�صة ب�إعادة �إعمار حلب.
من جانبه بني الدكتور �سلمان حممود عميد كلية الهند�سة
املعمارية �أن الكلية تعودت منذ ت�أ�سي�سها وحتى الآن على القيام
ب�أن�شطة ومعار�ض وم�ؤمترات وملتقيات علمية كي تغطي اجلانب
امل�ع�م��اري والتخطيطي يف ��س��وري��ة ع��ام��ة ويف بع�ض امل��دن التي
ت�ضررت جراء اعتداءات الإرهابيني خا�صة م�شريا �إىل �أن الكلية
�سلطت العام املا�ضي ال�ضوء على مدينتي تدمر ومعلوال ويف هذا
العام اختارت مدينة حلب القدمية.
ور�أى الدكتور حممود �أن املعر�ض يعرب عن جتربة طالب
الكلية بكيفية الت�صدي ملثل ه��ذا ال�ن��وع م��ن امل���ش��اري��ع املتعلقة

بالأبنية التاريخية البالغ عمرها مئات ال�سنني وكيفية ت�أهيلها
وترميمها م�ستقبال حيث ت�ضمن املعر�ض �أكرث من  300م�شروع
لنحو  600طالب وطالبة يف ال�سنة الثالثة �إ�ضافة لطالب من
الدرا�سات العليا تعاونوا كي ينتجوا هذا املعر�ض م�ؤكدا ا�ستعداد
الكلية لتقدمي امل�شورة واخلربة الالزمة جلميع اجلهات املعنية
بهذا املو�ضوع.
م��ن جانبها ق��ال��ت امل���ش��رف��ة ع�ل��ى امل�ع��ر���ض ال��دك �ت��ورة عبري
عرقاوي رئي�س ق�سم تاريخ ونظريات العمارة يف الكلية �إن «ن�شر
الوعي ب�أهمية ال�تراث الثقايف اخلا�ص مبدينة حلب القدمية
ون�ق��ل ه��ذه ال��ر��س��ال��ة �إىل ال�ع��امل ج��زء م��ن مهمتنا حيث عملت
الكلية منذ تطهري حلب من الإرهابيني خطوة بخطوة مع جميع
اجل�ه��ات املعنية للح�صول على املعلومات اخلا�صة و�إجن��از هذا
املعر�ض».
وبينت ع��رق��اوي �أن �إجن��از امل�شاريع واملخططات للمعر�ض
ا�ستغرقت نحو العام و�ستة �أ�شهر وعملية التح�ضري له جتاوزت
ال�سبعني يوما.
تخلل امل�ع��ر���ض ع��ر���ض فيديو مل��دة  12دقيقة ح��ول مدينة
حلب بني املا�ضي واحلا�ضر ودور كلية الهند�سة املعمارية بجامعة
دم�شق جتاهها �إ�ضافة �إىل توزيع �شهادات التقدير وتكرمي الفريق
الذي �أعد املعر�ض.
ح�ضر افتتاح املعر�ض وزير ال�سياحة املهند�س ب�شر اليازجي
وال��دك �ت��ور خ��ال��د احل �ل �ب��وين �أم�ي�ن ف ��رع ج��ام�ع��ة دم���ش��ق حلزب
البعث العربي اال�شرتاكي و�أع�ضاء قيادة الفرع و�أع�ضاء الهيئة
التدري�سية يف الكلية وح�شد من املعنيني.

جامعة دم�شق تكرم  64طالبا متفوقا من �أبناء نقابة معلميها
كرمت جامعة دم�شق بالتعاون مع فرع نقابة املعلمني باجلامعة  64طالبا من املتفوقني
يف ال�شهادتني الثانوية والتعليم الأ�سا�سي من �أبناء �أع�ضاء النقابة والهيئة التعليمية فيها
وذلك على مدرج اجلامعة.
و�أك��د رئي�س اجلامعة الدكتور حممد ماهر قباقيبي �أن «تكرمي املتفوقني دليل على
�أخالقيات راقية تت�سامى بها الدول وال�شعوب من �أجل حتفيزهم على العمل لر�سم مالمح
امل�ستقبل ال��واع��د» مبينا �أن املتفوقني هم البناة احلقيقيون للم�ستقبل وال��راف��د العلمي
للمجتمع والوطن وعماد تطوره وتقدمه.
و�أ�شار الدكتور قباقيبي �إىل �أن للتفوق م�س�ؤوليات وواجبات حتتم اال�ستمرار يف اكت�ساب
العلم واملعرفة والتزود بالقيم النبيلة واملبادئ ال�سامية وم�ضاعفة البذل والعطاء ليكون
املتفوقون باحثني وعلماء ومفكرين ي�سهمون يف بناء الوطن وتقدمه.
بدوره بني رئي�س املكتب الفرعي لنقابة املعلمني بجامعة دم�شق الدكتور �أحمد مناديلي
�أن «التفوق الذي ال يت�سنى للمرء �أن مل يكن يف ظل �أ�سرة حمبة و�إ�شراف معلمني خمل�صني
دليل على الإخال�ص والتفاين يف حت�صيل املعارف» الفتا �إىل �أهمية تكرمي املتفوقني من
�أب�ن��اء �أع�ضاء الهيئة التعليمية لأنهم ي�شكلون مثال للآخرين وراف��دا قويا متميزا بني
زمالئهم.
ح�ضر التكرمي ع�ضو القيادة القطرية حلزب البعث العربي اال�شرتاكي رئي�س مكتب
من جانبها �أكدت الطالبة مايا عمران يف كلمة املتفوقني �أن تكرمي الطلبة حافز على التعليم ال�ع��ايل الدكتور حم�سن ب�لال و�أم�ي�ن ف��رع جامعة دم�شق للحزب الدكتور خالد
موا�صلة العمل لالرتقاء مب�ستوياتهم الأكادميية معربة عن ال�شكر واالمتنان لكل اجلهود احللبوين وعدد من �أع�ضاء قيادة الفرع ونقيب املعلمني ال�سوريني نايف احلريري وعدد
امل�ساهمة يف هذا التفوق والقائمني على هذا التكرمي.
من �أع�ضاء النقابة وعدد من �أ�ساتذة اجلامعة وموظفيها وح�شد من �أهايل املكرمني.

2018

2

No. 41

(العدد احلادي والأربعون) �شباط 2018
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يف ور�شـــــــة تطوير مناهــــــــج كليات الرتبية  ...دعوة لو�ضـــــــع خطة حديثــة وفقــــــ

املهند�س خمي�س ..غايتنا بناء جيل حافظ لهويته وخ�صو�صيته
ومت�سلح ب�أكرث املخرجات الرتبوية ع�صرية وحداثة
اف�ت�ت��ح رئ�ي����س جمل�س ال� ��وزراء املهند�س
عماد خمي�س فعاليات ور�شة العمل اخلا�صة
بتطوير مناهج كليات الرتبية يف اجلامعات
ال�سورية والتي �أقامتها وزارتا التعليم العايل
وال�ترب �ي��ة يف ق��اع��ة ر��ض��ا �سعيد للم�ؤمترات
بجامعة دم�شق.
و�أك ��د املهند�س خمي�س يف كلمته خالل
االفتتاح �أن احلكومة تعترب �أن بناء الإن�سان
�أول��وي��ة �إ�سرتاتيجية تتقدم على م��ا �سواها
وه��و م��ا ت��دل عليه اجل�ه��ود امل�ب��ذول��ة ل�ضمان
ا�ستمرار العملية الرتبوية والتعليمية وتوفري
م�ستلزماتها واحتياجاتها والعمل على �ضمان
ال �ت �ح��اق ج�م�ي��ع الأط �ف ��ال مب��دار� �س �ه��م �أينما
كانوا.
و�أو�� �ض ��ح امل �ه �ن��د���س خ�م�ي����س �أن الهدف
الرئي�سي من تطوير املناهج بناء جيل حافظ
لهويته وخ�صو�صيته ومت�سلح ب�أكرث املخرجات
الرتبوية ع�صرية وحداثة وحم�صن �ضد �أي
�أف�ك��ار غريبة ع��ن قيمه و�أخ�لاق�ي��ات الرتبية
م���ش�يرا �إىل �أه�م�ي��ة �أن ت �خ��رج ه ��ذه الور�شة
بتو�صيات وم�ق�ترح��ات م��ن �ش�أنها النهو�ض
بالعملية الرتبوية والتعليمية و�إغناء م�سرية
التطور العلمي واملعريف والتقني والقيمي يف
الرتبية والتعليم العايل واالرتقاء بها عمال
بتوجيهات ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد الذي
يويل رعاية خا�صة لقطاعي الرتبية والتعليم
العايل.

من �أ�ضرار بفعل احلرب الإرهابية ومواجهة
ال �ف �ك��ر امل�ت�خ�ل��ف وال �ت �ك �ف�يري ال� ��ذي حملته
املجموعات الإرهابية امل�سلحة وحاولت ن�شره
وترويجه.
واختتم املهند�س خمي�س كلمته بالت�أكيد
على �أن «ك��ل قطرة دم طاهرة �سكبها �شهداء
هذا الوطن �سيعلو مقابلها �صوت تلميذ يقر�أ
ن�شيدا ل�سورية» م�شددا على �أن �أعداء �سورية
مل ول��ن يتمكنوا م��ن �إغ�ل�اق م��دار��س�ن��ا وكنا
قادرين دائماً على افتتاح املدار�س التي طالها
�إرهابهم يف اللحظة التالية لكل عملية حترير
التكامل بني وزارتي الرتبية
ي�ن�ج��زه��ا اجل�ي����ش ال �ع��رب��ي ال �� �س��وري ولذلك
والتعليم العايل
� �س�ترن ك��ل ��ص�ب��اح �أج ��را� ��س م��دار���س �سورية
تكون
أن
�
إىل
�
ودعا رئي�س جمل�س ال��وزراء
ليظل �صوتها يف �آذان املاليني �أقوى من �صوت
ع�م�ل�ي��ة ت �ط��وي��ر امل �ن��اه��ج وا� �ض �ح��ة الأه � ��داف القذائف و�آالت القتل والإرهاب.
و� �ش��ام �ل��ة ل �ك��ل ج ��وان ��ب ال�ع�م�ل�ي��ة
الرتبوية �إعداد الكوادر العلمية واملهنية
والتعليمية وي���ش��ارك فيها ط�ي��ف وا� �س��ع من
ب�شكل علمي مدرو�س
امل �خ �ت �� �ص�ين وامل �ع �ن �ي�ي�ن وت ��رب ��ط ب�ي�ن العلم
ب��دوره��ا ق��ال��ت ال��دك�ت��ورة �سحر الفاهوم
والعمل وت��أخ��ذ ب�شكل عميق التطور املعريف
والتكنولوجي الذي طر�أ على �أهداف قطاعي معاون وزي��ر التعليم العايل ل�ش�ؤون البحث
الرتبية والتعليم م�شريا �إىل �أهمية التكامل العلمي يف كلمتها خالل االفتتاح� « :إن تطوير
ب�ي�ن وزارت� � ��ي ال�ترب �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع ��ايل يف مناهجنا وجامعاتنا وم�ؤ�س�ساتنا الرتبوية
ال�ت�خ�ط�ي��ط �أو ال�ع�م��ل �أو ال �ت �ق��ومي انطالقا وغريها يجب �أن يعتمد �أوال وب�شكل رئي�سي
م��ن �أن امل�خ��رج��ات الب�شرية ل ��وزارة الرتبية ع�ل��ى ر�أ��س�م��ال�ن��ا ال�ث�ق��ايف وال�ع�ل�م��ي ومواردنا
يف التعليم م��ا ق�ب��ل اجل��ام�ع��ي ه��ي املدخالت ال��ذات�ي��ة وب��ال�ت��ايل ف ��إن تنمية الإن���س��ان يجب
�أن تنطلق من �إعداد الكوادر العلمية واملهنية
الب�شرية للتعليم العايل.
و�أك ��د امل�ه�ن��د���س خمي�س �أن م��واج�ه��ة ما ب�شكل علمي م��درو���س م��ع تقدير ع��ال للعلم
�أف��رزت��ه احل ��رب م��ن ت ��أث�ي�رات �سلبية فكرية والعلماء وبناء نظام تعليمي قوي ومتما�سك
وث�ق��اف�ي��ة وت��رب��وي��ة يتطلب ج �ه��ودا م�ستمرة يقوم على ركائز علمية واجتماعية را�سخة».
وم��واك�ب��ة دائ�م��ة لكل ال�ت�ط��ورات والتغيريات متكني خريجي كليات الرتبية
التي ت�شهدها العملية الرتبوية حمليا ودوليا
ويف ت�صريح للإعالميني لفت الدكتور
وتطويرا م�ستمرا لإعداد كادر تدري�سي م�ؤهل ه � � ��زوان ال� � ��وز وزي� � ��ر ال�ت�رب� �ي ��ة �إىل �أهمية
لتلبية متطلبات املرحلة القادمة معتربا �أن ال��ور� �ش��ة يف مت�ك�ين خ��ري�ج��ي ك�ل�ي��ات الرتبية
م�س�ألة �إع ��داد امل��در���س تت�ضاعف �أهميتها يف م��ن ام �ت�لاك ط��رائ��ق ت��دري����س ت���س��اع��ده��م يف
ظل ما تعر�ض له القطاع الرتبوي والتعليمي �إي�صال املعلومات �إىل الطلبة معتربا �أن املعلم

يتحمل م���س��ؤول�ي��ات ك�ب�يرة وي �ق��وم مبهمات
ج�سيمة كونه ركيزة العملية التعليمية الأمر
ال��ذى يتطلب توجيه االهتمام �إىل اجلوانب
االجتماعية واالقت�صادية والوظيفية �أثناء
درا�سته وخالل م�سريته املهنية.
و�أك� ��د ال��وزي��ر ال ��وز ت�ك��ام��ل الأدوار بني
املعنيني يف وزرات��ي التعليم العايل والرتبية
حيال ه��ذا ال���ش��أن م�شريا �إىل ��ض��رورة �إعادة
ال �ن �ظ��ر مب �ن��اه��ج ك �ل �ي��ات الت��رب �ي��ة ومعاجلة
ال�ت�ف��اوت احلا�صل فيما بينها وتوحيدها يف
جميع اجلامعات وقال« :نعمل يف الوزارة على
م�سارين �إعادة النظر باخلطة الدر�سية ملناهج
كلية الرتبية ق�سم معلم ال�صف و�أي�ضا �إعادة
النظر مبناهج دبلوم الت�أهيل الرتبوي.

التكامل يف عملية التطوير
الرتبوي

و �أ�شار الدكتور فرح املطلق معاون وزير
الرتبية ورئي�س اللجنة العلمية للور�شة �إىل
�أن تعديل وتطوير املناهج يف كليات الرتبية
�أم��ر �ضروري ملواكبة امل�ستجدات العلمية وال
بد �أن تتبنى ه��ذه الكليات املداخل الرتبوية
املعا�صرة وفل�سفات ومناهج وخططا در�سية
مل�ع�ل��م ال���ص��ف ودب �ل��وم ال �ت ��أه �ي��ل وف ��ق مدخل
املعايري واملنهجية العلمية التي تتبعها وزارة
الرتبية يف ت�أليف كتبها.
ب ��دوره ل�ف��ت ال��دك�ت��ور دارم ط�ب��اع مدير
امل��رك��ز ال��وط �ن��ي ل�ت�ط��وي��ر امل �ن��اه��ج يف وزارة
الرتبية �إىل �أهمية �أن يطلع الأكادمييون يف
وزارة التعليم ال�ع��ايل وك�ل�ي��ات ال�ترب�ي��ة على
ع�م�ل�ي��ات ت�ط��وي��ر امل �ن��اه��ج يف وزارة الرتبية
من �أج��ل حتقيق التكامل يف عملية التطوير
الرتبوي ب�شكل عام والو�صول �إىل خمرجات
تعليمية جيدة تنعك�س �إيجابا على املجتمع
م�شريا اىل �أن امل�شاركني يف الور�شة �سيناق�شون

�إمكانية حتويل دبلوم الت�أهيل الرتبوي �إىل
ماج�ستري مل��دة �سنتني يف ال�ك�ل�ي��ات العلمية
والأدبية.
ب��دوره��ا �أ� �ش��ارت ال��دك�ت��ورة �أم��ل الأحمد
ع�م�ي��د ك�ل�ي��ة ال�ترب �ي��ة ب�ج��ام�ع��ة دم �� �ش��ق �إىل
�ضرورة التن�سيق بني وزارت��ي التعليم العايل
وال�ترب �ي��ة ان �ط�لاق��ا م��ن �أن ن ��اجت ال�ع�م��ل يف
كليات الرتبية ي�صب يف �صالح وزارة الرتبية
مبينة �أن ت�ط��وي��ر امل�ن��اه��ج وت��وح�ي��ده��ا على
م���س�ت��وى ��س��وري��ة يتطلب ت�ط��وي��ر منظومة
العملية التعليمية بالكامل �سواء على م�ستوى
املناهج �أو �إعداد املعلم �أو التقنيات �أو ما يتعلق
بالتقومي والقيا�س.
ودعت الدكتورة الأحمد املعنيني يف وزارة
ال�ترب�ي��ة �إىل اال��س�ت�ف��ادة م��ن نتائج الأبحاث
وال ��درا�� �س ��ات ال �ت��ي ت�ن�ف��ذه��ا ك �ل �ي��ات الرتبية
وا�ستثمارها يف الربامج واخلطط امل�ستقبلية.
ور�أى ال��دك �ت��ور جم��دي ال �ف��ار���س عميد
كلية ال�ترب�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة بجامعة دم���ش��ق فرع
ال�سويداء �أن الور�شة ت�أتي لت�سليط ال�ضوء
على �ضرورة �إن�شاء وبناء جيل متطور وتن�شئة
معلمني �أك �ف��اء ق��ادري��ن على م��واك�ب��ة �أحدث
العلوم واملعارف.

برامج الت�أهيل الرتبوي �أ�سا�سا

ك� �م ��ا اع � �ت �ب�ر ال� ��دك � �ت� ��ور ط ��اه ��ر �سلوم
متخ�ص�ص املناهج يف كلية الرتبية �أن تطوير
ب��رام��ج معلم ال�صف وب��رام��ج دب�ل��وم الت�أهيل
ال�ت�رب ��وي ه ��و الأ� �س ��ا� ��س يف ت �ط��وي��ر ق ��درات
املعلمني واملدر�سني الذين ي�شكلون خمرجات
كليات الرتبية.
وخ�ل�ال اجلل�سة الأوىل رك��ز امل�شاركون
يف الور�شة على ��ض��رورة �إع��داد معلم ال�صف
و�ضرورة تطوير املناهج الرتبوية واخلطط
ال��درا��س�ي��ة وال��در��س�ي��ة لإع ��داد امل��در��س�ين مبا
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ــــــــــــا ملدخــل املعاييــر املعتمد يف وزارة الرتبيــــــــة بالتعــاون مع التعليم العــــــايل
يتوافق مع متطلبات وزارة الرتبية م�ؤكدين
�أن الوزارة و�ضعت املعايري الالزمة للقبول يف
كليات الرتبية.
وا� �س �ت �ع��ر���ض ك ��ل م ��ن ال ��دك� �ت ��ور يا�سر
جامو�س من وزارة الرتبية والدكتورة �سلوى
مرت�ضى م��ن كلية ال�ترب�ي��ة بجامعة دم�شق
�ضمن ورقة عمل �آلية اختيار القبول اجلامعي
للطلبة يف كلية الرتبية ومعدالته وامل�شكالت
التي تتعلق ب�آلية القبول واملقرتحات الالزمة
لتح�سينها م��ؤك��دي��ن ��ض��رورة تطوير مناهج
كليات ال�ترب�ي��ة يف ��س��وري��ة خا�صة �أن الواقع
ال�ت�رب ��وي ع��ان��ى م ��ن ع �ق �ب��ات ك �ث�ي�رة يف ظل
الأزمة التي تعر�ضت لها �سورية.
وم��ن كلية الرتبية يف جامعة حلب قدم
ك��ل م��ن الدكتور ابراهيم اليماين والدكتور
حليم �أ�سمر ورق��ة عمل حتت عنوان «اخلطة
الدر�سية املقرتحة لكليات الرتبية» تت�ضمن
برنامج الدرا�سة يف ق�سم تربية الطفل �شعبة
معلم �صف مع الرتكيز على �ضرورة خ�ضوع
ط�لاب معلم ال�صف الختبار ق��درات يف اللغة
العربية والريا�ضيات والعلوم حلملة ال�شهادة
الثانوية بفرعيها.
وحتدث املثنى خ�ضور مدير التوجيه يف
وزارة الرتبية عن املوا�صفات املهنية والعلمية
وال�ترب��وي��ة ملعلم ال�صف وف��ق مناهج الوزارة
واملعايري املطلوبة داعيا �إىل تطوير مقررات
املواد االخت�صا�صية والرتبية العلمية.
ويف ورق��ة عمل ح��ول «التدريب العملي»
اعترب الدكتور حممد تركو نائب عميد كلية
الرتبية ل�ش�ؤون الإداري��ة �أن التدريب العملي
يعد حجر الزاوية يف �إع��داد وت�أهيل املعلمني
م�ستعر�ضا واق ��ع ال�ترب�ي��ة العملية وعوامل
جن��اح�ه��ا وم�شكالتها ال�ت��ي تكمن يف ق�صور
تنفيذها وعدم توفر دليل وا�ضح لربناجمها
وع ��دم ك�ف��اي��ة م��راح�ل�ه��ا ال �ث�لاث وك�ث�رة عدد
الطلبة مع قلة احلوافز املادية مل�شريف الرتبية
العملية �إ�ضافة �إىل م�شكالت تتعلق باختيار
ه�ؤالء امل�شرفني.
ب � ��دوره ق ��دم ال��دك �ت��ور ف� ��واز ال �ع �ب��د اهلل
م��ن كلية الرتبية جامعة دم�شق مقرتحات
لتطوير الرتبية العملية منها قبول �أعداد
ق�ل�ي�ل��ة م ��ن ال� �ط�ل�اب � �س �ن��وي��ا ل�ل�ت���س�ج�ي��ل يف
م� �ق ��ررات ال�ترب �ي��ة ال�ع�م�ل�ي��ة و�إع �ل��ان نتائج
امل�ف��ا��ض�ل��ة (�إج� � ��ازة ودب� �ل ��وم) ق�ب��ل ب ��دء العام
الدرا�سي �إ�ضافة �إىل اختيار مدار�س التدريب
على �أ�سا�س ت��رب��وي وتهيئة الطالب معرفيا
ونف�سيا و�إع��داد دليل الرتبية العملية لبيان
املرحلة التعليمية و�أهداف كل مرحلة.
وتهدف الور�شة التي ت�ستمر يومني �إىل
مناق�شة ت�ط��وي��ر اخل�ط��ة ال��در��س�ي��ة املتعلقة
ب�إعداد معلم ال�صف ودبلوم الت�أهيل الرتبوي
لإعداد املدر�سني ومواءمة املناهج التي تدر�س
يف ك�ل�ي��ات ال�ترب�ي��ة مب��ا ين�سجم م��ع املعايري
املعتمدة يف وزارة الرتبية وامل�ستجدات العلمية
احلديثة.
ويناق�ش امل���ش��ارك��ون بالور�شة متطلبات
تدري�س املناهج العملية الرتبوية �أثناء �إعداد

فيها على متطلبات تنفيذ املناهج املطلوبة
من كل من وزارت��ي الرتبية والتعليم العايل
وموا�صفات املدر�س املطلوبة للعمل يف وزارة
ال�ترب �ي��ة ح���س��ب م�ن��اه�ج�ه��ا ال �ت��ي ب�ن�ي��ت وفق
مدخل املعايري.

ال�ترب�ي��ة وال�ع�م��ل ع�ل��ى �إغ �ن��اء امل ��واد العلمية
�ضمن اخلطة الدر�سية اجلديدة بهدف �إعداد
معلم �صف م�ؤهل باملجالني العلمي والأدبي
و�أن تت�ضمن بع�ض امل ��واد امل�ح��دث��ة مهارات
التوا�صل وغريها.

املعلم وامل��در���س وت�شكيل جل��ان م�شرتكة بني
وزارت � ��ي ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ايل وال�ترب �ي��ة لتنفيذ
خم ��رج ��ات ال ��ور�� �ش ��ة ع �ل��ى � �ص �ع �ي��د تطوير
اخلطط الدر�سية ومفردات املناهج الرتبوية
التخ�ص�صية ومتابعة تطبيقها ميدانيا يف
وزارة الرتبية وكليات الرتبية.
ح�ضر االف�ت�ت��اح ال��دك�ت��ور حم�سن بالل
ع�ضو القيادة القطرية حلزب البعث العربي
اال� �ش�ت�راك��ي وال��دك �ت��ور ع��اط��ف ن ��داف وزير
ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ايل وال ��دك� �ت ��ور حم �م��د ماهر
قباقيبي رئي�س جامعة دم�شق ونقيب املعلمني
و�أمني فرع جامعة دم�شق حلزب البعث العربي
اال�شرتاكي ورئي�س احتاد �شبيبة الثورة وعدد
كبري من املعنيني يف وزارتي الرتبية والتعليم
ال�ع��ايل وع �م��داء و�أ� �س��ات��ذة كليات ال�ترب�ي��ة يف
اجلامعات ال�سورية.

يف ح�ين ق��دم��ت ال��دك �ت��ورة �أم ��ل الأحمد
عميد كلية ال�ترب�ي��ة و�أ� �س �ت��اذة يف ق�سم علم
النف�س بجامعة دم���ش��ق ورق ��ة ع�م��ل بعنوان
الأ��س����س النف�سية لبناء امل�ن�ه��اج حت��دث��ت عن
طبيعة عملية ال�ت�ع�ل��م وامل�ت�ع�ل��م وخ�صائ�ص
منوها وعالقة املنهج بطبيعة املتعلم م�ؤكدة
�أن ال�ت�ل�م�ي��ذ ه��و امل �ح��ور الأ� �س��ا� �س��ي للعملية
التعليمية مع الت�أكيد على �ضرورة التخل�ص
من طرائق التدري�س التقليدية القدمية التي
تعتمد على احلفظ واال�ستعا�ضة عنها بطرق
ح��دي�ث��ة ت�ت�رك ل�ل�ط��ال��ب ح��ري��ة ال�ت�ع�ب�ير عن
�ضرورة تكييف مناهج كلية
الفكرة ب�أ�سلوبه وطريقته.
الرتبية ودبلوم الت�أهيل الرتبوي
و�أ��ش��ار امل�شاركون يف الور�شة �إىل �أهمية
وفق مدخل املعايري الوطنية
مهارات التفكري وفق مدخل املعايري وجتهيز
ويف اليوم الثاين من �أعمال الور�شة �أكد املعلومات والتوا�صل الفعال و�ضرورة تنمية
امل�شاركون على ��ض��رورة تكييف مناهج كلية ت �ف �ك�ير م �ع �ل��م ال� �ق ��رن احل� � ��ادي والع�شرين
الرتبية ودبلوم الت�أهيل الرتبوي وفق مدخل ملواجهة التحديات التي تعرت�ضه.
امل�ع��اي�ير ال��وط�ن�ي��ة ع�ن��د ال�ت��أل�ي��ف والتدري�س دعوة لتوحيد مناهج كليات
وت �ك��ام��ل اجن � ��از ال �ب �ح��وث واال� �س �ت �ف ��ادة من
الرتبية من حيث املحتوى
نتائجها.
ويف ختام �أعمال الور�شة �أو�صى امل�شاركون
مواكبة متطلبات �سوق العمل
باعتماد اختبار م�ؤمتت موحد لكليات الرتبية
العايل
و�أو�� �ض ��ح م �ع��اون وزي ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م
لقبولهم يف اخت�صا�ص معلم �صف بالتعاون
الدكتور ري��ا���ض طيفور �أن اخلطة الدر�سية مع مركز القيا�س والتقومي يف وزارة التعليم
يجب �أن تلبي متطلبات �سوق العمل منوها العايل.
ب�أهمية التعاون بني وزارت��ي التعليم العايل
واقرتح امل�شاركون يف الور�شة افتتاح كلية
والرتبية للقيام بعمل م�شرتك وو�ضع خطة لإعداد معلم ال�صف م�ستقلة عن كلية الرتبية
در�سية للتعرف على املهارات و�إع��ادة تقوميها ب�ح�ي��ث ي�ت�ب��ع ل�ه��ا دب �ل��وم ال �ت ��أه �ي��ل الرتبوي
وت��وج�ي�ه�ه��ا ب��ال���ش�ك��ل ال���ص�ح�ي��ح وتطويرها وت�ضطلع مبهام اخت�صا�ص معلم ال�صف يف
يف امل �ج ��ال ال�ت�رب ��وي �أو ال �ع �ل��وم الإن�سانية كليات الرتبية واعتماد حملة ال�شهادة الثانوية
والتطبيقية.
الفرع العلمي فقط يف هذا االخت�صا�ص.
وق��دم معاون وزي��ر الرتبية عبد احلكيم
ودع��ا امل���ش��ارك��ون لتوحيد مناهج كليات
ح �م��اد ورق� ��ة ع �م��ل حت �م��ل ع �ن��وان متطلبات ال�ترب �ي��ة م��ن ح �ي��ث امل �ح �ت��وى وو� �ض��ع خطة
امل�ن��اه��ج وف ��ق م��دخ��ل امل�ع��اي�ير ال��وط�ن�ي��ة ركز در�سية وفقا ملدخل املعايري املعتمد يف وزارة

ك �م��ا �أو� � �ص ��ى امل �� �ش ��ارك ��ون ب��و� �ض��ع خطة
تدريبية حديثة ت�سهم يف �إعداد املدر�س عمليا
وفقا ملدخل املعايري املعتمد يف وزارة الرتبية
بالتعاون مع وزارة التعليم العايل وتفعيل دور
املعلم املعاون يف الرتبية العملية وت�شكيل جلان
تخ�ص�صية م�شرتكة م��ن ال��وزارت�ين لدرا�سة
الإع��داد النهائي للخطة الدر�سية وتو�صيف
املناهج مبا يتوافق مع مدخل املعايري وت�أليف
الكتب اجلامعية لق�سم معلم ال�صف.
و�أ�شار امل�شاركون �إىل �ضرورة االتفاق بني
وزارة الرتبية وكليات الرتبية على م�ؤ�شرات
�أداء ومهام وواجبات املدر�سني واعتماد عالمة
النجاح  60باملئة يف كليات الرتبية اخت�صا�ص
معلم �صف �أ�سوة بالكليات التطبيقية وكذلك
ف���ص��ل م�ف��ا��ض�ل��ة ال �ق �ب��ول يف دب �ل��وم الت�أهيل
ال�ت�رب ��وي ع ��ن امل �ف��ا� �ض �ل��ة ال �ع��ام��ة م ��ن �أج ��ل
�إجرائها بعد الدورة الف�صلية الثانية مبا�شرة
بهدف اال�ستفادة م��ن التدريب العملي منذ
بدء العام الدرا�سي يف وزارة الرتبية.
و�ستقدم وزارة الرتبية بح�سب تو�صيات
امل �� �ش��ارك�ين م ��دار� ��س من��وذج �ي��ة للتطبيقات
امل�سلكية لطالب كليات الرتبية معلم �صف
ودب� �ل ��وم ال �ت ��أه �ي��ل ال�ت�رب ��وي وت� �ق ��وم كليات
ال�ت�رب �ي ��ة مب� �ه ��ام �إق� ��ام� ��ة دورات ن��وع �ي��ة يف
املجاالت املعرفية املحددة التي تخدم العملية
التدري�سية كمهارات ا�ستخدام احلا�سب مثال
على ال �ت��وازي م��ع ب��رام��ج ال�ت��دري��ب والتعليم
امل �� �س �ت �م��ر مل �ع �ل �م��ي ال �� �ص��ف ب� �ه ��دف مواكبة
ال�ت�ط��ورات العلمية املتالحقة وال�ع�م��ل على
�إغ�ن��اء امل��واد العلمية �ضمن اخلطة الدر�سية
اجلديدة لكليات الرتبية بهدف ت�أ�سي�س معلم
�صف م�ؤهل باملجالني العلمي والأدبي.

االبتعاد عن طريقة احلفظ

مدار�س منوذجية للتطبيقات
امل�سلكية
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املزيد من اتفاقيات التعاون العلمي مع جامعات عربية ودولية
اتفاق علمي مع املركز الوطني لبحوث
الطاقة

وقعت جامعة دم�شق واملركز الوطني لبحوث الطاقة اتفاق
تعاون علمي بهدف توثيق وتفعيل التعاون التقني وتنفيذ م�شاريع
جتريبية وبحثية يف جم��ال رف��ع كفاءة الطاقة وتطبيق الطاقات
املتجددة.
ووفق االتفاق يحدد املركز الوطني لبحوث الطاقة موا�ضيع
ال��درا��س��ات والبحوث التي يرغب ب��إدراج�ه��ا �ضمن خطته للبحث
العلمي وي��ر��س��ل قائمة ب�ه��ذه ال��درا��س��ات �إىل جامعة دم�شق كلية
الهند�سة امليكانيكية والكهربائية لتحديد �إمكانية تنفيذها لدى
الأق�سام التابعة لها على �أن تر�سل جامعة دم�شق قائمة الدرا�سات
والبحوث التي ت�ستطيع تنفيذها مرفقة ب�أ�سماء الباحثني ومدة
الإجناز وكلفة البحث الإجمالية و�أي �شروط �أخرى.
واتفق اجلانبان على �أن يقوم كال الفريقني بتقدمي الدعم
للأ�شخا�ص امل�شاركني يف برنامج العمل وذلك عن طريق تزويدهم
باملعلومات والت�سهيالت ال�ت��ي يتطلبها ال�ت�ع��اون �إ��ض��اف��ة �إىل حل
امل���ش��اك��ل الأخ� ��رى املتعلقة ب��امل���س��ائ��ل التنظيمية وف �ق��ا للأ�صول
القانونية وي��دخ��ل ه��ذا االت�ف��اق حيز التنفيذ يف ال�ي��وم ال��ذي يلي
توقيعه واع�ت�م��اده م��ن جمل�س التعليم ال�ع��ايل ويبقى �ساريا ملدة
خم�س �سنوات ويجدد تلقائيا.
و�أك ��د ال��دك�ت��ور حممد م��اه��ر قباقيبي رئي�س جامعة دم�شق
�أهمية ربط اجلامعة مب�ؤ�س�سات الدولة واملجتمع وحتقيق التكامل
بني املجالني العلمي والعملي مبا يتنا�سب مع متطلبات �سوق العمل
الفتا �إىل �أن الطاقة �أ�صبحت ع�صب احلياة ومن ال�ضروري توجيه
طالب الدرا�سات العليا لريكزوا يف �أبحاثهم عليها بغية ا�ستثمارها
بال�شكل ال�صحيح واحلفاظ عليها.
م��ن جانبه �أ��ش��ار ال��دك�ت��ور املهند�س يون�س علي مدير املركز
ال��وط�ن��ي لبحوث ال�ط��اق��ة �إىل �أه�م�ي��ة االت �ف��اق يف تفعيل العالقة
العلمية والأكادميية بني املركز واجلامعة مبا ينعك�س �إيجابا على
االقت�صاد الوطني وعملية التنمية يف �سورية ب�شكل عام وال �سيما
خالل مرحلة �إعادة الإعمار.

ومذكرة تفاهم مع هيئة اال�ست�شعار عن بعد

كما وقعت جامعة دم�شق «املعهد العايل للتخطيط الإقليمي»
والهيئة ال�ع��ام��ة لال�ست�شعار ع��ن بعد م��ذك��رة تفاهم ب�ه��دف دعم
وتطوير ال�ت�ع��اون امل�شرتك يف جم��االت البحث العلمي والت�أهيل
وال�ت��دري��ب والتطوير ون�شر املعرفة وخ��دم��ة املجتمع يف التنمية
والتخطيط ب�أنواعه وم�ستوياته كافة.
ووف� ��ق امل ��ذك ��رة ت �ق��وم ج��ام �ع��ة دم �� �ش��ق ب ��إت��اح��ة امل �ج ��ال �أم ��ام
املهند�سني العاملني يف الهيئة العامة لال�ست�شعار عن بعد للتقدم
�إىل �شهادات الدرا�سات العليا ودرا�سات الت�أهيل والتخ�ص�ص التي
تديرها اجلامعة يف املعهد العايل للتخطيط الإقليمي وذلك بهدف
ت�أهيلهم ورف��ع امل�ستوى العلمي واملهني لديهم �شريطة �أن تتوافر
فيهم ال�شروط املحددة للقبول يف الدرا�سات العليا ودرا�سات الت�أهيل
والتخ�ص�ص.
وبح�سب امل��ذك��رة ي�ت��م تر�شيح امل���ش��اري��ع امل�ق�ترح��ة يف الهيئة
العامة لال�ست�شعار عن بعد لأن تكون م�شاريع لطالب املعهد العايل

للتخطيط الإقليمي يف امل�ستويات التعليمية كافة وذل��ك ح�سب
مالءمتها ل�شروط املقررات الدرا�سية فيما يقوم املعهد بناء على
طلب الهيئة ال�ع��ام��ة لال�ست�شعار ع��ن بعد ب��إجن��از ب��رام��ج ت�أهيل
وتخ�ص�ص «دبلوم ماج�ستري» خا�ص مبهند�سي الهيئة وذلك وفق
التوجيهات العلمية واملهنية املطلوبة لإعداد املهند�سني.
ويقوم اجلانبان وفق املذكرة ب�شكل م�شرتك بتنظيم الندوات
وور�شات العمل وامل�ؤمترات التي تعود بالفائدة على الطرفني على
�أن حتدد احلقوق وااللتزامات املتقابلة يف ملحق اتفاق يتم تنظيمه
ح�سب الفعالية املقرتحة كما يقوم اجلانبان بتنظيم م�سابقات
للطالب للم�ساعدة يف اختبار الدرا�سات وامل�شاريع لبع�ض املوا�ضيع
وامل �� �ش��اري��ع ال �ت��ي ي�ه�ت��م ب�ه��ا ال �ط��رف��ان وذل ��ك لت�شجيع الباحثني
والتحفيز على اختبار الكفاءات املتميزة.
و �أك��د الدكتور حممد ماهر قباقيبي رئي�س جامعة دم�شق
�أهمية ربط اجلامعة مب�ؤ�س�سات الدولة واملجتمع وحتقيق التكامل
ب�ين امل�ج��ال�ين العلمي والعملي مب��ا يتنا�سب م��ع متطلبات �سوق
العمل.

رئي�س جامعة دم�شق يبحث مع وفد رو�سي
تعزيز التعاون العلمي امل�شرتك

بحث ال��دك�ت��ور حممد ماهر قباقيبي رئي�س جامعة دم�شق
خالل لقائه وفدا رو�سيا برئا�سة الك�سي فرالوف نائب املدير العام
للمنظمة الرو�سية للتعاون العلمي والثقايف ال��دويل �سبل تعزيز
وتطوير التعاون العلمي بني البلدين وتبادل اخل�برات يف جمال
�إع ��داد ال �ك��وادر املتخ�ص�صة بتدري�س اللغة الرو�سية يف املدار�س
واجلامعات ال�سورية.
ول�ف��ت ال��دك�ت��ور قباقيبي �إىل م�ت��ان��ة ال��رواب��ط االجتماعية
والثقافية والتن�سيق بني البلدين يف خمتلف املجاالت وخا�صة يف
الظروف الراهنة و�ضرورة االرتقاء بالعالقات العلمية �إىل م�ستوى
العالقات الدبلوما�سية.
وبني الدكتور قباقيبي �أهمية التعاون امل�شرتك يف جمال بناء
ال�ق��درات وت�أهيل ال�ك��وادر فيما يخ�ص ال��درا��س��ات العليا والبحث
العلمي ودع��م الراغبني يف تعلم اللغة الرو�سية �سواء من طالب
اجلامعات �أو من غري الطالب.
و�أ�شار قباقيبي �إىل �إمكانية �إتاحة الفر�صة لأع�ضاء الهيئة
التدري�سية يف جامعة دم�شق م��ن خريجي اجل��ام�ع��ات الرو�سية
للتوا�صل مع جامعاتهم من �أج��ل تطوير مهاراتهم ومعارفهم يف
جمال البحث العلمي.
من جانبه �أكد فرالوف ا�ستعداد اجلانب الرو�سي ال�ستقبال
ال �ط�ل�اب ال �� �س��وري�ين ال��راغ �ب�ين ب�ت�ع�ل��م ال�ل�غ��ة ال��رو� �س �ي��ة وتقدمي
الت�سهيالت لهم و�إع��داده��م يف ه��ذا امل�ج��ال ل�ي�ع��ودوا �إىل بالدهم
ويعلموها يف املدار�س واجلامعات م�شريا �إىل �أن احلكومة الرو�سية
و�ضعت اخلطط لتقدمي الدعم ال�لازم ل�سورية يف مرحلة �إعادة
الإع� �م ��ار ع�ل��ى ج�م�ي��ع ال���ص�ع��د ويف خم�ت�ل��ف امل �ج��االت التعليمية
والرتبوية وعدم اقت�صار الدعم على املجال الع�سكري .
و�أع ��رب ف��رال��وف ع��ن �أم�ل��ه يف تطوير ع�لاق��ات ال�ت�ع��اون بني
جامعة دم�شق واجل��ام�ع��ات ال��رو��س�ي��ة وت��وق�ي��ع بع�ض االتفاقيات
التي ميكن �أن ت�ساعد يف زيادة املهارات املعرفية للطالب الدار�سني
يف ق�سم اللغة الرو�سية بجامعة دم�شق وتقدمي الكتب واملراجع

اخلا�صة بذلك.
ونوه فرالوف بجهود �سورية قيادة و�شعباً يف ت�صديها للحرب
الإرهابية التي ت�شن عليها معربا عن ثقته بانت�صارها وعودة الأمن
واال�ستقرار �إليها.
ح�ضر اللقاء الدكتور ف��ادمي زاي�شكوف مدير املركز الثقايف
الرو�سي يف بريوت ودم�شق ونائبه جمال دورم�ش والدكتور حممد
العمر عميد كلية الإعالم بجامعة دم�شق .
وك��ان��ت وزارة التعليم ال�ع��ايل �أع�ل�ن��ت م ��ؤخ��را ع��ن ت�ق��دمي 18
بعثة علمية للدرا�سة يف رو�سيا املرحلة اجلامعية الأوىل من �أجل
احل�صول على درجة الإجازة يف اللغة الرو�سية و�آدابها مل�صلحة وزارة
الرتبية وذل��ك حلملة ال�شهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي
والأدبي دورة .2016

رئي�س اجلامعة يبحث مع ال�سفري الفنزويلي
�سبل تعزيز التعاون العلمي

كما بحث رئي�س جامعة دم�شق الدكتور حممد ماهر قباقيبي
خالل لقائه مع �سفري جمهورية فنزويال البوليفارية بدم�شق عماد
�صعب �أفاق تطوير التعاون العلمي والثقايف بني البلدين.
وناق�ش اجلانبان �سبل تفعيل االتفاقيات املربمة بني جامعة
دم�شق واجلامعات الفنزويلية وتطويرها لت�صبح فعالة من خالل
و�ضع برنامج زمني يتفق عليه اجلانبني.
و�أكد الدكتور قباقيبي حر�ص اجلامعة على تطوير عالقاتها
مع اجلامعات وامل�ؤ�س�سات العلمية والأكادميية الفنزويلية يف جميع
امل �ج��االت وت �ب��ادل اخل�ب�رات معها م���ش�يرا �إىل ا��س�ت�ع��داد اجلامعة
ال�ستقبال �أي �أفكار �أو �آراء �أو طروحات ت�صب يف امل�صلحة امل�شرتكة
للبلدين.
ب��دوره ا�ستعر�ض �صعب الن�شاطات الثقافية وال�سيا�سية التي
تقيمها ال�سفارة بجامعة دم�شق وخا�صة تلك التي تزامنت مع ذكرى
وفاة القائد ت�شافيز ،مبديا ا�ستعداد بالده لإقامة ن�شاطات مماثلة
مبا ي�سهم يف تبادل الأف�ك��ار والآراء مبختلف الق�ضايا معربا عن
ا�ستعداد بالده لتقدمي كافة �أ�شكال الدعم الأكادميي لطالب ق�سم
اللغة الإ�سبانية يف جامعة دم�شق.
يذكر �أن جامعة دم�شق �سبق و�أن وقعت اتفاقيات تعاون مع
ثالث جامعات فنزويلية تت�ضمن تبادل الطالب و �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية والأبحاث العلمية امل�شرتكة.
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بحث �إمكانيات التعاون مع جامعة �سنتياغو
كومب�ستيال الإ�سبانية

بحث وفد علمي من جامعة �سنتياغو كومب�ستيال الإ�سبانية
اليوم مع م�س�ؤولني يف جامعة دم�شق �إمكانيات التعاون يف جمال
ال�ب�ح��ث العلمي وب �ن��اء ال �ق��درات وال�ع�م��ل ع�ل��ى م���ش��اري��ع بحثية يف
جم��االت الطاقة املتجددة والبيئة والتنمية امل�ستدامة مبا يخدم
متطلبات مرحلة �إعادة الإعمار.
ول�ف��ت رئي�س ال��وف��د اال��س�ب��اين انريكي لوبيز بيلو�سو مدير
العالقات العامة يف اجلامعة �إىل �أهمية التعاون العلمي مع جامعة
دم�شق م�شريا �إىل �أن جامعة �سنتياغو تعد اجلامعة اخلام�سة على
م�ستوى �إ�سبانيا وت�ضم � 35ألف طالب.
كما قدمت ال��دك�ت��ورة هبة ال�ع��واد م��دي��رة ال�ع�لاق��ات الدولية
بجامعة دم�شق عر�ضا عن الكليات واملعاهد التي ت�ضمها اجلامعة
واالخت�صا�صات املتوفرة فيها و�أنظمة التعليم التي تتبعها م�ؤكدة
ا�ستعداد اجلامعة للتعاون مع اجلانب الإ�سباين مبا يخدم �أهداف
اجلامعة وطالبها ويحقق الفائدة لهم ال �سيما �أن��ه توجد ثالث
اتفاقيات تعاون �سابقة مع اجلامعات الإ�سبانية.

تكرمي خبرية رو�سية �ساهمت يف ت�أهيل
كوادر تدري�س اللغة الرو�سية

كرمت كلية الآداب والعلوم الإن�سانية بجامعة دم�شق اخلبرية
يف تدري�س اللغة الرو�سية داريا ادواردوفنا ايفانوفنا التي �أنهت دورة
يف تدريب وت�أهيل عدد من ك��وادر تدري�س اللغة الرو�سية بجامعة
دم�شق وبعدد من املدار�س يف املحافظات.
وقلدت عميدة كلية الآداب الدكتورة فاتنة ال�شعال اخلبرية
ايفانوفنا درع رئي�س جامعة دم�شق.
و�أ� �ش��ارت ال��دك�ت��ورة ال���ش�ع��ال �إىل �أن ال ��دورة ال�ت��دري�ب�ي��ة التي
�أقامتها ايفانوفنا ت�أتي مبوجب االتفاقيات املوقعة بني جامعتي
دم�شق ومو�سكو احلكومية وركزت على تعليم معلمي اللغة الرو�سية
طرائق التدري�س و�إتقان علم الل�سانيات الأمر الذي �سينعك�س �إيجابا
على العملية التعليمية ورفع م�ستواها يف املدار�س واجلامعة.
ب ��دوره ل�ف��ت رئ�ي����س ق�سم ال�ل�غ��ة ال��رو��س�ي��ة يف ج��ام�ع��ة دم�شق
الدكتور هيثم حممود �إىل �أن جامعة مو�سكو احلكومية زودت الق�سم
بعدد من الكتب املخت�صة بطرائق تعليم اللغة و�سيتم الرتكيز عليها
واعتمادها يف العملية التعليمية.
ويف ت�صريح لها بينت اخلبرية ايفانوفنا �أن ال��دورة ا�ستمرت
ملدة �36ساعة وزع��ت على � 6أي��ام وا�ستهدفت تدريب نحو  30معلما
ومعلمة م�شرية �إىل �أن االتفاقيات املوقعة بني وزارت��ي التعليم يف
�سورية ورو��س�ي��ا تت�ضمن العمل على ت�أهيل ك��وادر تدري�س اللغة
الرو�سية يف �سورية والنهو�ض بقدراتهم التدري�سية.
من جهته من�سق اللغة الرو�سية يف حمافظة طرطو�س كامل
احلاج �أو�ضح �أنه تلقى دعوة من قبل ق�سم اللغة الرو�سية بجامعة
دم�شق للم�شاركة يف ال��دورة الفتا �إىل الفائدة الكبرية التي تلقاها
وخا�صة جلهة الرتكيز على التعلم بطريقة تفاعلية.

وتعاون علمي مع �سيرنجي الرو�سية

بحث الدكتور حممد ماهر قباقيبي رئي�س جامعة دم�شق مع وفد
من جامعة �سيرنجي الرو�سية برئا�سة �أر�سني مانوكيان نائب رئي�س
اجلامعة وم�س�ؤول العالقات الدولية فيها �أوج��ه التعاون العلمي بني
اجلانبني وال �سيما تعليم اللغة الرو�سية لغري الناطقني بها وطالب
ال��درا��س��ات العليا الراغبني مبتابعة حت�صيلهم العلمي يف اجلامعات

الرو�سية �أو املوفدين �إليها.
و�أك��د ال��دك�ت��ور قباقيبي �أن جامعة دم�شق منفتحة على جميع
عالقات التعاون العلمي التي ميكن �أن تقدم قيمة م�ضافة لها م�شريا
�إىل �أن تعليم اللغة الرو�سية لغري الناطقني بها �أ�صبح �ضرورة ب�سبب
زيادة الإقبال على تعلمها من قبل �شريحة كبرية يف املجتمع ال�سوري
وكذلك �ضرورة الت�أهيل الأكادميي اللغوي للطالب الراغبني مبتابعة
درا�ستهم يف اجلامعات الرو�سية �سواء يف املرحلة اجلامعية �أو العليا
ليكونوا جاهزين لالنخراط يف احلياة الأكادميية هناك ف��ورا وب�أقل
وقت ممكن.
ولفت قباقيبي �إىل �أن اجلامعة م�ستعدة لت�أمني م�ستلزمات تعليم
اللغة الرو�سية من بنية حتتية و�أ�ساتذة �أكادمييني مبختلف القطاعات
الطبية والهند�سية والعلوم الإن�سانية وذل��ك بالتن�سيق م��ع اجلانب
الرو�سي م��ؤك��دا حر�ص اجلامعة على �أن تكون عالقاتها الأكادميية
والعلمية مع اجلامعات الرو�سية مب�ستوى العالقات ال�سيا�سية بني
البلدين وتفعيل االتفاقيات املوقعة وخلق اتفاقيات جديدة ميكن �أن
تعود بالفائدة على اجلامعات ال�سورية بالدرجة الأوىل وخا�صة يف
جمال بناء القدرات وت�أهيل الكوادر والقطاعات املختلفة على م�ستوى
املاج�ستري والدكتوراه.
ون��وه رئي�س جامعة دم�شق باملوقف الرو�سي ال��داع��م ل�سورية يف
مواجهة احل��رب الكونية التي تتعر�ض لها وك��ذل��ك مبتانة الروابط
االجتماعية والثقافية بني البلدين يف خمتلف املجاالت.
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من جانبه ق��ال مانوكيان «�إن ه��دف زي��ارة الوفد �إىل �سورية هو
تطوير التعاون العلمي بني البلدين وتوقيع االتفاقيات وال �سيما يف
جمال تعليم اللغة الرو�سية و�إقامة دورات ت�أهيلية لطالب الدرا�سات
العليا بهذا اخل�صو�ص وزي��ادة املهارات املعرفية للطالب الدار�سني يف
ق�سم اللغة الرو�سية بجامعة دم�شق وتقدمي الكتب واملراجع اخلا�صة
بذلك».
وب�ين مانوكيان �أن جامعة �سيرنجي ت�ضم ع��دة اخت�صا�صات يف
علوم الإدارة وريادة الأعمال واالقت�صاد وبرامج التعليم االفرتا�ضي /
اون الين /ويدر�س فيها نحو � 60ألف طالب وطالبة وت�ستقبل �سنويا
نحو � 6آالف طالب وطالبة الفتا �إىل �أن اجلامعة لديها فروع مرخ�صة
يف عدة دول عربية.
ون��وه مانوكيان بجهود �سورية قيادة و�شعبا يف ت�صديها للحرب
الإرهابية التي ت�شن عليها معربا عن ثقته بانت�صارها وع��ودة الأمن
واال�ستقرار �إليها.
وافتتح يف مديرية العالقات الدولية والثقافية برئا�سة جامعة
دم�شق يف التا�سع من �شهر ت�شرين الأول املا�ضي مركز رو�سي لتن�سيق
ال�ت�ع��اون يف جم��ال تعليم اللغة الرو�سية لي�سهم يف تعزيز التوا�صل
بني �شعبي البلدين وال �سيما بعد اعتماد اللغة الرو�سية بني اللغات
الأ�سا�سية يف املدار�س ال�سورية الأمر الذي ي�ستوجب �إعداد كوادر م�ؤهلة
قادرة على تدري�سها بحرفية عالية.

وزير االت�صاالت والإعالم الرو�سي :تطوير البحوث بني اجلامعات الرو�سية وال�سورية
يف جمال التقانة واالت�صاالت
�أك� � � � ��د وزي� � � � ��ر االت� � ��� � �ص � ��االت
والإع � �ل ��ام يف رو� �س �ي��ا االحت ��ادي ��ة
ن �ي �ك��والي ن �ي �ك �ي �ف��وروف � �ض ��رورة
التن�سيق وت �ط��وي��ر ال �ب �ح��وث بني
اجلامعات الرو�سية وال�سورية يف
جمال التقانة واالت�صاالت.
و�أ� �ش ��ار ال��وزي��ر نيكيفوروف
خالل لقائه طالب كلية الهند�سة
امل�ع�ل��وم��ات�ي��ة ب��دم���ش��ق �إىل �أهمية
�إزال � ��ة ال �ع��وائ��ق الإداري� � ��ة وتغيري
بع�ض الت�شريعات خل��دم��ة قطاع
االت�صاالت والتقانة مبينا �أهمية
تعزيز م�شاركة ال�شركات الرقمية الرو�سية يف ال�سوق ال�سورية وتطوير اخلدمات الرقمية بالتوافق مع الت�شريعات والقوانني يف كال
البلدين.
بدوره وزير االت�صاالت والتقانة الدكتور علي الظفري �أكد �أن تقانة املعلوماتية هي الأ�سا�س يف بناء الدول اليوم حيث البد من
حت�صني �أنف�سنا بتكنولوجيا جيدة م�شددا على �ضرورة اال�ستفادة من التجربة الرو�سية يف جماالت التقانة واالت�صاالت ملا لها من قوة
وخربة يف ذلك.
من جهته الدكتور حممد ماهر قباقيبي رئي�س جامعة دم�شق �أ�شار �إىل �أن جميع الأبحاث العلمية �أ�صبحت تعتمد على تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت مبينا �أن جامعة دم�شق كانت دائما حا�ضنة جلميع الأبحاث والأفكار واالبتكارات واالتفاقيات التي ميكن �أن يبنى
عليها م�صالح م�شرتكة للجانبني.
و�أ�شار مدير عام ال�شركة ال�سورية لالت�صاالت املهند�س بكر بكر �إىل وجود م�شروع ربط �سابق بني �سورية ورو�سيا توقف ب�سبب
الأزمة يف �سورية ويتم العمل للعودة �إىل و�ضعه �ضمن التنفيذ �إ�ضافة �إىل بحث �إمكانية الربط املبا�شر بني االت�صاالت الرو�سية وال�سورية.
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يف ور�شة «�آليات تنفيذية للرتابط بني اجلهات العلمية البحثية والقطاعات الإنتاجية واخلدمية»

وزير التعليم العايل  ..موازنة البحث العلمي كافية لإجناز �أي بحث مهما بلغت تكلفته

نظمت الهيئة العليا للبحث العلمي يف
قاعة ر�ضا �سعيد للم�ؤمترات بجامعة دم�شق
ال �ي��وم ور� �ش��ة ع�م��ل ب�ع�ن��وان «�آل �ي��ات تنفيذية
ل �ل�ت�راب��ط ب�ي�ن اجل� �ه ��ات ال�ع�ل�م�ي��ة البحثية
وال�ق�ط��اع��ات الإن�ت��اج�ي��ة واخل��دم �ي��ة ..حاالت
درا� �س �ي��ة ن��اج �ح��ة يف ال �ق �ط��اع�ين ال�صناعي
والزراعي».
وت� �ه ��دف ال ��ور�� �ش ��ة �إىل ت �ع��زي��ز ال�صلة
وال�ت�راب ��ط ب�ي�ن اجل �ه��ات ال�ع�ل�م�ي��ة البحثية
وال�ق�ط��اع��ات الإن�ت��اج�ي��ة واخل��دم�ي��ة الطالبة
ل �ل �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي وامل �� �س �ت �ف �ي��دة م �ن��ه الأم� ��ر
ال ��ذي ي���س��اه��م يف مت��وي�ل��ه وت���س��وي�ق��ه وربطه
ب��اح�ت�ي��اج��ات ال�ت�ن�م�ي��ة احل��ال�ي��ة وامل�ستقبلية
�إ�ضافة �إىل ت�سليط ال�ضوء على العديد من
احلاالت الناجحة يف هذا املجال مبا ي�ؤدي �إىل
تعزيز ج�سور الثقة بني اجلانبني ملا فيه خري
الوطن واملواطن.
ونوه الدكتور عاطف نداف وزير التعليم
ال� �ع ��ايل يف ك�ل�م�ت��ه خ �ل�ال ال��ور� �ش��ة بالدعم
احلكومي ال�لاحم��دود للبحث العلمي الفتاً
�إىل �أن موازنة البحث العلمي يف الوزارة كافية
لإجن��از �أي بحث مهما بلغت تكلفته ب��دءاً من
امل�ل�ي��ون ح�ت��ى ال �ـ  500م�ل�ي��ون ورغ ��م ظروف
الأزمة”.
و�أك � ��د ال ��وزي ��ر ن� ��داف �أه �م �ي��ة �أن تكون
تو�صيات ال��ور��ش��ة وا�ضحة وقابلة للتطبيق
ولي�ست نظرية �أي تو�صيات ت ��ؤدي �إىل �آلية
تنفيذية حقيقية وجدية.

م�شروع ال�سيا�سة الوطنية
للبحث العلمي

من جانبه �أو�ضح الدكتور ح�سني �صالح
املدير العام للهيئة العليا للبحث العلمي �أن
الور�شة تعد �سل�سلة من الأع�م��ال التي تقوم
بها الهيئة حت�ضريا لإطالق م�شروع ال�سيا�سة
الوطنية للبحث العلمي خالل ال�شهر الأول
من عام .2018
ولفت �صالح �إىل �أن ال�سيا�سة الوطنية
للبحث العلمي غطت  25قطاعا ومت �إجنازها
بـ  17ور�شة عمل علمية يف جميع القطاعات
احل �ك��وم �ي��ة م ��ن زراع � � ��ة وط ��اق ��ة و�صناعة
و�سكن… ومت ت�شكيل فريق تقييم ومتابعة
م��ن �أج� ��ل امل �ت��اب �ع��ة ك �م��ا مت حت���ض�ير البنية
التحتية العلمية للبدء بهذه ال�سيا�سة ومنها
ان �� �ش��اء ب�ن��ك م�ع�ل��وم��ات وط �ن��ي ي���ض��م قواعد
ب�ي��ان��ات بجميع ال�ب��اح�ث�ين ال��ذي��ن ع�م�ل��وا مع
الهيئة و�شبكات معرفية خا�صة بكل قطاع
وك��ذل��ك نظم معلوماتية خا�صة بالباحثني
واملوارد املالية.
وبني الدكتور �صالح �أن الهيئة تركز على
التعاون مع ال��دول ال�صديقة وم��ع الباحثني
واخلرباء املغرتبني ال�سوريني وعلى امل�ستوى
ال��وط �ن��ي ��س�ي�ت��م ال �ت �ع��اون م��ع ك��ل الباحثني
املتقاعدين لال�ستفادة م��ن خرباتهم يف كل
ق�ط��اع م��ؤك��دا �أن ال�سيا�سة الوطنية للبحث
العلمي �سيتم تطبيقها با�ستخدام منهجية

وامل��اج���س�ت�ير �أث �ن��اء ��س�ن��وات الأزم� ��ة ب�ل��غ 116
مبنية على التخطيط والإدارة املتكاملة.
ً
انطالقة نحو اجلانب التطبيقي مر�شحا ب��إ��ش��راف م�شرتك عليهم م��ن قبل
ب��دوره��ا ال��دك �ت��ورة م��اج��دة مفلح مدير باحثي الهيئة وا�ساتذة اجلامعات وبلغ كذلك
عام الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ع��دد الأب�ح��اث املحكمة املن�شورة  /477/بحثا
�أ�شارت �إىل �أهمية الور�شة من ناحية الرتكيز خالل الفرتة نف�سها.
على انطالقة البحث العلمي نحو اجلانب اال�ستفادة من خربات الباحثني
وم��ن امل�ع�ه��د ال �ع��ايل للعلوم التطبيقية
التطبيقي وال�صعوبات التي تعرت�ض و�صول
ن �ت��ائ��ج ال �ب �ح��ث ال�ع�ل�م��ي �إىل ح �ي��ز التطبيق والتكنولوجيا ق��دم ال��دك�ت��ور غ���س��ان عا�صي
م���ش�يرة �إىل ال�ت�خ��ري��ب وال��دم��ار ال ��ذي طال امل��دي��ر ال �ع��ام ال���س��اب��ق للهيئة العليا للبحث
القطاعات احليوية كافة ج��راء االعتداءات ال�ع�ل�م��ي ع��ر� �ض �اً ح ��ول �آل �ي ��ات ال�ت�راب ��ط بني
الإرهابية والأ�ضرار والآثار ال�سلبية للأزمة .اجل� �ه ��ات ال �ع �ل �م �ي��ة ال �ب �ح �ث �ي��ة والقطاعات
وبينت الدكتورة مفلح �أن الهيئة العامة الإنتاجية واخلدمية وقال�«:إن اال�ستفادة من
ل �ل �ب �ح��وث ال �ع �ل �م �ي��ة ال ��زراع� �ي ��ة ا�ستطاعت خربات الباحثني يف جمال الزراعة وال�صناعة
ب�ك��وادره��ا �أن ت��وا��ص��ل م�سريتها رغ��م ك��ل ما ت�ع��د م��ن �أه ��م و�أ� �ص �ع��ب م �ه��ام ال�ه�ي�ئ��ة العليا
نالها من اعتداءات لتح�سني االنتاج الزراعي للبحث العلمي وكذلك اال�ستفادة من العقول
ب�شقيه النباتي واحل �ي��واين وتقليل تكاليف النرية من �أج��ل حتقيق التنمية االقت�صادية
الإنتاج وحت�سني نوعيته واملحافظة على املوارد وتلبية متطلبات م��رح�ل��ة �إع ��ادة الإع �م��ار يف
جميع القطاعات».
الطبيعية والتنمية الزراعية امل�ستدامة.
و�أكد الدكتور عا�صي �أن النجاح يف و�ضع
ومت ب�ح���س��ب م �ف �ل��ح اع �ت �م��اد � 16صنفا
ج��دي��دا م��ن املحا�صيل احلقلية و�ساللة من الآل �ي ��ات ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل�ل�تراب��ط ب�ين العملية
القطن ون�ي��ل ج��ائ��زة �أك���س��اد للبحث العلمي البحثية وال�ق�ط��اع��ات الإن�ت��اج�ي��ة واخلدمية
ال� ��زراع� ��ي يف امل �ن ��اط ��ق اجل ��اف ��ة والأرا� � �ض� ��ي يتوقف على ثالثة عوامل مهمة هي الدعم
ال�ق��اح�ل��ة واع �ت �م��اد ب�ع����ض �أ� �ص �ن��اف اخل�ضار احلقيقي القوي من احلكومة ووج��ود �إرادة
املح�سنة واعتماد ن�شر زراعة � /15/صنفا من ح�ق�ي�ق�ي��ة وت� �ع ��اون � �ص ��ادق وج� ��اد م ��ن جميع
الفاكهة وكذلك جمع وحفظ و�إك�ث��ار املوارد اجل �ه��ات ذات ال �ع�لاق��ة يف ال�ق�ط��اع�ين العام
ال��وراث �ي��ة ال�ن�ب��ات�ي��ة وت�ب��ادل�ه��ا م��ع اجلامعات واخل��ا���ص وم�ت��اب�ع��ة حثيثة وف�ع��ال��ة م��ن قبل
وامل��راك��ز والهيئات البحثية واملحافظة على الهيئة العليا للبحث العلمي لعملية التنفيذ
ال�ع��روق املحلية واملح�سنة للرثوة احليوانية يف كل مراحلها.
وخ�ل�ال م��داخ�ل��ة ل��ه �أك ��د رئ�ي����س جامعة
وتوزيع بع�ضها على املربني وتربية و�إطالق
االع ��داء احل�ي��وي��ة جم��ان��ا ب��دال م��ن املكافحة دم���ش��ق ال��دك �ت��ور حم�م��د م��اه��ر ق�ب��اق�ي�ب��ي �أن
الكيميائية و�إ�صدار جملة علمية الكرتونية البحث العلمي يف اجلامعة مل يتوقف رغم
لن�شر الأبحاث واملقاالت العلمية با�سم املجلة ك��ل ال�ظ��روف ال�صعبة التي فر�ضتها الأزمة
ال���س��وري��ة للبحوث ال��زراع�ي��ة و�إن���ش��اء مكتبة الراهنة ومت خالل هذه الفرتة �إجناز الآالف
الكرتونية لتوثيق ك��ل الأب�ح��اث واملن�شورات م ��ن ر� �س��ائ��ل امل��اج �� �س �ت�ير وال ��دك � �ت ��وراه لكن
العلمية التي قامت بها الهيئة و�إ�صدار العديد امل�ط�ل��وب ه��و ت ��أط�ير ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي �ضمن
خطة وطنية ت�شرف الهيئة عليها وتتبناها
من الكتب والأطال�س.
و�أ� � � �ش� � ��ارت ال� ��دك � �ت� ��ورة م �ف �ل��ح �إىل �أن اجل��ام�ع��ة تت�ضمن حم ��اور بحثية ت���ص��ب يف
ع ��دد احل��ا� �ص �ل�ين ع �ل��ى � �ش �ه��ادت��ي الدكتوراه خ�ط��ة ال ��دول ��ة ال�ت�ط��وي��ري��ة يف ك��ل املجاالت

االقت�صادية وال�صناعية والتجارية واخلدمية
الفتا �إىل توافر اخل�برات والإمكانات املادية
والب�شرية التي يتطلبها هذا الأمر.
بدورها اقرتحت الدكتورة �سحر الفاهوم
معاون وزي��ر التعليم العايل ل�ش�ؤون البحث
العلمي �إ�ضافة بند خا�ص �إىل ا�ستمارة البحث
العلمي التي يتقدم بها طالب املاج�ستري �أو
الدكتوراه ت�ؤكد ارتباط البحث املزمع �إجراءه
ب�سوق العمل وارتباطه ب ��أي قطاع والفائدة
املرجوة منه.
ح���ض��ر �أع �م��ال ال��ور� �ش��ة ال��دك �ت��ور خالد
احل�ل�ب��وين �أم�ي�ن ف��رع ج��ام�ع��ة دم���ش��ق حلزب
البعث العربي اال�شرتاكي وع��دد من عمداء
ال�ك�ل�ي��ات ال�ع�ل�م�ي��ة ور�ؤ�� �س ��اء امل��راك��ز العلمية
والبحثية وح�شد كبري من الباحثني واملعنيني
يف القطاعني ال�صناعي والزراعي.
وك��ان��ت ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع�ل�ي��ا ل�ل�ب�ح��ث العلمي
�أ� �ص��درت يف ال �ث��اين ع�شر م��ن �شهر ت�شرين
الأول املا�ضي تقريرها الأول حول ال�سيا�سة
الوطنية للعلوم وال�ت�ق��ان��ة واالب�ت�ك��ار والذي
�أع ��دت ��ه ب��ال �ت �ع��اون م��ع ال �ع��دي��د م��ن اجلهات
الوطنية العامة واخلا�صة.
يذكر �أن رئا�سة جمل�س ال��وزراء �أطلقت
ع��ام  2013م���ش��روع ر��س��م ال�سيا�سة الوطنية
للعلوم والتقانة واالبتكار بهدف التعرف على
ال��و��ض��ع ال��راه��ن للعلوم وال�ت�ق��ان��ة يف �سورية
وو� �ض��ع اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة العلمية
وخطط تنفيذها ما يتنا�سب مع متطلبات كل
مراحل اعادة الإعمار.

بناء الثقة بني اجلهات البحثية
والقطاعات الإنتاجية

و�أو�صى امل�شاركون يف ختام �أعمال الور�شة
ب�ضرورة بناء الثقة بني اجلهات والقطاعات
الإن�ت��اج�ي��ة م��ن خ�ل�ال ��ض�م��ان ح�م��اي��ة حقوق
امل�ل�ك�ي��ة ال �ف �ك��ري��ة جل�م�ي��ع الأط� � ��راف تنظيم
زي� � ��ارات م �ي��دان �ي��ة م �ت �ب��ادل��ة ب�ي�ن الباحثني
واملنتجني ح�سب االخت�صا�ص وقيام اجلهات
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ال �ب �ح �ث �ي��ة ب �ح �م�ل�ات ت ��وع ��وي ��ة و�إع�ل�ام� �ي ��ة
للتعريف ب�أهمية وف��وائ��د البحوث العلمية
التطبيقية.
و�أ�� �ش ��ار امل �� �ش��ارك��ون �إىل �أه �م �ي��ة حتفيز
امل��ؤ��س���س��ات ال�ع�ل�م�ي��ة ال�ب�ح�ث�ي��ة والقطاعات
الإن �ت��اج �ي��ة واخل��دم �ي��ة ع�ل��ى ال�ت�راب ��ط من
خ�لال منح امل�ؤ�س�سات الإنتاجية واخلدمية
ال�ت��ي ت�ستثمر يف خم��رج��ات البحث العلمي
حوافز �ضريبية ت�شجيعية و�إطالق احلكومة
ج ��ائ ��زة �أح� ��� �س ��ن ب �ح��ث ت �ط �ب �ي �ق��ي وج ��ائ ��زة
للم�ؤ�س�سة البحثية التي ت�ستثمر �أك�بر عدد
من �أبحاثها.
ول �ف��ت امل �� �ش��ارك��ون �إىل � �ض��رورة �إيجاد
البنى الإدارية املنا�سبة لإدارة عملية الرتابط
ك� ��إح ��داث وح� ��دة �إداري� � ��ة يف ال�ه�ي�ئ��ة العليا
للبحث ال�ع�ل�م��ي للتن�سيق وم�ت��اب�ع��ة تنفيذ
�آليات الرتابط وت�سويق وا�ستثمار خمرجات
ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي وم�ت��اب�ع��ة � �ش ��ؤون الرتابط
وتنفيذ ال�ب�ح��وث يف ال�ق�ط��اع��ات الإنتاجية
واخلدمية.

زيادة م�صادر متويل البحث
العلمي

و�أكد امل�شاركون �ضرورة تفعيل وتطوير
دور امل�ؤ�س�سات امل�ساعدة يف عملية الرتابط
كامل�ؤ�س�سات الو�سيطة والداعمة مثل مركز
تطوير الإدارة واالنتاجية وهيئة املوا�صفات
وامل �ق��اي �ي ����س ال �ع��رب �ي��ة ال �� �س��وري��ة ومنظمات
االع�م��ال وم��راك��ز اال�ست�شارات والبحوث يف
امل�ؤ�س�سات العلمية البحثية وخارجها وكذلك
دعم الهيئة العليا للبحث العلمي يف ا�ستكمال
�أن�شطتها ذات ال�صلة ك�إغناء نظام املعلومات
الوطني للبحث العلمي ونظام �إدارة املوارد
العلمية ودعم وتطوير ال�شبكات املعرفية.
ودع ��ا امل���ش��ارك��ون �إىل ت�ط��وي��ر الأنظمة
والقوانني و�إع��داد م�شروع ل�صياغة العقود
ب�ين ال�ب��اح��ث �أو اجل�ه��ة البحثية م��ن جانب
واجل �ه��ة امل�ستفيدة م��ن ال�ب�ح��ث م��ن جانب
�آخ��ر حيث ي�ضمن حقوق كل منهما وينظم
اجلوانب االخالقية للبحث العلمي وي�ضبط
�أ� �س ����س وم �ع��اي�ير ال�ت�ع��اق��د �أو ي���ض��ع �صيغة
عقدية موحدة.
ول �ف��ت امل �� �ش��ارك��ون �إىل �أه �م �ي��ة تعزيز
التوا�صل وال�شراكة بني امل�ؤ�س�سات العلمية
البحثية والقطاعات االنتاجية واخلدمية
كم�شاركة ممثلني عن امل�ؤ�س�سات الإنتاجية
واخل��دم �ي��ة ال �ع��ام��ة واخل��ا� �ص��ة يف مناق�شة
خ�ط��ط ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي ذات ال�ط��اب��ع العام
ل�ل�م��ؤ��س���س��ات ال�ع�ل�م�ي��ة ال�ب�ح�ث�ي��ة وت�شجيع
الت�شاركية يف متويل هذه اخلطط.
وطالب امل�شاركون بزيادة م�صادر متويل
البحث العلمي وا�ستثمار خمرجاته من خالل
�إدراج بند يف املوازنات اجلارية واال�ستثمارية
للوزارات وامل�ؤ�س�سات العامة خا�ص بالبحث
العلمي والتطوير التقاين و�إ�شراك امل�صارف
والقطاع اخلا�ص واملنظمات النقابية وغريها
يف عملية التمويل و�إح��داث �صندوق وطني
لتمويل م�ستلزمات البحث العلمي وت�سويق
وا� �س �ت �ث �م��ار خم��رج��ات��ه وب �ن��اء ن �ظ��ام وطني
للإبداع والتحفيز على البحث العلمي.
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افتتاح حمطة لتوليد الأوك�سجني يف م�شفى املوا�ساة
اجلامعي و�أخرى يف م�شفى الأطفال

يف �إط� ��ار امل �� �ش��اري��ع ال�ت�ط��وي��ري��ة التي
ت�شهدها امل���ش��ايف ال�ت��اب�ع��ة ل ��وزارة التعليم
العايل ..افتتح يف م�شفى املوا�ساة اجلامعي
حمطة لتوليد الأوك�سجني بدم�شق بكلفة
 290مليون لرية �سورية.
وب�ي�ن وزي ��ر التعليم ال �ع��ايل الدكتور
عاطف نداف يف �أن املحطة �ستحقق االكتفاء
الذاتي للم�شفى من مادة الأوك�سجني التي
تكلف امل�شفى �سنوياً نحو  150مليون لرية
�سورية مع �إمكانية �إم��داد وتزويد امل�شايف
امل �ج ��اورة ب��ال�ف��ائ����ض م��ن ه ��ذه امل� ��ادة التي
ت�صل نقاوتها �إىل  98باملئة مثل م�شفى
ج��راح��ة ال �ق �ل��ب وال � �ب �ي�روين ،م �ع��رب �اً عن
�شكره لل�شركة ال�صينية التي نفذت املحطة
بالتعاون مع الكوادر الفنية الوطنية.
ب� ��دوره ب�ي�ن ال��دك �ت��ور ع���ص��ام الأم�ي�ن
مدير ع��ام امل�شفى �إىل �أهمية اقتتاح هذه
امل�ح�ط��ة ل �ك��ون الأوك �� �س �ج�ين م ��ادة حيوية
ي� ��ؤدي انقطاعها �إىل ت��وق��ف و�شلل بعمل
مفا�صل امل�شفى �سيما و�أن امل�شفى عانت
خ�ل�ال ال �ف�ترة امل��ا��ض�ي��ة م��ن االنقطاعات
املتكررة لهذه امل��ادة ب�سبب ظ��روف الأزمة،

مو�ضحاً �أن حمطة التوليد تتكون من
خطي �إنتاج كل منهما ينتج  80مرتا مكعبا
بال�ساعة لي�صل �إجمايل �إنتاج اخلطني �إىل
 160م�ت�را مكعبا �إ� �ض��اف��ة �إىل خ��ط �آخر
مللء اال�سطوانات من �أج��ل تزويد امل�شايف
املجاورة.
و�أ�شار الدكتور الأم�ين �إىل �أن �إجناز
املحطة ا�ستغرق عاما كامال تقريبا وهي
ا��س�ت�ك�م��ال مل�ج�م��وع��ة م���ش��اري��ع تطويرية
كبرية يتم العمل عليها يف امل�شفى لتنطلق
ال�ع��ام ال�ق��ادم مثل �إق��ام��ة خم�بر للخاليا
اجل��ذع �ي��ة وجت ��دي ��د ال �ط��اب �ق�ين الرابع
واخلام�س وتزويدهما بـ� 200سرير و�إعادة
ت�أهيل �شعبة التنظري اله�ضمي ،منوهاً
ب��ال��وف��ر امل � ��ادي ال� ��ذي ��س�ي�ح�ق�ق��ه افتتاح
حم �ط��ة ت��ول �ي��د الأوك �� �س �ج�ي�ن بالن�سبة
للم�شفى بحوايل  150مليون لرية وامل�شايف
الأخ��رى �ضمن منظومة التعليم العايل
واملنظومات ال�صحية الأخرى.
كما مت افتتاح حمطة �أخ��رى لتوليد
الأوك�سجني يف م�شفى الأطفال اجلامعي
بدم�شق بكلفة  293مليون لرية �سورية.

و�أو� �ض��ح وزي��ر التعليم ال�ع��ايل الدكتور
ع��اط��ف ن��داف �أن املحطة �ستحقق االكتفاء
الذاتي للم�شفى من م��ادة الأوك�سجني التي
تكلف ��س�ن��وي�اً ن�ح��و  60م�ل�ي��ون ل�ي�رة �سورية
مع �إمكانية �إم��داد وت��زوي��د امل�شايف املجاورة
بالفائ�ض من هذه املادة احليوية.
م��ن جانبه ب�ين ال��دك�ت��ور م��ازن احلداد
مدير عام امل�شفى �أن حمطة التوليد تتكون
من خطي �إن�ت��اج كل منهما ينتج  1200مرت
م�ك�ع��ب ي��وم�ي��ا لي�صل �إج �م��ايل الإن �ت ��اج �إىل
 2400م�تر مكعب يوميا �إ��ض��اف��ة �إىل وجود
خزانات للأوك�سجني ال�سائل م�شريا �إىل �أن
هذه املحطة �ستزود امل�شفى مبادة الأوك�سجني
احل�ي��وي��ة ب�ع��د �أن ع��ان��ت م��ن نف�صها خالل
�سنوات االزمة.
و�أ� �ش��ار ال��دك�ت��ور احل ��داد �إىل �أن �إجناز
املحطة ا�ستغرق �أق��ل م��ن ع��ام تقريبا وهي
ا�ستكمال ملجموعة م�شاريع تطويرية يتم
ال�ع�م��ل عليها يف امل���ش�ف��ى م�ث��ل ت�شييد بناء
�إ�ضايف �إىل جانب امل�شفى موءلف من � 4إىل
 6ط��واب��ق لتو�سيع �شعب ال��دم��وي��ات املكونة
م��ن �� 37س��ري��را لت�صبح �� 80س��ري��را و�شعبة
غ�سيل الكلية التي ت�ضم �أربعة �أجهزة لت�صبح
 14جهازا لغ�سيل الكلية وكذلك �إقامة بيت
��ض�ي��اف��ة لأه� ��ايل الأط� �ف ��ال امل��ر� �ض��ى ليبقوا
ق��ري �ب�ين م�ن�ه��م م �� �ش�يرا �إىل �أن ن �ح��و 700
طفل مري�ض يراجع امل�شفى يوميا من كل
املحافظات وي�صل عدد العمليات اجلراحية
�إىل نحو  30عملية يوميا ما ع��دا العمليات
الإ�سعافية.
و�أح � � ��دث م���ش�ف��ى الأط � �ف� ��ال اجلامعي
مب��وج��ب امل��ر� �س��وم الت�شريعي رق��م  13لعام
 1978واع�ت�بر هيئة عامة مبوجب القانون
 23لعام  2000وهو امل�شفى الوحيد املتخ�ص�ص
ب ��أم��را���ض الأط� �ف ��ال يف � �س��وري��ة وي�ستقبل
الأط� �ف ��ال واخل � ��دج م��ن ج�م�ي��ع املحافظات
وي �ق ��دم اال� �س �ت �� �ش��ارات ال�ط�ب�ي��ة واخل ��دم ��ات
العالجية.
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املركز الرقمي الفرانكوفوين
يختتم فعاليات مدر�سته ال�صيفية

قباقيبي� :ضرورة تطوير التجربة باالعتماد
على خربات املركز وجتارب مواهب الطالب

اخ�ت�ت��م امل��رك��ز ال��رق �م��ي الفرانكوفوين
يف جامعة دم�شق فعاليات املدر�سة ال�صيفية
التي نظمها لطالب ال�سنتني الثانية والثالثة
يف ق���س��م ال�ل�غ��ة ال�ف��رن���س�ي��ة ب�ج��ام�ع��ة دم�شق
بهدف رفع القدرات واملهارات اللغوية لديهم
واالرتقاء بها.
و �أك ��د رئ�ي����س ج��ام�ع��ة دم���ش��ق الدكتور
حم �م��د م ��اه ��ر ق �ب��اق �ي �ب��ي �أه �م �ي��ة ال� � ��دورات
ال�صيفية يف تنمية ال �ق��درات ال�ل�غ��وي��ة عند
الطالب بعيدا عن تقليد الدرا�سة يف الكلية
ف���ض�لا ع��ن �أن ه ��ذه ال �ن �� �ش��اط��ات ت �ع��زز ثقة
الطالب بنف�سه وجتعله �أكرث تفاعال وح�ضورا
يف حياته الدرا�سية واملمار�سة العملية وتقوية
مهارات التوا�صل اللغوية لديه والقدرة على
احلوار واملحادثة ب�أ�ساليب �أكرث دقة داعيا �إىل
العمل على تطوير هذه التجربة واال�ستفادة
من �إمكانيات وخ�برات املركز لي�شمل خدمة
املجتمع �أي�ضا.

تفجري الطاقات الإبداعية

و�أو�ضحت مديرة املركز الدكتورة هالة
ال�صباغ �أن  26طالبا وطالبة اتبعوا الدورة
على م��دى  15ي��وم��ا ت�ضمنت تدريبهم على
�إج ��راء احل ��وار وكيفية التعامل م��ع املواقف
التي يتعر�ضون لها يف حياتهم اليومية مبا
ي� ��ؤدي �إىل تنمية �شخ�صيتهم وك�سر حاجز
اخل � ��وف وت �ع��زي��ز ال �ث �ق��ة ب��ال�ن�ف����س وتفجري
الطاقات الإبداعية الكامنة لديهم والك�شف
ع ��ن م��واه �ب �ه��م يف ف ��ن ال �ك �ت��اب��ة والت�أليف
والتمثيل.
وذك ��رت ال���ص�ب��اغ �أن ال �ط�لاب مت�ك�ن��وا يف
نهاية ال ��دورة م��ن ت�أليف م�شاهد م�سرحية
� �ص �غ�يرة ب��ال�ل�غ��ة ال�ف��رن���س�ي��ة م���س�ت��وح��اة من
احلياة اليومية ومن املواقف وامل�شكالت التي
يتعر�ضون لها م�شرية �إىل �أن هذه الفعاليات
ت�ؤكد غنى جامعة دم�شق بالطاقات الإبداعية
املب�شرة والتي تعك�س ال�صورة احلقيقية لوجه

�سورية احل�ضاري.
بدوره �أ�شار فرا�س نعمة م�س�ؤول التوثيق
وال��دورات والتدريب العلمي يف املركز �إىل �أن
ه��ذه ال ��دورة م��ن �أه��م الفعاليات ال�ت��ي تقوم
بها الوكالة اجلامعية للفرانكوفونية ب�أكرث
من دولة يف العامل وتهدف �إىل تقدمي خدمة
ج ��دي ��دة ل �ل �ط�لاب ت�ت�م�ث��ل ب �ت �ق��وي��ة التعبري
ال�شفهي والكتابي عندهم من خ�لال ت�أليف
م���ش��اه��د مت�ث�ي�ل�ي��ة ق �� �ص�يرة م ��دة ك��ل م�شهد
منها  3دقائق باللغة الفرن�سية املحكية ولي�س
باللغة التي يتم تعلمها يف اجلامعة.

روح العمل اجلماعي

و�أعرب الطالب امل�شاركون يف الدورة عن
�شكرهم لإدارة امل��رك��ز ال�ت��ي نظمت املدر�سة
ال���ص�ي�ف�ي��ة م �� �ش�يري��ن �إىل �أن ه ��ذه ال � ��دورة
�ساهمت ب�إغناء مفرداتهم يف اللغة الفرن�سية
ودعمها من ناحية القواعد اللفظية و�أ�سلوب
احلوار  ،ف�ضال عن دورها يف تعزيز روح العمل
اجلماعي لديهم.
ويف نهاية احلفل مت توزيع ال�شهادات على
امل�شاركني يف الدورة واجلوائز على املتميزين
فيها.
ي ��ذك ��ر �أن ج��ام �ع��ة دم �� �ش��ق وال ��وك ��ال ��ة
اجل��ام�ع�ي��ة ل�ل�ف��ران�ك��وف��ون�ي��ة اف�ت�ت�ح�ت��ا املركز
الرقمي الفرانكوفوين يف الـ  24من �أي��ار عام
 2004بدم�شق وي�ه��دف �إىل �إعطاء الأولوية
ال�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
وال�سعي �إىل تلبية احل��اج��ات التدريبية من
حيث ال��دورات ودعم الإنتاج العلمي و�إي�صال
املعلومات العلمية والتقنية �إىل �أكرب �شريحة
م��ن ال �ب��اح �ث�ين وامل �� �س��اه �م��ة يف حت���س�ين �أداء
اجل ��ام� �ع ��ات ودع � ��م اجل��ام �ع �ي�ي�ن يف �سعيهم
ل�لا��س�ت�ف��ادة م��ن التكنولوجيا التعليمية يف
التعليم العايل من خالل تقدمي الفر�ص التي
ت�سمح لهم باختبار ممار�سات تربوية جديدة.

ن�شر مفاهيم القانون الدويل الإن�ساين حمور
بحث بني جامعة دم�شق وبعثة ال�صليب الأحمر

ب�ح��ث رئ�ي����س ج��ام�ع��ة دم���ش��ق ال��دك�ت��ور حم�م��د م��اه��ر قباقيبي ورئ�ي���س��ة بعثة اللجنة
الدولية لل�صليب الأحمر يف �سورية ماريان غا�سر �سبل تعزيز التعاون امل�شرتك وال �سيما يف
جمال تنظيم ور�شات العمل واملحا�ضرات والربامج املتعلقة بن�شر مفاهيم القانون الدويل
الإن�ساين.
وناق�ش اجلانبان الن�شاطات املقررة خ�لال العام اجل��اري ومنها تنظيم ور�شات عمل
ي�شارك فيها مدر�سو مقرر القانون الدويل الإن�ساين يف كليات احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
والإعالم وبع�ض التخ�ص�صات التي تهتم بال�ش�أن الإن�ساين والقوانني الناظمة له.
و�أ�شار الدكتور قباقيبي �إىل �أنه من املقرر تنفيذ عدة ن�شاطات بني جامعة دم�شق واللجنة
الدولية لل�صليب االحمر حول القانون الدويل الإن�ساين خالل العام اجلاري وفقا ملا ن�صت
عليه مذكرة التفاهم املوقعة بني اجلانبني العام املا�ضي وتو�سيع دائرة امل�شاركة لت�شمل عددا
من اجلامعات احلكومية الأخرى يف �سورية متهيدا لإعطاء هذا املو�ضوع �أهميته الكربى
يف املناهج التدري�سية يف كليات احلقوق �إ�ضافة �إىل �إحداث برامج يف الدرا�سات العليا حوله.
بدورها لفتت غا�سر �إىل �أنه مت تنظيم عدد من الور�شات التدريبية والتعريفية بالقانون
ال��دويل الإن�ساين �شارك فيها ممثلون عن عدد من امل�ؤ�س�سات احلكومية وذلك من خالل
التعاون والتن�سيق مع اللجنة الوطنية للقانون ال��دويل االن�ساين معربة عن �أملها ب�أن
ي�ستمر هذا التعاون وال �سيما يف الأو�ساط الأكادميية.
وكانت جامعة دم�شق والبعثة الدولية لل�صليب الأح�م��ر يف �سورية وقعتا يف �شباط
املا�ضي مذكرة تفاهم للتعاون يف املجال العلمي والأك��ادمي��ي وتبادل اخل�برات واملن�شورات
والإ�صدارات العلمية و�إقامة فعاليات علمية م�شرتكة.

م�شاهدات �سريرية متقدمة يف علم زراعة الأ�سنان

نظم ق�سم علم الن�سج حول ال�سنية يف كلية طب الأ�سنان بجامعة دم�شق بالتعاون مع
�شركة �إبداع للتطوير الهند�سي اليوم ور�شة عمل ودورة تعليمية �أكادميية بعنوان «م�شاهدات
�سريرية متقدمة يف علم زراعة الأ�سنان» وذلك على مدرج امل�ؤمترات يف الكلية.
وتت�ضمن الور�شة التي ت�ستمر �أ�سبوعا جمموعة من املحا�ضرات االخت�صا�صية يف زراعة
الأ�سنان منها النظرية و�أخرى عملية و�سيتم خاللها تطبيق زراعات ب�شكل عملي للمبتدئني
واملتقدمني.
وبني رئي�س ق�سم علم الن�سج الدكتور طارق ال�شويكي �أن هذه الور�شة ت�أتي لرفد املجتمع
باخلربات اجلديدة وعر�ض �أح��دث ما تو�صل �إليه العلم يف جمال زرع الأ�سنان والبدائل
العظمية م�شريا �إىل �أن الور�شة ي�شارك فيها طالب من جميع املحافظات ال�سورية.
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جامعة دم�شق حتتفل بتخريج دفعات جديدة من طالبها
احتفلت كليات جامعة دم�شق بتخريج دفعات جديدة من طالبها للعام الدرا�سي 2016ـ . 2017
ب�أيدينا تعمر ..

ويف ه��ذا الإط� ��ار �أط �ل �ق��ت كلية احلقوق
على الدفعة التي تخرجت م��ن طالبها ا�سم
«ب�أيدينا تعمر» وبلغت  208طالب يف حفل
نظمته على م��درج البا�سل يف كلية الهند�سة
املدنية.
وقال عميد الكلية الدكتور ماهر ملندي
يف ك�ل�م��ة ل��ه خ�ل�ال احل �ف ��ل� ..إن اخلريجني
ا�ستحقوا بجدارة ما بلغوه من حت�صيل علمي
يف جامعة دم�شق التي ت�شكل �إحدى �أهم منارات
العلم واملعرفة بكادرها التدري�سي والإداري.
و�أع � ��رب ال��دك �ت��ور م�ل�ن��دي ع��ن افتخاره
باخلريجني اجلدد باعتبارهم ي�شكلون رديفا
للأجيال ال�شابة التي يعول عليها بناء الوطن
واالرتقاء به وتعزز �صالبته ومناعته والذود
عن �سيادته وكرامته.
م ��ن ج��ان �ب��ه دع� ��ا ي��ا� �س��ر ال ��دن ��دح ع�ضو
ق �ي��ادة ف��رع ج��ام�ع��ة دم���ش��ق ل�لاحت��اد الوطني
لطلبة �سورية رئي�س مكتب الثقافة والإعالم
اخل��ري�ج�ين �إىل ��ص��ون ر��س��ال��ة العلم ليكونوا
على قدر امل�س�ؤولية امللقاة على عاتقهم خالل
املرحلة القادمة م�شريا �إىل �أن تخريج هذه
ال��دف �ع��ة اجل��دي��دة م��ن ك�ل�ي��ة احل �ق��وق يعترب
ر�سالة ب�أننا م�ستمرون رغم كل �شيء بتح�صيل
العلم والتم�سك به لنه�ضة بالدنا ومواجهة
الفكر
ومت خ�لال احلفل توزيع ال�شهادات على
اخل��ري�ج�ين وت�ك��رمي الأوائ� ��ل منهم وتقدمي
عر�ض م�سرحي بعنوان «جامعتي �أمي» لفرقة
الم��ار للفنون امل�سرحية م��ن �إخ ��راج حممود
اخلطايبي ومقاطع غنائية وفنية و�شعرية.

دفعة الأمل..

كما احتفلت كلية الإعالم بتخريج الدفعة
الرابعة من طالبها البالغ عددهم  80طالبا
وطالبة با�سم «دفعة الأمل» وكرمت املتفوقني
منهم.
ولفت الدكتور حممد العمر عميد الكلية
يف كلمته خ�لال احلفل �إىل �أن كلية الإعالم
ا�ستطاعت خ�لال ف�ترة زمنية ق�صرية ن�سبيا
�أن «حتقق قفزات و�إجن��ازات وا�ضحة يف جمال
الإع �ل��ام وك ��ان ل�ه��ا دور م�ل�ح��وظ وم�ساهمة
غنية يف رفد امل�ؤ�س�سات الإعالمية بخريجني
م�ؤهلني بجميع العلوم ال�صحفية».
و�أو�ضح الدكتور العمر �أن الكلية اهتمت
بتطوير خططها الدر�سية ��س��واء يف املرحلة
اجلامعية الأوىل �أو برنامج املاج�ستري وقامت
ب��إح��داث درج��ة الدكتوراه لينعك�س ذل��ك على
تطوير الكلية يف جميع خططها وت�ساهم يف
بناء القدرات ال�صحفية املهنية الوطنية.
ويف كلمة االحت��اد الوطني لطلبة �سورية
�أ�شار هاين حيدر م�س�ؤول التنظيم يف الكلية �إىل
�أن نقل احلقائق كما وقعت م�س�ؤولية عظيمة
واحلفاظ على جودة وم�صداقية اخلرب لي�س
بالأمر الهني وال يتقنه �إال املحبون املعطاوءون
داعيا اخلريجني �إىل العمل على �إي�صال �صوت

�سورية للعامل ع�بر �أق�لام�ه��م وكلماتهم وان و  200طالب يف للغة الفرن�سية

يكونوا �أوفياء لوطنهم.
ب��دوره��ا اع�ت�برت اخلريجة الأوىل بدور
الفالح يف كلمة اخلريجني �أن التخرج هو ثمرة
م�سرية عناء وتعب بذلها الطالب على مقاعد
الدرا�سة متحدين كل الظروف ال�صعبة معربة
ع��ن ��ش�ك��ره��ا ل�ل�أ� �س��ات��ذة واجل��ام �ع��ة ولأه ��ايل
الطالب الذين كانوا �سندا وقوة لأبنائهم.
تخلل حفل التخريج عر�ض فيلم حول
امل �� �س�يرة ال��درا� �س �ي��ة ل �ط�لاب ال�ك�ل�ي��ة �إ�ضافة
�إىل ت��وزي��ع ال� ��دروع و� �ش �ه��ادات ال�ت�ق��دي��ر على
اخلريجني الأوائل.
وق ��دم امل��رك��ز ال ��دويل ل�ل�ت��دري��ب وتنمية
املهارات الإعالمية والإدارية بدم�شق عددا من
املنح للطالب الأوائ��ل يف �أق�سام الكلية لإتباع
�أي دورة يختارونها ب�إعفاء تام من الر�سوم.

�إعادة �إعمار �سورية

كما احتفل ق�سم اللغة الفرن�سية يف كلية
الآداب وال �ع �ل��وم الإن���س��ان�ي��ة ب�ج��ام�ع��ة دم�شق
بتخريج  200طالب وطالبة وتكرمي املتفوقني
منهم.
وب �ي �ن��ت ع �م �ي��د ك �ل �ي��ة الآداب والعلوم
الإن�سانية الدكتورة فاتنة ال�شعال يف كلمة لها
خالل احلفل �أن �إتقان اللغات من �أهم ال�سبل
للنجاح حيث متكن ممتلكها من فتح العديد
م��ن الأب ��واب �أم��ام��ه واحل�صول على املعلومة
ب�شكل �أدق و�أو� �س��ع وخ��ا��ص��ة م��ع ت�ط��ور العلم
وتكنولوجيا املعلومات م�شرية �إىل �أن ق�سم
اللغة الفرن�سية بجامعة دم�شق خ��رج خالل
ال�سنوات ال�سابقة كوادر متميزة كان لها ب�صمة
يف املجتمع.
وه �ن ��أت ال���ش�ع��ال ال �ط�لاب ب�ح���ص��اد ثمار
تعبهم وذويهم ملا قدموه يف الرتبية والدعم
لريوا �أبناءهم يف مثل هذا اليوم وهم مرتدون
ثوب التخرج متمنية �أن يكون حفل تخرجهم
نقطة انطالقة جديدة نحو م�ستقبل حافل
بالإجنازات.
م ��ن ج��ان �ب��ه ل �ف��ت رئ �ي ����س ق �� �س��م اللغة
الفرن�سية يف اجلامعة الدكتور ح�سني �صديق
�إىل �أن املعارف واخلربة التي اكت�سبها الطالب
خالل درا�ستهم ت�ؤهلهم للعمل يف عدة جماالت
�سواء يف التعليم �أو الرتجمة �أو ال�سياحة �أو
الإعالم و�شركات القطاع اخلا�ص.
وب��ال �ل �غ��ة ال �ف��رن �� �س �ي��ة �أل � �ق ��ت الطالبة
ن��ور ال�ب�ق��اع��ي كلمة ب��ا��س��م امل�ت�ف��وق�ين �شكرت
فيها جامعتها وكليتها و�أ��س��ات��ذة ق�سم اللغة
الفرن�سية الذين كان لهم الف�ضل يف الو�صول
�إىل هذه املرحلة من التفوق والنجاح م�ؤكدة
�أن�ه��ا وزم�لا�ؤه��ا اخلريجني �سيكونون �أوفياء
جلامعتهم وخري ر�سل لها �أينما حلوا.
ويف خ �ت ��ام احل �ف ��ل مت ت ��وزي ��ع �شهادات
التخرج على الطالب وتكرمي املتفوقني.
كما تخلل احلفل ف�ق��رات فنية وغنائية
باللغة الفرن�سية.

وحتت �شعار «�إعادة �إعمار �سورية» نظمت
كلية العلوم حفل لتخريج دفعة جديدة من
طالبها البالغ عددهم نحو  191طالبا وطالبة
وذل��ك على م��درج البا�سل يف كلية الهند�سة
املدنية.
و �أك� ��د رئ �ي ����س ج��ام �ع��ة دم �� �ش��ق الدكتور
حم�م��د م��اه��ر ق�ب��اق�ي�ب��ي �أن ال�ن�ج��اح��ات التي
حتققها كلية العلوم باختالف اخت�صا�صاتها
ن��اجت��ة ع��ن ج�ه��ود طالبها و�أ�ساتذتها الذين
ق��دم��وا ك��ل �إمكاناتهم يف ظ��ل ال�ظ��روف التي
تعي�شها �سورية م�شريا �إىل �أن مرحلة �إعادة
الإع �م��ار تتطلب الرتكيز على بناء القدرات
الب�شرية ودعمها لتكوين �أج�ي��ال ق��ادرة على
حمل راية العلم وبناء �سورية.
ب��دوره �أو�ضح عميد كلية العلوم بجامعة
دم�شق الدكتور حممود قويدر �أن اخلريجني
يقطفون ث�م��ار ��س�ن��وات م��ن العلم واالجتهاد
ع�ل��ى م�ق��اع��د ال��درا� �س��ة ل�ي�ك��ون��وا ب�ن��اة الوطن
لي�سهموا يف نه�ضته وتطويره.
وت �خ �ل��ل احل� �ف ��ل ع ��ر� ��ض ف �ي �ل��م بعنوان
«تخرجنا» لفرقة ليمار امل�سرحية ع��ن كلية
�سوا نرجع نبنيها
العلوم ودرا�سة الطالب فيها وتوزيع ال�شهادات
واحتفلت كلية الهند�سة املدنية يف جامعة
دم�شق بتخريج  400طالب وطالبة با�سم دفعة
والدروع التقديرية عليهم.

«�سوا نرجع نبنيها» وكرمت املتفوقني منهم
على مدرج البا�سل يف الكلية.
و�أ� �ش��ار ال��دك �ت��ور حم�م��د م��اه��ر قباقيبي
رئي�س جامعة دم�شق يف كلمته خ�لال احلفل
�إىل امل�س�ؤولية الكبرية ال�ت��ي تقع على عاتق
اخلريجني يف مرحلة �إعادة الإعمار الفتا �إىل
�أن خريجي الكلية �أثبتوا جدارة يف �سوق العمل
وكانوا مثاال للتميز والإبداع.
و�أك ��د ال��دك �ت��ور قباقيبي دع��م اجلامعة
مل�سرية الطالب العلمية يف كل االخت�صا�صات
والكليات التابعة لها �سواء من ناحية توفري
م�ستلزمات البنية التحتية �أو من ناحية ت�أهيل
الأ�ساتذة ودعم خرباتهم العلمية م�شريا �إىل
�أن ع��دد ط�لاب اجلامعة و�صل �إىل �أك�ثر من
� 250ألف طالب وطالبة.
م��ن جانبه اع�ت�بر عميد كلية الهند�سة
املدنية الدكتور �شكري البابا �أن اخلريجني
جتاوزوا بعزميتهم القوية كل التحديات التي
مير بها الوطن وهم يتمتعون بكامل مقومات
املهند�س الناجح داعيا �إىل متابعة حت�صيلهم
العلمي وامل�ساهمة يف بناء �سورية واملحافظة
عليها قوية منيعة.
ويف كلمة االحت��اد الوطني لطلبة �سورية
نوه حممد ال�شمايل ع�ضو قيادة فرع جامعة
دم�شق لالحتاد بدور االحتاد يف دعم الطالب
وت �ق��دمي ال��رع��اي��ة وال�ت�ح�ف�ي��ز ل �ه��م وتوجيه
طاقاتهم من �أجل بناء م�ستقبلهم الذي هو يف
املح�صلة م�ستقبل الوطن معتربا �أن االحتفال
بتخريج دفعة جديدة هو يوم ح�صاد وتتويج
جل�ه��د دائ ��م وم �ت��وا� �ص��ل ب��ذل��ه ال �ط�ل�اب على
امتداد حياتهم الدرا�سية يف اجلامعة وحققوا
خالله كل متطلبات النجاح.
ويف ك�ل�م��ة اخل��ري �ج�ين ع�ب�رت اخلريجة
الأوىل ليلى �سمري م�شم�ش ال�صباغ عن تقدير
زم�لائ�ه��ا جل�ه��ود الأ� �س��ات��ذة ال�ت��ي ا��س�ه�م��ت يف
جن��اح �ه��م وت �ف��وق �ه��م م ��ؤك ��دة �أن اخلريجني
�سيكونون جند الوطن خلف حماة الديار من
خ�لال العلم واملعرفة لالرتقاء بالوطن �إىل
�أعلى امل�ستويات.
وقالت «�إن ما فعله الإره��اب يف بلدنا مل
ول��ن ي ��ؤث��ر يف طموحنا و�سعينا ل�ب�ن��اء بلدنا
وت�ط��وي��ره ب�ج�ه��ودن��ا ل�ن�رد ج ��زءا ب�سيطا مما
قدمه لنا».
ت�خ�ل��ل احل �ف��ل �أداء ق���س��م امل�ه�ن��ة وتوزيع
ال�شهادات على اخلريجني والدروع التذكارية
على املعنيني وعر�ض فيلم عن الكلية ومقاطع
م���س��رح�ي��ة م��ن �إع � ��داد ط�ل�اب ال�ك�ل�ي��ة جت�سد
مرحلة �إعادة الإعمار ب�أيدي املهند�سني �إ�ضافة
�إىل فقرات فنية.
ح�ضر احلفل الدكتور عبد املنري النجم
معاون وزير التعليم العايل لل�ش�ؤون الإدارية
واملالية وع��دد من �أع�ضاء قيادة ف��رع جامعة
دم�شق حلزب البعث العربي اال�شرتاكي ونواب
رئي�س اجلامعة ورئي�س و�أع���ض��اء ف��رع نقابة
املهند�سني يف حمافظة دم�شق و�أع�ضاء الهيئة
التدري�سية والإدارية يف كلية الهند�سة املدنية
وح�شد من �أهايل اخلريجني.
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الإدارة املتكاملة للمواد الأولية الكيميائية يف ندوة علمية بكلية ال�صيدلة

خملوف  ...الوزارة �أعدت الأنظمة الوطنية لت�صنيف و�إدارة نفايات الرعاية ال�صحية وال�صناعية
مبنا�سبة يوم البيئة الوطني �أقامت وزارة الإدارة املحلية والبيئة بالتعاون الأولية الكيميائية مبا فيها التعامل الآمن معها والتخل�ص من نفاياتها
مع نقابة �صيادلة �سورية وكلية ال�صيدلة بجامعة دم�شق الندوة الوطنية الناجمة عن الت�صنيع يف املعامل الدوائية والتخل�ص الآمن من الأدوية
الأوىل لل�سالمة الكيميائية والدوائية وذلك على مدرج ت�شرين بالكلية .املنتهية ال�صالحية وذلك وفقا لال�شرتاطات البيئية املدرجة يف �أنظمة
وتهدف الندوة �إىل تبادل اخل�برات يف جمال الإدارة املتكاملة للمواد اجلودة العاملية والتي حتقق �صحة املواطنني و�سالمة البيئة.

دالئل �إر�شادية

وناق�ش امل�شاركون يف الندوة عدة حماور
تتعلق بالبحث العلمي يف جم��ال ال�سالمة
ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة وال��دوائ �ي��ة وت�ت�ب��ع الأدوي � ��ة من
خالل عر�ض دالئل �إر�شادية لتوزيع وتخزين
و�إتالف الأدوية واملواد الكيميائية ودور خمابر
الرقابة والبحوث الدوائية يف �ضبط �سالمة
الدواء و�أنظمة اجلودة املتكاملة والبيئة و�إدارة
النفايات والتخل�ص الآمن منها.
وحت��دث امل�شاركون عن كيفية التخل�ص
م��ن النفايات والتوجهات العاملية لل�سالمة
الدوائية وت�أثري امل��واد الكيميائية والدوائية
ع�ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة وك�ي�ف�ي��ة ال�ت�خ�ل����ص الآم � ��ن من
ال �ن �ف��اي��ات ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ال �ن��اجت��ة ع��ن خمابر
اجلامعات وامللوثات يف ال�صناعة التي ت�سبب
ال �ع��دوى ومعاجلتها والت�سممات املهنية يف
ال�صناعات الدوائية وم�ب��ادرة نقابة �صيادلة
�سورية للتخل�ص الآم��ن من الأدوي��ة املنتهية
ال�صالحية يف �صيدلية املنزل.
ويف ك�ل�م�ت��ه خ�ل�ال اف �ت �ت��اح ال �ن ��دوة لفت
املهند�س ح�سني خملوف وزير الإدارة املحلية
والبيئة �إىل �أن ال��دول��ة �أول��ت اهتماما كبريا
بالبيئة و�ضرورة حمايتها من خالل املبادرة
ل�لان �� �ض �م��ام �إىل ال �ع��دي��د م ��ن االتفاقيات
وال�ب�روت ��وك ��والت ال�ب�ي�ئ�ي��ة ال��دول �ي��ة والعمل
على تنفيذها وااللتزام ببنودها مثل اتفاقية
/روت � � � � ��ردام /امل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��امل ��واد الكيميائية
وامل�ب�ي��دات اخل�ط��رة واتفاقية /ا�ستوكهومل/
للمواد الع�ضوية بطيئة التحلل واتفاقية /
ب��ازل /ب�ش�أن التحكم بنقل النفايات اخلطرة
وال�ت�خ�ل����ص م�ن�ه��ا ع�ب�ر احل� ��دود �إ� �ض��اف��ة �إىل
العديد من االتفاقيات الأخرى .
و�أ� �ش ��ار ال��وزي��ر خم �ل��وف �إىل �أن �أهمية
الندوة ت�أتي من �أهمية قطاع الدواء والإدارة
املتكاملة له حيث ت�سعى ال��وزارة لتذليل كل
ال�صعوبات التي تعرت�ض هذا القطاع بهدف
ت ��أم�ي�ن ال� � ��دواء اجل �ي��د ح �ف��اظ��ا ع �ل��ى �صحة
امل��واط��ن ون�ظ��را خل�ط��ورة ال�ن�ف��اي��ات الناجتة
ع�ن��ه � �س��واء يف م��رح�ل��ة الت�صنيع والإن �ت��اج �أو
اال�ستخدام يف امل�شايف واملراكز ال�صحية وال بد
من وجود �إدارة متكاملة له وما ينتج عنه من
نفايات.

معاجلة تلوث بردى

الو�صول �إىل قرار ملعاجلة تلوث النهر ب�شكل
كامل بدءا من املنبع وحتى امل�صب وتخ�صي�ص
حمطتي معاجلة /جمرايا والهامة� /إ�ضافة
�إىل حمطة ال��زب��داين و�إن�شاء �شبكات �صرف
��ص�ح��ي و�أ� �ص �ب �ح��ت اخل �ط��ة اخل��ا� �ص��ة بذلك
برنامج عمل ل�ل��وزارات املعنية» الفتا �إىل �أن
القيمة الإج�م��ال�ي��ة للم�شروع ت�ت�ج��اوز ال �ـ 14
مليار لرية �سورية .

االعتماد على الطاقات العلمية

م��ن ج��ان�ب��ه ب�ين ال��دك �ت��ور حم�م��د ماهر
ق�ب��اق�ي�ب��ي رئ �ي ����س ج��ام �ع��ة دم �� �ش��ق �أن امل ��واد
الكيميائية ت�شكل ج ��زءا م�ه�م��ا م��ن حياتنا
ال �ي��وم �ي��ة وه �ن ��اك م� ��واد ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة �شديدة
اخل �ط��ورة مي�ك��ن �أن ت ��ؤث��ر �سلبا ع�ل��ى �صحة
الإن�سان عندما ت�ستخدم ب�شكل غري �صحيح.
و�أ��ش��ار الدكتور قباقيبي �إىل �أن تطبيق
ال���س�لام��ة ال��دوائ �ي��ة ي� ��ؤدي �إىل ال��وق��اي��ة من
ح� ��دوث الأخ� �ط ��اء ال��دوائ �ي��ة �أو الت�أثريات
العك�سية للأدوية حيث ت�سعى معظم الدول
�إىل زيادة الوعي حول ال�صفات املميزة لنظام
ال �� �س�لام��ة ال��دوائ �ي��ة و�إح� � ��داث ب�ن�ي��ة حتتية
للجهود ال���س��اع�ي��ة ل��رف��ع م�ستوى ال�سالمة
ال��دوائ �ي��ة وت�ق�ي�ي��م ه ��ذه اجل �ه��ود م��ع مرور
الزمن.
واعترب رئي�س اجلامعة �أن البحث العلمي
ال يتم بجهود فردية و�إمنا يجب �أن ينبع من
حاجة املجتمع وه��ذا يتطلب م��ن اجلامعات
العمل احلثيث لتبني �إ�سرتاتيجية البحث
العلمي واالعتماد على الطاقات العلمية يف
حل امل�شاكل اخلا�صة باملجتمع.

و�أ� �ش��ار ال��وزي��ر خم�ل��وف �إىل �أن ال ��وزارة
�أعدت الأنظمة الوطنية التي تعنى بت�صنيف
و�إدارة نفايات ال��رع��اي��ة ال�صحية والنفايات
ال�صناعية اخل�ط��رة امل�ت��ول��دة ع��ن الن�شاطات
دعم املبادرات
ال�صناعية واخلدمية.
من جانبه �أك��د الدكتور حممود احل�سن
وحول التلوث احلا�صل يف نهر بردى قال
الوزير خملوف «انه عقد �أم�س الأول اجتماعا نقيب �صيادلة �سورية يف كلمته �أهمية املحاور
يف م�ب�ن��ى ال � � ��وزارة ب�ح���ض��ور وزي � ��ري امل� ��وارد ال �ت��ي ت�ت�ن��اول�ه��ا ال �ن��دوة ك��ون�ه��ا ت�ت�ع�ل��ق بعمل
املائية واملالية وحمافظي دم�شق وريفها ومت ال�ك�ث�ير م��ن اجل �ه��ات ال�ع��ام��ة م���ش�يرا �إىل �أن

مو�ضوع ال�سالمة البيئية مبختلف جماالته
هو حمط اهتمام عاملي من خالل امل�ؤمترات
التي تعقد لأجلها والتو�صيات ال�صادرة عنها.
وق��ال الدكتور احل�سن “�إن م�س�ؤوليتنا
ال��وط �ن �ي��ة يف احل �ف��اظ ع �ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة تتطلب
ج �ه��ودا ح�ق�ي�ق�ي��ة م��ن اجل �م �ي��ع وان النقابة
��س�ت�ع�م��ل م ��ن خ�ل�ال دوره � ��ا امل�ج�ت�م�ع��ي على
دع��م �أي مبادرة من �ش�أنها امل�ساعدة يف جمع
وت�صنيف الأدوي ��ة منتهية ال�صالحية منعا
لت�صريفها بطرق خاطئة”.
بدوره لفت عميد كلية ال�صيدلة الدكتور
ع�ب��د احل�ك�ي��م ن�ت��وف الأم�ي�ن ال �ع��ام للجمعية
العلمية لكليات ال�صيدلة يف الوطن العربي
�إىل �أه �م �ي��ة ت���س�ل�ي��ط ال �� �ض��وء ع �ل��ى الطرق
املثلى للتخل�ص الآم��ن من النفايات الطبية
والدوائية من م��واد كيميائية م�ستخدمة يف
ال�صناعة ال��دوائ�ي��ة م��رورا ب��الأدوي��ة منتهية
ال�صالحية واملنتجات املخالفة للموا�صفات
ونواجت تخرب بع�ض املركبات الدوائية وتلك
الناجتة عن امل�شايف.
و�أك ��د ال��دك�ت��ور ن�ت��وف �أن الكلية �ست�ضع
البحث العلمي يف خدمة املجتمع من خالل
اخ �ت �ي��ار م��وا��ض�ي��ع ال�ب�ح��ث لأع �� �ض��اء الهيئة
التدري�سية وط�ل�اب املاج�ستري والدكتوراه
ب�ع�ن��اي��ة ب�ح�ي��ث ت �ق��دم ن�ت��ائ��ج ال�ب�ح��ث العلمي
احللول للم�شكالت التي تواجهنا يف خمتلف
مناحي احلياة ال�صحية .
من جهته قدم الدكتور حممد احلزوري
حم��اف��ظ ح �م��اة ع��ر��ض��ا ح ��ول واق ��ع املن�ش�آت
ال���ص�ح�ي��ة يف حم��اف �ظ��ة ح �م��اة والإج � � ��راءات
املتخذة مثل جمع الأدوية املنتهية ال�صالحية
ل�ضمان التخل�ص الآم ��ن منها م���ش�يرا �إىل
� �ض��رورة ن���ش��ر ال��وع��ي وال�ث�ق��اف��ة ل��دى �أف ��راد
املجتمع ع�بر �شبكات ال�ت��وا��ص��ل االجتماعي
واملواقع الإلكرتونية الر�سمية �سعيا للتخل�ص
الآم��ن من ه��ذه ال�سموم واال�ستفادة منها يف

جمال البحث العلمي والدرا�سات الدوائية.
ح�ضر ال �ن��دوة امل�ه�ن��د���س ع�ل�اء ابراهيم
حمافظ ريف دم�شق والدكتور خالد احللبوين
�أمني فرع جامعة دم�شق حلزب البعث العربي
اال� �ش�ت�راك ��ي وال ��دك �ت ��ور ه �م��ام ح �ي��در �أم�ي�ن
ف��رع ري��ف دم���ش��ق ل�ل�ح��زب وال��دك �ت��ورة �سحر
الفاهوم معاون وزي��ر التعليم العايل ل�ش�ؤون
ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي و�أع �� �ض��اء ق �ي��ادا ت الفروع
احلزبية وعدد من ر�ؤ�ساء اجلامعات وعمداء
الكليات احلكومية واخلا�صة و�أع�ضاء الهيئة
التدري�سية و�أع�ضاء نقابة �صيادلة �سورية.
وت���ض�م�ن��ت ال� �ن ��دوة ن �ح��و  15حما�ضرة
علمية م��وزع��ة ع�ل��ى ث�ل�اث ج�ل���س��ات تنوعت
ع �ن��اوي �ن �ه��ا ب�ي�ن ال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي يف جمال
ال�سالمة الكيميائية وال��دوائ�ي��ة ودور وزارة
الإدارة املحلية يف ال�سالمة الكيميائية ودور
خمابر الرقابة والبحوث الدوائية يف �ضبط
�سالمة ال��دواء و�سبل التخل�ص من النظائر
امل���ش�ع��ة ال���ص�ي��دالن�ي��ة وال�ت�خ�ل����ص الأم ��ن من
ال �ن �ف��اي��ات ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة وال �ط �ب �ي��ة والأدوي� � ��ة
منتهية ال�صالحية.

ت�أ�سي�س برنامج وطني لن�شر
الوعي البيئي

ويف ختام �أعمال الندوة �أو�صى امل�شاركون
بت�أ�سي�س برنامج وطني لن�شر الوعي البيئي
وطرق احلد من النفايات الدوائية.
واق�ت�رح امل���ش��ارك��ون ت�شكيل ف��ري��ق عمل
م��ن وزارة الإدارة امل�ح�ل�ي��ة وال�ب�ي�ئ��ة ونقابة
وكليات ال�صيدلة لإجناز �أبحاث علمية حول
التخل�ص الأمن من النفايات الطبية وتوجيه
املعامل واملن�ش�آت ال�صناعية �إىل تطبيق �أنظمة
اجل��ودة خالل ثالث �سنوات وتعيني م�س�ؤول
��س�لام��ة ب�ي�ئ�ي��ة يف ك��ل م�ع�م��ل دوائ� ��ي ملتابعة
التخزين والتخل�ص الأم� ��ن م��ن النفايات
الدوائية
ودع � ��ا امل �� �ش ��ارك ��ون �إىل ت �ع �م �ي��م جتربة
حم��اف �ظ��ة ح �م��اة يف ج �م��ع الأدوي � � ��ة التالفة
وامل �ن �ت �ه �ي��ة ال �� �ص�ل�اح �ي��ة ل �ل �ت �خ �ل ����ص منها
واع �ت �م��اد م �ب��ادرة ن�ق��اب��ة ��ص�ي��ادل��ة ��س��وري��ة يف
جمال حتديد �صيدليات مهمتها جمع الأدوية
منتهية ال�صالحية والتخل�ص منها ب�شكل
�آمن.
و�أع �ل��ن امل���ش��ارك��ون تبني م �ب��ادرة جامعة
ال �ق �ل �م��ون اخل��ا� �ص��ة ب� ��إج ��راء م���س��ح ميداين
مل�ن�ط�ق��ة ال �ق �ل �م��ون مل �ع��رف��ة ح �ج��م النفايات
الناجتة عن الرعاية ال�صحية وكيفية التعامل
معها م�ؤكدين �ضرورة ت�شكيل جلان توعية يف
املدار�س حول ال�سالمة الدوائية والبيئية عرب
م�سابقات ومعار�ض وغريها مع اال�ستفادة من
و�سائل الإعالم يف هذا املجال.
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حتت �شعار«جامعة دم�شق� ..أمنوذجا للعلم وال�سالم »
ور�شة عمل يف كلية الرتبية تبحث يف العنف القائم
على النوع االجتماعي
نظمت كلية الرتبية بجامعة دم�شق بالتعاون مع بطريركية �أنطاكية و�سائر امل�شرق
للروم الأرثوذك�س ور�شة عمل ح��ول دور اجلامعة وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي يف ن�شر
مفاهيم امل�شاركة املجتمعية والوعي حول العنف القائم على النوع االجتماعي وذلك
حتت عنوان «جامعة دم�شق� ..أمنوذجا للعلم وال�سالم».
وناق�ش امل�شاركون يف الور�شة عدة حماور تتعلق مبفهوم العنف عموما �إ�ضافة �إىل
العنف القائم على النوع االجتماعي يف ظل الأزمة والإر�شاد املجتمعي ملواجهته و�أهمية
التعاون بني اجلامعات ومنظمات املجتمع املحلي الأهلية من �أج��ل مناه�ضته و�أبرز
اال�سرتاتيجيات املطروحة يف هذا املجال.
ولفتت الدكتورة �أمل الأحمد عميد الكلية يف كلمتها خالل افتتاح الور�شة �إىل �أن
�إقامة الور�شة بالتعاون مع بطريركية �أنطاكية و�سائر امل�شرق للروم الأرثوذك�س متثل
«دعوة لتعزيز ثقافة املحبة والعي�ش امل�شرتك والت�سامح والقدرة على حتمل امل�س�ؤولية
لتحقيق الأه ��داف ال�ت��ي ن�صبو �إل�ي�ه��ا جميعا ��س��واء ال�شخ�صية منها �أو الوطنية �أو
الإن�سانية» م�ستنكرة كل �أ�شكال العنف والإرهاب وم�صادره.
وبينت الدكتورة الأحمد �أن الور�شة تتخ�ص�ص بالعنف القائم على النوع االجتماعي
مثل عنف الذكور عموما �ضد الإناث �أو العك�س �أو عنف جماعة �ضد جماعة �أخرى �أو
عنف دولة �ضد دولة �أخرى وهذا العنف �سببه الرئي�سي عالقات القوة غري املتكافئة بني
الطرفني �سواء من الناحية اجل�سدية �أو النف�سية �أو االقت�صادية.
و�أ�شارت الأحمد �إىل �أن امل��ر�أة ال�سورية «قطعت �شوطا باجتاه حتقيق ذاتها ولكن

الوقائع م��ن حولنا ت�شري �إىل �أن العنف ال ي��زال م��وج��ودا ويجب مواجهته وعدم
الهروب منه» م�ؤكدة �ضرورة العمل على و�ضع ا�سرتاتيجيات من �أجل الوقاية منه
عرب ت�أمني مناخ ونظام وقوانني حتد من وط�أته والتقليل منه ويف حال وقوعه العمل
على عالجه بكل م�سبباته من �أجل التو�صل �إىل م�ستقبل �أف�ضل لأبناء �سورية .
من جانبه �أ�شار الأب الدكتور �ألك�سي �شحادة مدير دائ��رة العالقات امل�سكونية
والتنمية يف بطريركية �أنطاكية و�سائر امل�شرق للروم الأرثوذك�س �إىل �أن العنف القائم
على النوع االجتماعي مي�س يف العموم كل �أطياف �أي جمتمع ولي�س بال�ضرورة �أن
تن�ش�أ هكذا �أن��واع من العنف فقط �أثناء احل��روب و�إمن��ا �أي�ضا ميكن �أن يكون هناك
عنف اقت�صادي �أو اجتماعي �أو ما �شابه من خالل املمار�سات التي يقوم بها البع�ض يف
جمتمعاته مبينا �أهمية التعاون مع اجلامعة من �أجل �إقامة هذه الور�شة واخلروج
بنتائج �إيجابية ت�سهم يف توعية املجتمع والتخفيف من حدة هذا النوع من العنف.

املر�أة وال�سكري… مبنا�سبة اليوم العاملي ملر�ض ال�سكري
ناق�ش امل�شاركون يف الندوة العلمية التي �أقامتها اجلمعية
ال�سورية ل��داء ال�سكري بالتعاون مع م�شفى الأ�سد اجلامعي
بعنوان (امل ��ر�أة وال�سكري) جمموعة حم��اور تتعلق بال�سكري
احل�م�ل��ي واال� �ض �ط��راب��ات ال�ن�ف���س�ي��ة ع�ن��د ال���س�ك��ري��ات وتدبري
ال�سكري النمط ال�ث��اين وج��راح��ة البدانة ومتالزمة املبي�ض
متعدد الكي�سات واالختالطات الوالدية عند احلامل ال�سكرية
وال ��داء الإكليلي والإ� �ص��اب��ات املف�صلية عند ال�سكريات ودور
اخل�ضاب الغلوكوزي يف �ضبط ال�سكر عند احلامل ال�سكرية.
وقال الدكتور حممد ماهر قباقيبي رئي�س جامعة دم�شق
يف كلمته خالل افتتاح الندوة التي عقدت على مدرج البا�سل يف
امل�شفى مبنا�سبة اليوم العاملي لداء ال�سكري� ،أن االحتاد الدويل
لل�سكري �أطلق �شعار «املر�أة وال�سكري» على اليوم العاملي لل�سكري
لعام  2017بهدف التوعية ب�أهمية الو�صول املت�ساوي واملن�صف
جلميع الن�ساء �سواء املعر�ضات خلطر الإ�صابة بال�سكري �أو
امل �� �ص��اب��ات باملر�ض ويتعاي�شن
م��ع �أدوي� ��ة ال���س�ك��ري �إىل جانب
ال �ت �ق �ن �ي��ة الأ� �س��ا� �س �ي��ة املتعلقة
مبر�ض ال�سكري وكذلك �إي�صال
امل�ع�ل��وم��ات ال �ت��ي يحتجن �إليها
لتحقيق النتائج املثلى للتحكم
به وتعزيز قدرتهن على الوقاية
م� ��ن ال� ��� �س� �ك ��ري �أث� � �ن � ��اء احلمل
وال�سكري من النوع الثاين.
و�أ�� �ش ��ار ال��دك �ت��ور قباقيبي
�إىل �أن الإح �� �ص��ائ �ي��ات العاملية
�أظ � �ه� ��رت �أن م� �ع ��دل الإ� �ص ��اب ��ة
ب�سكري احلوامل ازداد �إىل �أكرث
م��ن ال�ضعف يف ال�سنوات ال�ست

الأخ�يرة وه��ذا ي�سبب م�شكالت كثرية لأن ال�سكري يزيد من
خطر امل�ضاعفات �أثناء احلمل كما يزداد خطر تطور ال�سكري
عند امل��ول��ود يف امل�ستقبل وت�شفى الأم احل��ام��ل مب�ج��رد و�ضع
الطفل يف النمط الثالث �إال �أن النمطني الأول والثاين يالزمان
املري�ض.
و�أك ��د ال��دك �ت��ور قباقيبي ح��ر���ص اجل��ام�ع��ة ع�ل��ى تطوير
ال�ب�ح��ث العلمي م��ن خ�ل�ال �إق��ام��ة م ��ؤمت��رات ون ��دوات علمية
مب�شاركة الطلبة والباحثني وت�سخري كل ما هو متاح لتلبية
حاجات املجتمع وحتقيق �شعار ربط اجلامعة باملجتمع وذلك
ب��ال�ت�ع��اون وال �ت �� �ش��ارك م��ع ك��ل اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة واخلا�صة
واال�ستفادة من اخل�برات املتبادلة وتوحيد اجلهود الوطنية
م��ن م�ؤ�س�سات و�أف ��راد لتحقيق ه��ذا ال�ه��دف امل�ه��م معتربا �أن
م�شاركة الأ�ساتذة والباحثني واالخت�صا�صيني والكوادر الطبية
يف اجلامعة واجلمعية ال�سورية ل��داء ال�سكري يف هذه الندوة

فر�صة مهمة لتبادل اخلربات واملعلومات فيما بينهم حول هذا
املر�ض وانت�شاره يف �سورية ملا فيه �صالح املر�ضى.

ال�سبب التا�سع للوفاة

من جانبه لفت الدكتور جابر �إبراهيم مدير عام م�شفى
الأ�سد اجلامعي �إىل �أن الندوة فر�صة لتبادل اخلربات واالرتقاء
بامل�ستوى العلمي واملهني للم�شاركني من �أطباء اخت�صا�صيني
وط �ل�اب وب��ال �ت��ايل االرت� �ق ��اء مب���س�ت��وى اخل��دم��ة ال �ت��ي تقدم
للمر�ضى ما ينعك�س �إيجابا على �صحة املواطن والعمل على
التقليل م��ن االخ�ت�لاط��ات وت�ف��ادي الأخ �ط��اء وتعزيز النتائج
الإيجابية يف امل�ج��االت العالجية م�شريا �إىل �أن امل�شفى يقوم
بواجبه املهني والعلمي والأكادميي كنموذج يف تقدمي اخلدمات
الطبية النوعية وليكون مركز �إ�شعاع علمي.
وخالل عر�ض قدمته بينت الدكتورة هناء الغامن رئي�سة
اجلمعية ال�سورية ل��داء ال�سكري �أن م��ر���ض ال�سكري يعترب
ال�سبب الرئي�سي التا�سع ل�ل��وف��اة عند الن�ساء على ال�صعيد
العاملي مبينة عوامل اخلطورة عند املر�أة مثل البدانة ال�شديدة
واالختالطات الناجمة عن ذلك وتفاوت ن�سب الإ�صابة باملر�ض
م�ق��ارن��ة م��ع ال��رج��ل �إ��ض��اف��ة �إىل خ�صو�صية ذل��ك م��ن ناحية
اخل�صوبة واحلمل والوالدة وانعكا�س ال�سكري عليها.

البدانة امل�سبب االول

ويف عر�ض مماثل لفت الدكتور طريف العيطة اخت�صا�صي
اجلراحة العامة والتنظريية �إىل �أن البدانة هي ال�سبب الأول
للداء ال�سكري من النمط الثاين م�شريا �إىل �أحدث العمليات
اجلراحية يف هذا املجال.
وي���ص��ادف ال  14م��ن ت�شرين ال �ث��اين م��ن ك��ل ع��ام اليوم
العاملي لل�سكري وي�ستمر تنظيم الفعاليات والن�شاطات اخلا�صة
ب��ه مل��دة �شهر ب�ه��دف �إذك ��اء ال��وع��ي العاملي مبعدالت وق��وع داء
ال�سكري وحث الأ�شخا�ص واملجتمعات على اتخاذ خطوات �سعيا
نحو حياة �صحية تقي منه حيث يعترب ال�سكري من الأمرا�ض
املزمنة والأكرث �شيوعا وهناك نوعان منه ويحدث عندما يعجز
البنكريا�س عن �إنتاج الإن�سولني بكمية كافية �أو عندما يعجز
اجل�سم عن اال�ستخدام الفعال للأن�سولني الذى ينتجه.
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الأخالقيات احليوية  ..معايريها وتطورها عرب التاريخ ..
يف ور�شة عمل ودعوة لإحداث ماج�ستري تخ�ص�صي يف هذا املجال
تركزت ور�شة العمل التي نظمتها كلية
ال �ط��ب ال�ب���ش��ري ب�ج��ام�ع��ة دم���ش��ق ومنظمة
الأمم امل�ت�ح��دة للرتبية وال�ع�ل��وم والثقافة
«اليوني�سكو» ب��ال�ت�ع��اون م��ع الهيئة العامة
وال��راب �ط��ة ال���س��وري��ة للطب ال���ش��رع��ي حول
م�ف�ه��وم الأخ�ل�اق �ي��ات احل�ي��وي��ة ومعايريها
وت � �ط ��وره ��ا ع �ب�ر ال � �ت ��اري ��خ والت�شريعات
والقوانني الوطنية التي تنظمها.
وت���ض�م��ن �أع� �م ��ال ن �ح��و  20حما�ضرة
تنوعت موا�ضيعها بني مبادئ الأخالقيات
احل �ي��وي��ة وال ��ره ��ان ��ات الأخ�ل�اق �ي��ة للبحث
ال�سريري وال�شيخوخة ونهاية احلياة ،وتلك
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال��وراث��ة وع �ل��م اجل �ن�ين وت�أجري
ال ��رح ��م ف���ض�لا ع ��ن ط ��رح ح� ��االت وجت ��ارب
للبحث والدرا�سة.
ويف كلمة ل��ه �أك��د عميد كلية ال�ط��ب يف
ج��ام�ع��ة دم���ش��ق ال��دك�ت��ور ن�ب��وغ ال �ع��وا �أهمية
ط��رح م��و��ض��وع الأخ�لاق �ي��ات احل�ي��وي��ة لكون
ال�شعوب باتت تعي�ش ال�ي��وم يف ع��امل مفتوح
يتيح �سهولة التوا�صل والت�أثري املتبادل الأمر
ال ��ذي يتطلب و��ض��ع م�ع��اي�ير وط�ن�ي��ة حتكم
ا�ستخدام �أي تطور علمي �أو تقني عاملي.

بناء القدرات الوطنية

بدورها ا�ستعر�ضت م�س�ؤولة قطاع العلوم
الإن�سانية واالجتماعية يف مكتب اليون�سكو
يف ب �ي��روت � �س��اي �ك��و � �س��وج �ي �ت��ا �أب � ��رز حم ��اور
الإع �ل��ان ال �ع��امل��ي لأخ�ل�اق �ي��ات البيولوجيا
وحقوق الإن�سان م�شرية �إىل حر�ص املنظمة

على م�شاركة ال��دول يف النقا�شات امل�ستمرة
ح��ول ع�لاق��ة الأخ�لاق �ي��ات ب��ال�ع�ل��وم وتبادل
اخلربات والتجارب يف هذا املجال.
من جهته �أو�ضح �أمني اللجنة الوطنية
ال�سورية لليون�سكو الدكتور ن�ضال ب�أن هذه
الفعالية هي الثانية لهذا العام بعد ور�شة
عمل مماثلة نظمت يف �آب املا�ضي حول تعزيز
تعليم �أخ�لاق�ي��ات البيولوجيا وال�ب�ح��وث يف
�سورية والهدف منها بناء القدرات الوطنية
يف هذا املو�ضوع وتقدمي خربة املنظمة لأكرب
�شريحة ممكنة.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه ل� �ف ��ت �أم � �ي ��ن ع� � ��ام جلنة
الأخالقيات الوطنية الدكتور مي�شيل �ضاهر

�إىل دور ال��ور� �ش��ة يف خ�ل��ق ف��ر��ص��ة للتفاعل
والتوا�صل بني املهتمني يف هذا املجال وتبادل
املعارف واخلربات والأفكار.
ويف حما�ضرته ب�ين اخت�صا�صي �أ�شعة
��س��رط��ان ال �ث��دي م��ن راب �ط��ة فرن�سا ال�شرق
الأو�� �س ��ط ال��دك �ت��ور �أن ����س ��ش�ب�ي��ب �أن هناك
توجها عامليا لالهتمام مبو�ضوع الأخالقيات
احليوية و�آداب مهنة الطب يف ظل التطورات
العلمية امل�ت���س��ارع��ة وا��ص�ف��ا �إي��اه��ا بـ�صخرة
ال� �ن� �ج ��اة يف ف� �ت��رات ال� �ت� �ح ��والت وامل ��واق ��ف
واخل�ي��ارات اجلديدة بهدف ت�أطري كل ذلك
بقواعد.
م ��ن ج��ان �ب��ه دع� ��ا �أم �ي��ن � �س��ر الرابطة

ال�سورية لل�شعاعيني ع�ضو جمل�س البورد
ال�سوري الخت�صا�ص الطب ال�شرعي الدكتور
ي��ا� �س��ر � �ص��ايف ع �ل��ي �إىل �إح � ��داث ماج�ستري
تخ�ص�صي بجامعة دم���ش��ق يف الأخالقيات
احليوية.
كما حت��دث الدكتور ف��واز �صالح �أ�ستاذ
يف كلية احل�ق��وق جامعة دم�شق ع��ن عالقة
الأخالقيات بالقانون م�شريا �إىل احلاجة �إىل
ت�شريعات وطنية تواكب التطورات العلمية
والتقنية.
وم�صطلح الأخالقيات احليوية ا�ستخدم
ل�ل�م��رة الأوىل ع��ام  1970وي�ع�ن��ي جمموعة
املعايري التي ت�ساعد يف الإجابة عن ت�سا�ؤالت
يطرحها التقدم العلمي ال�سريع يف جماالت
ع �ل��م الأح� �ي ��اء وال� ��وراث� ��ة وال �ط ��ب والبيئة
وت�ضع احل��د الفا�صل ب�ين املمكن وامل�شروع
و�أب��رز الوثائق املنظمة لها الإع�ل�ان العاملي
لأخ�لاق �ي��ات ال�ب�ي��ول��وج�ي��ا وح �ق��وق الإن�سان
ال�صادر عن اليوني�سكو عام 2005
وك��ان��ت اليون�سكو ب��ال�ت�ع��اون م��ع وزارة
التعليم ال�ع��ايل نظمت يف �آب املا�ضي ور�شة
ت��دري �ب �ي��ة ب �ه��دف ت �ع��زي��ز ق � ��درات الأ�ساتذة
اجلامعيني يف جم��ال الأخ�لاق�ي��ات احليوية
و�أدوات تدري�سها مب�شاركة ممثلني ع��ن 16
جامعة حكومية وخا�صة.

«�آمال وحتديات» يف اليوم العاملي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة

دعوة لدعم الأبحاث العلمية للتوعية بامل�سائل املتعلقة بالإعاقة
نظمت كلية الرتبية بجامعة دم�شق احتفالية اليوم
العلمي للأ�شخا�ص ذوي الإع��اق��ة بعنوان �آم��ال وحتديات
وذل��ك بالتعاون م��ع اجلمعية العلمية لكليات الرتبية يف
اجلامعات العربية ومنظمة طالئع البعث وجمعية رعاية
الأطفال امل�صابني بال�شلل الدماغي.
تخلل احل�ف��ل ال��ذي �أق�ي��م ع�ل��ى م���س��رح كلية الرتبية
العديد من العرو�ض الفنية امل�سرحية والغنائية واملو�سيقية

وفيلم وثائقي لأهم الأبحاث العلمية اخلا�صة بالإعاقة التي
مت ن�شرها من قبل �أع�ضاء الهيئة التدري�سية وطلبة املاج�ستري
والدكتوراه �إ�ضافة �إىل تكرمي عدد من الأطفال ذوي الإعاقة.
دعم الأبحاث العلمية للتوعية
ويف ك�ل�م��ة ل �ه��ا �أك � ��دت ع�م�ي��د ك�ل�ي��ة ال�ترب �ي��ة يف جامعة
دم�شق ال��دك�ت��ورة �أم��ل �أح�م��د الأح �م��د �أن الأط �ف��ال املعوقني
جزء ال يتجز�أ من املجتمع و�سي�صبحون يف امل�ستقبل فاعلني

و�سيقدمون للوطن كل طاقاتهم و�إبداعاتهم م�شددة على
�ضرورة حتفيز املعوقني على حتقيق �أهدافهم ب�شكل كامل
ومتكافئ وم�شاركتهم املجتمعية وبلوغ �أهدافهم.
ولفتت الأحمد �إىل حر�ص املجتمع الدويل واملنظمات
العاملية على �أخ��ذ امل�ع��وق ن�صيبه م��ن احل�ق��وق والواجبات
من خالل �إ�صدارها العديد من القرارات والت�شريعات ذات
ال�صلة بهذا املو�ضوع.
ب��دوره��ا �أك ��دت ال��دك �ت��ورة ع��ال�ي��ا ال��رف��اع��ي م��ن ق�سم
الرتبية اخلا�صة يف كلية الرتبية �ضرورة ت�شجيع الأبحاث
ال�ع�ل�م�ي��ة ودع �م �ه��ا ل�ل�ت��وع�ي��ة ب��امل���س��ائ��ل امل�ت�ع�ل�ق��ة بالإعاقة
بالتن�سيق مع امل�ؤ�س�سات الأكادميية وغريها من اجلهات
العلمية.
وبينت الطالبة اجلامعية فاطمة مو�سى م��ن كلية
الآداب ق�سم اللغة االنكليزية وه��ي م��ن ذوي الإع��اق��ة �أن
االحتفالية ال�سنوية بيوم املعوق ت�أتي للتذكري ب�ضرورة
ت�ق��دمي ال��دع��م ال�ل�ازم ل�ه��ذه ال���ش��ري�ح��ة ك��واج��ب �إن�ساين
ووطني.
ح�ضر احلفل عدد من �أع�ضاء جمل�س ال�شعب وقيادة
ف ��رع ح ��زب ال�ب�ع��ث ال �ع��رب��ي اال� �ش�ت�راك��ي ب�ج��ام�ع��ة دم�شق
واالحتاد الوطني لطلبة �سورية وعمداء الكليات وممثلون
عن منظمة طالئع البعث واجلمعيات الأهلية وم�ؤ�س�سات
الرعاية االجتماعية وح�شد من الطالب.
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يف ملتقى البعث للحوار ...
القد�س عربية و�ستبقى عا�صمة �أبدية لدولة فل�سطني
�أكد امل�شاركون يف ملتقى البعث احلواري
الذي �أقامه فرع جامعة دم�شق حلزب البعث
العربي اال�شرتاكي على مدرج اجلامعة حتت
عنوان «القد�س �أيقونة ال�سماء» �أن القد�س
مدينة عربية و�ستبقى عا�صمة �أبدية لدولة
فل�سطني ول��ن تنجح كل امل�ح��اوالت الرامية
�إىل ط�م����س ع��روب�ت�ه��ا وم�ك��ان�ت�ه��ا يف العامل
العربي والإ�سالمي.
وا��س�ت�ن�ك��ر امل �� �ش��ارك��ون يف امل�ل�ت�ق��ى قرار
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب االعرتاف
بالقد�س املحتلة عا�صمة للكيان ال�صهيوين
الغا�صب ونقل �سفارة بالده �إليها معتربين
�أن ه��ذا ال �ق��رار ي�شكل ع��دوان��ا على ال�شعب
الفل�سطيني وانتهاكا �سافرا لقواعد القانون
ال��دويل وال�ق��رارات الدولية م�ؤكدين �أن ما
�أخ��ذ ب��ال�ق��وة ال ي�سرتد �إال ب��ال�ق��وة و�أن نهج
امل�ق��اوم��ة ال ب��د �أن يتعزز باعتباره الأ�سا�س
الذي يجب �أن يتم العمل به من �أجل حماية
املنطقة وا�ستعادة �شعوبها
وا�ستعر�ض الأديب الفل�سطيني الدكتور
ح�سن حميد ع�ضو احتاد الكتاب العرب تاريخ

القد�س والتعقيدات التي مرت بها الق�ضية
امل��رك��زي��ة ل�ل�أم��ة العربية وجت��اه��ل احلقوق
الفل�سطينية يف العودة وحق تقرير امل�صري.
ووج��ه الدكتور حميد التحية ل�سورية
وق� � ��ال «م � ��ا م� ��ن ب �ي ��ت � � �س� ��وري �إال �أع �ط ��ى
واح��داً �أو �أك�ثر من �أبنائه �شهيداً من �أجل
فل�سطني وم��ازال��ت ��س��وري��ة ت �ق��دم» معتربا

�أن احل � ��رب ال� �ت ��ي ت �� �ش �ن �ه��ا ق� ��وى الإره � � ��اب
التكفريي وداعموها وممولوها ومن ورائهم
ال�صهيونية على ��س��وري��ة منذ �سبع �سنوات
كانت من �أجل فل�سطني.
من جانبه حتدث الدكتور عي�سى خمول
�أ� �س �ت��اذ ال �ق��ان��ون اجل��زائ��ي يف ك�ل�ي��ة احلقوق

ب�ج��ام�ع��ة دم���ش��ق ع��ن ال �ق��وان�ين وال� �ق ��رارات
ال��دول �ي��ة ال �� �ص ��ادرة ب �� �ش ��أن ال �ق��د���س و�أب� ��رز
النقاط التي �أثارتها مثل �شجب اال�ستيطان
الإ�سرائيلي والقلق حول االعتداء على املواقع
التاريخية والدينية يف القد�س و�ضرورة وقف
�أعمال احلفر حتت امل�سجد الأق�صى .
وق � ��ال خم� ��ول �إن « 59ق� � ��رارا �صدرت
ع ��ن امل �ج �ت �م��ع ال � ��دويل ب �� �ش ��أن ال �ق��د���س كان
�آخ��ره��ا ال�ق��رار ال�صادر عن اجلمعية العامة
لل��أمم امل�ت�ح��دة ب�ع��دم �شرعية نقل ال�سفارة
الأم��ري �ك �ي��ة يف �إ� �س��رائ �ي��ل �إىل ال �ق��د���س» مت
جتاهلها وجت��اوزه��ا معتربا �أن املقاومة هي
اخليار الأمثل ملواجهة الغطر�سة ال�صهيونية
والقوى الغربية الداعمة لها.
ح�ضر امللتقى الدكتور خالد احللبوين
�أمني فرع جامعة دم�شق حلزب البعث العربي
اال�شرتاكي والدكتور حممد ماهر قباقيبي
رئ�ي����س ج��ام�ع��ة دم���ش��ق و�أع �� �ض��اء ق �ي��ادة فرع
احلزب يف اجلامعة وعمداء الكليات واملعاهد
وفعاليات ثقافية وح�شد كبري من الطالب.

مبنا�سبة اليوم العاملي للإيدز ..ندوة توعوية يف كلية الطب الب�شري
مبنا�سبة ال�ي��وم العاملي ل�ل�إي��دز �أق��ام��ت كلية الطب
الب�شري يف جامعة دم�شق بالتعاون مع مديرية الأمرا�ض
ال�سارية املزمنة بوزارة ال�صحة ندوة حول مر�ض نق�ص
املناعة املكت�سب الإيدز و�أعرا�ضه و�أهم الظواهر اله�ضمية
والع�صبية املرتبطة به.
وناق�ش امل�شاركون بالندوة ع��دة حم��اور رك��زت على
�أهمية التوعية حول املر�ض وخماطره وكيفية الو�صول
�إىل الفئات عالية اخلطورة وت�شخي�صه املخربي.
وخ�ل�ال حما�ضرته ق��دم م��دي��ر ال�برن��ام��ج الوطني

ملكافحة الإي��دز يف وزارة ال�صحة الدكتور جمال خمي�س
عر�ضا عن الواقع الراهن ملر�ض الإيدز يف �سورية مبينا
�أن �سورية تعترب من �أقل دول العامل يف عدد الإ�صابات.
و�أ�شار الدكتور خمي�س �إىل �أن ال��وزارة منذ اكت�شاف
املر�ض عام � 1987أن�ش�أت الربنامج الوطني ملكافحة الإيدز
وبد�أت بدرا�سات للتق�صي والر�صد وهي م�ستمرة بتقدمي
خدماتها للم�صابني من املتابعة والعالج املجاين.
م��ن جانبه رئي�س ق�سم الأم��را���ض الباطنية بكلية
ال�ط��ب يف ج��ام�ع��ة دم���ش��ق ال��دك�ت��ور رائ ��د �أب ��و ح��رب ركز

على جوانب متعددة منها الإ�صابة الع�ضوية واله�ضمية
مبر�ض االيدز والفيزيولوجية املر�ضية.
بدوره عميد كلية الطب باجلامعة ال�سورية اخلا�صة
ال��دك�ت��ور ن ��زار ال���ض��اه��ر حت��دث ع��ن �أع��را���ض وعالمات
الإ��ص��اب��ة مبر�ض الإي��دز مبينا �أهمية دور العاملني يف
القطاع الطبي يف جمال ن�شر الوعي على م�ستوى الكادر
الطبي للتعريف مبخاطر املر�ض وانتقاله و�سبل الوقاية
منه وكيفية التعامل معه.
و�أك ��د رئي�س جامعة دم�شق ال��دك�ت��ور حممد ماهر
قباقيبي بكلمته االفتتاحية �أهمية الندوة جلهة املحاور
ال�ت��ي تناق�شها وك��ون�ه��ا فر�صة لتعريف ال�ط�لاب ب�آخر
امل���س�ت�ج��دات العلمية بخ�صو�ص م��ر���ض نق�ص املناعة
املكت�سب االيدز وتوعية املجتمع بال�سياق التاريخي ملر�ض
الإي��دز والأع��را���ض ال�سريرية والظواهر التي ميكن �أن
ت�صيب الإن�سان.
و�أو�ضح عميد كلية الطب الب�شري بجامعة دم�شق
الدكتور نبوغ العوا �أن الهدف من �إقامة الندوة درا�سة
�آخر امل�ستجدات ملعاجلة هذا املر�ض واال�ستفادة من خربة
الأط�ب��اء االخت�صا�صيني املعنيني ب��الأم��را���ض اخلمجية
والفريو�سية لإع �ط��اء ال�ط�لاب دف�ع��ة علمية واخت�صار
بع�ض املعلومات وتكثيفها وتوفري الوقت واجلهد لدرا�سة
املو�ضوع ب�شكل �شامل.
وحدد الأول من كانون الأول من كل عام يوما عامليا
ملكافحة الإيدز حيث يخ�ص�ص للتوعية مبخاطر املر�ض
وانتقاله و�سبل الوقاية منه.
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ن�شاطات

ميتلك خارطة متكاملة للمناطق ال�سورية املهدمة واملت�ضررة
املعهد العايل للتخطيط الإقليمي ..خربة متكاملة يف املجال التنفيذي والأكادميي
عابدين � ..إعادة االعمار �ستكون من خالل فكر التخطيط الإقليمي
م�ضى عامان على ت�أ�سي�س املعهد العايل للتخطيط الإقليمي  ،هذا املعهد الذي �أريد له �أن يكون مرجع علمي
يقود التعاون والتن�سيق مع اجلهات احلكومية واخلرباء على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل .يف جمال
ر�سم اخلطط وو�ضع الدرا�سات واتخاذ ودعم القرار .وتدريب وت�أهيل الكوادر على مفاهيم التخطيط
الإقليمي بكافة م�ستوياته ا�ستعدادا للمرحلة القادمة من �إعادة االعمار.
خمرجات املعهد ومنتجه وخططه امل�ستقبلية من املفرت�ض �أن يتم التعريف بها خالل الأ�شهر الأوىل من
عام  2018من خالل ور�شة عمل على م�ستوى حكومي عال يدعى �إليها املعنيني واملهتمني يف جمال التخطيط
الإقليمي ،و�ستكون االنطالقة احلقيقية لعمله على امل�ستوى الوطني  ،وفق ت�أكيد عميده الدكتور ي�سار
عابدين.
و�أو�ضح عابدين ب��أن �أه��م اجن��ازات املعهد خالل
ال�سنتني املا�ضيتني �أن��ه ا�ستطاع ا�ستقطاب �شريحة
ه ��ام ��ة م ��ن ال � �ك� ��وادر احل �ك��وم �ي��ة يف ماج�ستريات
ال�ت��أه�ي��ل والتخ�ص�ص وت��ر��س�ي��خ امل�ف��اه�ي��م املعا�صرة
يف جم ��ال ال�ت�خ�ط�ي��ط الإق �ل �ي �م��ي مب���س�ت��وي��ات��ه على
ال�صعيد املحلي ويف الإط��ار الوطني وتنبيه اجلهات
احلكومية ل�ضرورته يف عملية �إع��ادة االع�م��ار وكان
الفتا اال�ستجابة الكبرية من قبل معظم امل�ؤ�س�سات
احلكومية.

جهة ا�ست�شارية

ي���ض��م امل�ع�ه��د ح��ال�ي��ا ن�ح��و  175ط��ال�ب��ا ب��اح�ث��ا يف
ماج�ستري ال�ت��أه�ي��ل والتخ�ص�ص و % 85منهم من
ال�ك��وادر احلكومية يف خمتلف القطاعات يتوزعون
ع �ل��ى ث�لاث��ة اخ�ت���ص��ا��ص��ات (ال ��درا�� �س ��ات الإقليمية
امل�ت�ك��ام�ل��ة ،ت���ص�م�ي��م وت�ن���س�ي��ق وت�خ�ط�ي��ط احلدائق
وت�خ�ط�ي��ط امل� ��دن( وي �ب�ين ع��اب��دي��ن ب� ��أن امل�ع�ه��د قام
م� ��ؤخ ��را ب�ت���ص�م�ي��م ب��رام��ج ت��دري �ب �ي��ة ل� �ك ��وادر بع�ض
اجلهات احلكومية تلبي احتياجاتها ومنها ت�صميم
ب��رن��اجم�ين خ��ا��ص�ين ب� ��وزارة الإدارة امل�ح�ل�ي��ة الأول
يف الإدارة البلدية وال�ث��اين يف الت�صميم العمراين
و برنامج ل�صالح م�ؤ�س�سة الإ��س�ك��ان يتعلق بال�سكن
والإ��س�ك��ان ،و م��ن خ�لال اتفاقية م�شرتكة م��ع هيئة
اال��س�ت���ش�ع��ار ع��ن ب�ع��د مت ت�صميم ب��رن��ام��ج منذجة
املكانية للتخطيط باالعتماد على �أدوات اال�ست�شعار
عن بعد  ،يف حني جرى ت�صميم برنامج دبلوم مل�ؤ�س�سة
الإ�سكان الع�سكرية من �أجل ت�أهيل املدراء التنفيذيني
ل��دي�ه��ا .الف�ت��ا �إىل وج��ود �شريحتني متباينتني من
الكوادر احلكومية ال�شباب الذي ال ميتلكون اخلربة
والكبار ممن هم يف �سن التقاعد واملعهد يعمل على
اال�ستفادة من اخل�برات القدمية يف ت�أهيل ال�شباب
اجلدد لتغطية الثغرات املوجودة.
وك���ش��ف ع��اب��دي��ن ب� ��أن امل�ع�ه��د ق��دم خ�ل�ال فرتة
ع �م �ل��ه م �ن �ت �ج��ات ت�ن�ف�ي��ذي��ة مت �ث �ل��ت مب �ج �م��وع��ة من
الأبحاث والدرا�سات على �أر���ض الواقع نفذت ب�شكل
اح�ت�رايف الف�ت��ا �إىل �أن املعهد ي�ج��ري تكليفه ليكون
ا�ست�شاري لعدة جهات يف التخطيط الإقليمي ويتم
حاليا مناق�شة الإطار الوطني وكيفية اخلروج ب�صيغ
معا�صرة مبا يتوافق مع متطلبات املرحلة القادمة.
م�ضيفا  ..م��ن خ�لال ال�ت��وا��ص��ل م��ع امل��ؤ��س���س��ات يتم
تنبيه القائمني عليها ب ��أن �أي عملية �إع ��ادة بناء �أو
تطوير �أو حتديد ح�ضري �إن مل تنفذ وف��ق النظرة
الإقليمية وخطط وا�ضحة املعامل �ستكون م�شاريعها

ووفق عابدين فمن وجهة نظر التخطيط الإقليمي
تعد تدمر حمافظة قائمة بحد ذاتها لها مقوماتها
وهي املحافظة الذهبية التي �ستكون �إحدى دعامات
التنمية امل�ستقبلية ل�سورية مبا متتلكه من ثروات
�سواء باطنية �أو على �سطح الأر�ض ولكونها مرتامية
الأط ��راف وتلت�صق مبحافظات م�ت�ع��ددة فهي عبء
على هذه املحافظات.
و�أ��ض��اف عابدين ..ب��أن املعهد من خ�لال ن�شاط
الطالب و�أبحاثهم ميتلك خارطة متكاملة للمناطق
ال�سورية مبا فيها املهدمة واملت�ضررة وبالتايل ف�إن
املعهد لديه القدرة الكافية على توظيف وتوجيه �أي
عر�ض م�ستقبلي من �أي جهة مانحة لإعادة �إعمار �أي
منطقة وفق الأول��وي��ات واالحتياجات وعلى اجلميع
�أن يدرك ب�أن �أي عملية لإعادة البناء لن تنفذ ب�شكل
�صحيح �إال يف �إطار التخطيط الإقليمي.
ب��دوره��ا ر�أت ال��دك �ت��ورة ري ��دا دي��ب ن��ائ��ب عميد
املعهد ل�ش�ؤون الطالب ب�أن املعهد ا�ستطاع ا�ستقطاب
فريق من الطالب من �صانعي ومتخذي ال�ق��رار يف
ال�ع��دي��د م��ن امل��ؤ��س���س��ات احلكومية وم��ن خاللها مت
�إي�صال املعلومة �إىل الإدارات يف امل�ؤ�س�سات و�إدخال
مفهوم التخطيط الإقليمي يف مرحلة �إعادة االعمار
م��ن خ�لال توجيه وتنظيم ه��ذه العملية بالطريقة
ال�صحيحة.

تعزيز االخت�صا�ص

ارجتالية وحمكومة باحتماالت �إما جيدة �أو غري جيدة و�سيخلق جمال
للف�ساد كما يجري الرتكيز على ال�ك��وادر التدريبية يف املعهد ب�ضرورة
التقيد باملوا�صفات واملقايي�س لدى قيامها ب�أي عمل .
�أعد املعهد خالل الفرتة املا�ضية درا�سات وم�شاريع تنفيذية يف دم�شق
وحلب وتدمر وحاليا تتوجه جمموعة من الباحثني �إىل ال�سويداء لإجراء
�أبحاث يف بع�ض مناطق املحافظة  ،ولكن االهتمام ين�صب حاليا على تدمر

وب �ي �ن��ت دي ��ب ب � ��أن امل �خ��رج الأ� �س��ا� �س��ي للمعهد
ب ��د�أ ب��امل��واد التخ�ص�صية م��ن خ�ل�ال �إت��اح��ة املجال
ال� �س �ت �ق �ط��اب اخ �ت �� �ص��ا� �ص��ات م�ت�ن��وع��ة ا� �س �ت �ط��اع فكر
التخطيط الإقليمي جمعها واخل��روج مبنتج واحد
/ت��دري��ب يف و� �س��ط م �ه �ن��ي /و ك ��ان للماج�ستريات
الأك��ادمي �ي��ة دور يف ت�ع��زي��ز االخ�ت���ص��ا���ص ال��دق�ي��ق يف
التخطيط الإقليمي ،وبر�أيها ف�إن ه�ؤالء الأ�شخا�ص
�سيكون لهم دور كبري يف حتديد عمل ال�شركات التي
�ست�ساهم الح�ق��ا يف عملية �إع ��ادة االع �م��ار و�سيكون
للتخطيط الإقليمي القرار احلا�سم يف توظيف هذه
الأفكار ومكان تنفيذها.
ول�ف�ت��ت دي��ب �إىل �أن وج ��ود ط�ل�اب م��ن مدراء
ومعاوين وزراء �ساهم يف �إي�صال الكثري من الأفكار
وال� �ط ��روح ��ات �إىل م��ؤ��س���س��ات�ه��م ح ��ول ال �ك �ث�ير من
ال�ق���ض��اي��ا امل�ل�ح��ة وم�ن�ه��ا � �ض��رورة �أن ت �ك��ون املرحلة
القادمة يف م�شاريع �إعادة البناء حتت قيادة التخطيط
الإقليمي وتوجهاته م�ؤكدة على �أهمية اعتماد املعهد
كجهة ا�ست�شارية و��ش��ري��ك �أ��س��ا���س يف ات�خ��اذ القرار
كونه ميتلك الأ�س�س واملحددات ال�صحيحة واخلربة
املتكاملة يف املجال التنفيذي والأكادميي.
وت�ؤكد ديب ب�أنه بالرغم من �أن احلرب م�ؤملة �إال
�أن التخطيط الإقليمي يرى فيها فر�صة منا�سبة جدا
يجب ا�ستثمارها حلل الإ�شكاليات التي تعاين منها
املدن وت�صويب ا�ستعمال الأرا�ضي كما فعلت الكثري
م��ن ال ��دول بعد احل ��روب حيث ق��ام��ت نه�ضتها من
خالل تبني فكر و�إ�سرتاتيجية التخطيط الإقليمي .
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كيف ينظر طالب اجلامعات �إىل �صفحات الفي�سبوك للخدمات اجلامعية...
ان�ت���ش��رت م ��ؤخ��را ع�ل��ى م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي وخا�صة الفي�س بوك �صفحات تهتم
بتقدمي اخلدمات الطالبية وفق ما تعرف به
ه��ذه ال�صفحات  ،ولكل �صفحة م�ستخدميها
،منها متخ�ص�صة موجهة لطالب من كليات
حمددة ،ومن خالل تتبع بع�ض هذه ال�صفحات
 ،جند �أن بع�ضها يحظى باهتمام عدد ال ب�أ�س
به من الطالب حيث يعتربها البع�ض ف�سحة
لهم للتعبري عن �أرائهم ودعمهم وم�ساعدتهم
يف الكثري م��ن الق�ضايا ال�ت��ي تهم درا�ستهم
اجلامعية  ،بينما مل يجد فيها البع�ض �سوى
م�ضيعة وهدر للوقت  ،ال تقدم وال ت�ؤخر .
"الأيام" ا�ستطلعت �أراء بع�ض طالب
ج ��ام� �ع ��ة دم � �� � �ش� ��ق ح� � ��ول ت �ق �ي �ي �م �ه��م لهذه
ال �� �ص �ف �ح��ات وم� � ��دى ق �ن��اع �ت �ه��م مبحتواها
و�أهدافها.
ال�ط��ال��ب حممد حميد م��ن كلية العلوم
اع�ت�بر �أن ازده ��ار ه��ذه ال�صفحات وانت�شارها
ب�شكل ك�ب�ير خ�ل�ال الآون� ��ة الأخ�ي��رة يت�سبب
بت�شتيت �أفكار الطالب وخا�صة و�أن الكثري من
الأخ�ب��ار التي تن�شرها ق��د تكون خمتلقة وال
�صحة لها وتفتقد �إىل الدقة وامل�صداقية ،مما
يجعل الطالب يف حرية من �أمره .
يف ج�ين تعتقد ال�ط��ال�ب��ة ف��اي��ا ب��ا���ش من
كلية الطب الب�شري �أن الطالب حاليا �أحوج ما
يكون �إىل �شبكات التوا�صل االجتماعي وخا�صة
�صفحات اخلدمات الطالبية لأنها متثل بيئة
منا�سبة خلدمة الطالب وتلبية حاجاته  ،وعن
طريقها يتم التعارف والتوا�صل بني الطالب
يف ال �ك �ل �ي��ة ال ��واح ��دة م ��ن خم�ت�ل��ف ال�سنوات
لأغ ��را� ��ض درا� �س �ي��ة �أو ب�ين ال�ك�ل�ي��ات الأخ ��رى
لتكوين �صداقات فيما بينهم.
وي�ح��ذر ط��ارق عبد اهلل م��ن كلية الفنون
من املعلومات التي تتداولها ه��ذه ال�صفحات
وخا�صة �إن كانت هذه املعلومة تتعلق بدرا�ستهم
 ،لأن��ه ��س��رع��ان م��ا يتم تناقلها مثل ال�ن��ار يف
اله�شيم دون متحي�ص يف حمتواها.
وب� ��ر�أي حم�م��د �سعيد م��ن كلية احلقوق
ف ��ان ��ص�ف�ح��ات اخل��دم��ات ال�ط�لاب�ي��ة �أتاحت
الفر�صة لتناول الق�ضايا الطالبية وعر�ضها
ب�شكل غري مبا�شر دون رقيب م�ؤكدا �أن بع�ض
امل�شكالت التي ن�شرتها هذه ال�صفحات و�صلت
�إىل اجل�ه��ات املعنية ومت معاجلتها مم��ا ي�ؤكد
قوة ت�أثريها.
�أم ��ا ��س��و��س��ن ح���س��ن م��ن ك�ل�ي��ة ال�ترب �ي��ة ،
ف�ترى �أن �صفحات اخل��دم��ات الطالبية باتت
من �أ�سا�سيات احلياة اجلامعية ب�سبب تطرقها
�إىل العديد من الق�ضايا االجتماعية للطالب
ومل تعد تقت�صر على امل�سائل الدرا�سية � ،أما
�سلبياتها فتتجلى بعدم �ضمان وثوقية بع�ض
ال�صفحات التي تن�شر �أخبار غري �صحيحة عن
مواعيد حما�ضرات توقع الطالب يف كثري من
الأحيان يف م�شاكل هو يف غنى عنها.
وقالت �إينا�س �أحمد من كلية االقت�صاد
�إن الإقبال على �صفحات اخلدمات الطالبية
ازداد ب�شكل وا��ض��ح خ�لال ه��ذه ال�ف�ترة ب�سبب
حاجة الطالب لها وخا�صة الذين ال ت�سمح لهم
ظروفهم احل�ضور ب�شكل دائم �إىل الكلية حيث
تقدم للطالب املعلومات املتعلقة بدرا�سته.
�صفحات اخل��دم��ات الطالبية زادت من
االن�ف�ت��اح االج�ت�م��اع��ي ب�ين طلبة اجل��ام�ع��ات ،

وبح�سب الطالب �إبراهيم ال�ساحوري من كلية
العلوم  ،ف�إن هذه ال�صفحات تقدم حلوال جدية
مل�شاكل يعانيها الطالب يف درا�ستهم .
واعتربت هنا ديب من كلية احلقوق هذه
ال�صفحات �أ�سرع و�سيلة للتعارف بني الطالب
وعر�ض م�شاكلهم دون �أي حرج �أو �إجهاد خالل
وقت وجيز ،فيما طلبت زميلتها �صفاء خلوف
طالبة علوم �سيا�سية من القائمني على هذه
ال�صفحات ن�شر املطالب التي يطرحها الطالب
وم��ا حتقق منها  ،وخ�صو�صا ال�شكاوي التي
�أث�يرت م�ؤخرا بخ�صو�ص ن�سب النجاح والتي
مل تلق �آذان �صاغية .
و�إذ ي �ق��در ال �ط��ال��ب � �س �ع��د امل �ت�ن طالب
احل �ق��وق  ،ع�م��ل ه ��ذه ال���ص�ف�ح��ات مل��ا ل�ه��ا من
فائدة كبرية على الطالب وم�ساعدتهم يف هذه
ال�ظ��روف � ،إال �أن��ه ين�صح الطالب الت�أكد من

م�صداقيتها وتبعيتها والهدف منها.
واعترب �شادي فايد من كلية الآداب �أن هذه
ال�صفحات تتيح له جمع املحا�ضرات والتوا�صل
م��ع ال �ط�لاب امل��داوم�ي�ن يف ال�ك�ل�ي��ة ال�ستيفاء
املعلومات ال�صحيحة  ،م�شريا �إىل �أنها ت�ساهم
يف حتجّ يم عمل املكتبات التي ت�ستغل الطالب
وتبيعهم �أ�سئلة دورات وحم��ا��ض��رات ب�أ�سعار
عالية.بينما اتهمت الطالبة حنني �أن هذه
ال�صفحات تبعد الطالب عن الكتاب لأنه تقوم
بن�شر املحا�ضرات ،وهي تقوم بخداع الطالب
م�شرية �إىل �أنها تقدمت بالكثري من ال�شكاوي
�إىل هذه ال�صفحات ولكن دون جدوى.
واعتربت �أديل خليل طالبة بكلية الأعالم
تعليم مفتوح �أن �صفحات اخلدمات الطالبية
نعمة للطالب ب�شرط �أن يكون الطالب حذرا
يف ط��ري�ق��ة ال�ت�ع��ام��ل م�ع�ه��ا ،م���ش�يرة �أن هذه

ال���ص�ف�ح��ات ق��دم��ت ل �ط�لاب ال�ت�ع�ل�ي��م املفتوح
خ��دم��ات ه��ام��ة م��ن حيث االط�ل�اع على املواد
ال��درا� �س �ي��ة وال�ب�رام ��ج االم �ت �ح��ان �ي��ة و�أوق � ��ات
و�شروط ال��دوام والت�سجيل وجميع اخلدمات
التي تهم الطالب ممن مل ت�سمح لهم ظروفهم
الدوام يف كلياتهم.
جمموعة �سوا للخدمات الطالبية التي
ي�شرف عليها االحت��اد الوطني لطلبة �سورية
م��ن خ�ل��ال ك � ��وادر اخ�ت���ص��ا��ص�ي��ة م��ن طالب
املاج�ستري وال��دك �ت��وراه ب��الإ��ض��اف��ة �إىل بع�ض
املخت�صني ب��اخل��دم��ات اجل��ام�ع�ي��ة ت�ط��رح عرب
�صفحتها الفي�سبوكية م��وا��ض�ي��ع م�ت�ع��ددة يف
الأم��ور التعليمية والق�ضايا الطالبية وهنا
ي��ؤك��د مديرها �أي��اد طلب ب ��أن ه��ذه ال�صفحة
متنف�س ل�ل�ط�لاب للتعبري ع��ن احتياجاتهم
وم���ش�ك�لات�ه��م ال �ت��ي ت �� �ص��ادف �ه��م يف اجلامعة
وال�ت��ي يعمل االحت ��اد الوطني لطلبة �سورية
ع�ل��ى ال�ت��وا��ص��ل امل�ب��ا��ش��ر م��ع امل�ع�ن�ي�ين حللها.
وي �� �ش�ير ط �ل��ب �إىل ح��ر���ص االحت � ��اد ع �ل��ى �أن
تكون املعلومات والأخبار املتداولة يف ن�شرات
ال�صفحة �صحيحة يف ك��ل م��ا يخ�ص �أو�ضاع
الطالب الدرا�سية .
ب� � ��دوره اع �ت�ب�ر ع �م��ار ال �� �س��امل امل�شرف
ع�ل��ى ال�صفحة �أن الإح���س��ا���س بالظلم الذي
ق��د ي�ت�ع��ر���ض ل��ه ال �ط��ال��ب ن�ت�ي�ج��ة ع ��دم ثبات
ال �ق��رارات ال�ت��ي تخ�صه و ح��رم��ان��ه م��ن بع�ض
الفر�ص نتيجة الظروف القاهرة كانت الدافع
الأ�سا�سي لإن�شاء ه��ذه ال�صفحة لكي ي�ستفاد
م��ن خدماتها �أك�ب�ر ع��دد ممكن م��ن الطالب
و �إب �ع��اده��م ع��ن ال���ص�ف�ح��ات ال��وه�م�ي��ة املليئة
بالأخطاء والإ�شاعات..

وائل حفيان

رحلة الغذاء املتوازن
كتاب يعنى بالعناية بال�صحة وتنظيم الغذاء  ،من ت�أليف الدكتور ر�شاد
مراد الأ�ستاذ يف كلية طب الأ�سنان بجامعة دم�شق  ،الكتاب هدفه التعرف على
الطريقة املثلى للح�صول على غذاء متوازن غني باملعادن والفيتامينات  ،من
خالل �شرح مف�صل لأهمية التغذية يف م�ساعدة �أجهزة اجل�سم املختلفة لأداء
وظائفها على �أكمل وجه.
يت�ضمن الكتاب �إر�شادات �صحية �سليمة لإتباع �أ�سلوب غذائي يومي التي
تقي من الأمرا�ض للتمتع بحياة �صحية مدى احلياة.
ويتطرق الكتاب �إىل م�شكلة �سوء التغذية التي تعترب �إح��دى امل�شكالت
ال�صحية اخلطرية يف �شرق املتو�سط ،وكيفية جتنبها وما هو الغذاء املتوازن واملعتدل.
ويف تقدميه للكتاب �أ�شار الدكتور حممد ماهر قباقيبي رئي�س جامعة دم�شق �إىل �أهمية التغذية ال�سليمة يف حياة الفرد يف جوانب احلياة  ،كونها
متنح الإن�سان القدرة على الرتكيز والتعلم وزيادة ال�صحة الذهنية والعقلية ،وت�ساهم يف حت�سني احلالة النف�سية .
ولفت قباقيبي �إىل �أن الكثري من خرباء التغذية يرون �أن ال�صحة واجلمال يقومان ب�شكل �أ�سا�سي غلى التغذية ال�سليمة التي حتتوي على كافة
العنا�صر الغذائية  ،م�شريا �إىل �أن الكتاب ي�شرح الأمور التي تتناول ال�صحة العامة والتغذية كعلم قائم بحد ذاته يقوم على �شرح عالقة الطعام بن�شاط
اجل�سم.

�إ�صدارات جديدة

�صدرت م�ؤخرا �أعداد جديدة من جمالت جامعة دم�شق العلمية
ال��دوري��ة امل�ح�ك�م��ة وم�ن�ه��ا ال �ع��دد الأول م��ن جم�ل��ة الآداب والعلوم
الإن�سانية لعام  2017والعدد الأول من جملة العلوم الأ�سا�سية لعام
 2016وال�ع��ددي��ن 135ـ 136م��ن جملة درا� �س��ات تاريخية ل�ع��ام 2017
والعدد الثاين من جملة العلوم الرتبوية لعام . 2016
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ن�شاطات

يف �إطار خطتها لتفعيل اجلانب العملي لطالبها..

كلية الإعالم تنظم �سل�سلة دورات تدريبية وحوارات مفتوحة
مدير عام قناة املنار..
يف حوار مع طالب كلية الإعالم

يف �إطار �سل�سلة اللقاءات واحلوارات التي
تنظمها كلية الإعالم لطالبها مع الإعالميني
ومدراء امل�ؤ�س�سات الإعالمية ا�ستعر�ض مدير
عام املجموعة اللبنانية للإعالم «قناة املنار»
خالل لقائه طلبة الكلية اجلوانب العملية يف
ميدان العمل الإعالمي الذي تتبعه القناة.
و�أكد مدير عام قناة املنار �إبراهيم فرحات
خالل اللقاء �أهمية التقنية العملية يف عمل
املرا�سل احلربي والأخ�ط��ار التي يواجهها يف
امليدان وكيفية احل�صول على اخلرب بكل دقة
ومو�ضوعية الفتا �إىل تغطية القناة للعدوان
الإ�سرائيلي على لبنان والنجاح الكبري الذي
و�صلت �إليه من خالل البث املبا�شر لتفا�صيل
الأحداث بدقة عالية.
و�أ� �ش��ار ف��رح��ات �إىل دور الإع�ل�ام املقاوم
يف �صمود �سورية ووق��وف��ه يف وج��ه الت�ضليل
الإعالمي الذي مار�سته و�سائل الإعالم والتي
متتلك �أج �ن��دات خا�صة حت��اول م��ن خاللها
ال�سيطرة على الفكر العربي.
م��ن ج��ان�ب��ه �أ� �ش��ار رئ�ي����س ج��ام�ع��ة دم�شق
الدكتور ماهر قباقيبي �إىل دور الإعالم خالل
املرحلة الراهنة لكونه ي�سهم يف ت�شكيل الر�أي
العام مبختلف الق�ضايا املجتمعية م�ضيفا..
�إن ه��ذا اللقاء ي��أت��ي �ضمن �سيا�سة اجلامعة
ب ��إق��ام��ة ��س�ل���س�ل��ة م ��ن ال� �ل� �ق ��اءات وال� � ��دورات
التدريبية لربط الطالب مبختلف امل�ؤ�س�سات
الإعالمية ليكونوا م�سلحني بالعلم واملعرفة
للدخول يف �سوق العمل.
بدوره �أو�ضح عميد كلية الإعالم الدكتور
حممد العمر �أن هدف اللقاء تقوية الطالب
باجلوانب العملية لدعم املعلومات النظرية
وان�خ��راط�ه��م يف العمل الإع�لام��ي الف�ت��ا �إىل
الإق �ب��ال ال�ك�ب�ير ل�ط�لاب الإع�ل��ام ع�ل��ى هذه
الور�شات.
و �أع��رب الطالب عن رغبتهم يف تطوير
ه ��ذه ال��ور� �ش��ات ال�ع�م�ل�ي��ة ودع �م �ه��ا ب � ��الأدوات
والتقنيات ال���ض��روري��ة لتبقى �ضمن الإطار
العملي للعمل الإعالمي.

عبد النور :احتاد ال�صحفيني
يعمل جاهد ًا لت�أمني فر�ص عمل
حقيقية خلريجي كلية الإعالم

�أك ��د رئ�ي����س احت ��اد ال���ص�ح�ف�ي�ين مو�سى
عبد ال�ن��ور �أهمية دور كلية الإع�ل�ام يف رفد
امل�ؤ�س�سات والو�سائل الإعالمية على تنوعها
بكوادر متخ�ص�صة وفاعلة قادرة على تطوير
العمل الإعالمي واالرتقاء مب�ستواه العلمي
وامل�ه�ن��ي الف�ت��ا �إىل � �ض��رورة �أن ي�ك��ون التميز
هدفا لكل طالب يدر�س يف الكلية.
وق� ��ال ع �ب��د ال �ن ��ور يف ل �ق��اء ح � ��واري مع
ط�ل�اب كلية الإع �ل�ام «ك�ل�ي��ة الإع �ل�ام تعطي
طالبها املفاتيح من �أج��ل الدخول �إىل عامل

الإعالم الوا�سع ليكونوا قادة للر�أي وفاعلني
يف م�ؤ�س�ساتهم الإع�لام �ي��ة» م���ش�يرا �إىل �أن
الآف��اق امل�ستقبلية مب�شرة ��س��واء على �صعيد
القنوات الإذاعية والتلفزيونية �أو على �صعيد
الإعالم اجلديد وو�سائل التوا�صل االجتماعي
والإعالم الإلكرتوين.
وقدم عبد النور خالل اللقاء الذي نظمه
ف ��رع ج��ام �ع��ة دم �� �ش��ق حل ��زب ال �ب �ع��ث العربي
اال�شرتاكي «فرقة الإعالم» ملحة تعريفية عن
احت��اد ال�صحفيني وعمله و�أه��داف��ه وهيئاته
و�آل�ي��ة و��ش��روط االنت�ساب �إل�ي��ه وعالقته مع
كلية الإعالم وطلبتها بعد التخرج وامل�س�ؤولية
امل�شرتكة م��ا ب�ين اجلانبني ودوره يف الدفاع
ع��ن ح�ق��وق ال�صحفيني وحمايتهم وت�سوية
امل�ن��ازع��ات ذات ال�صلة باملهنة التي تن�ش�أ بني
الأع�ضاء يف االحت��اد �أو بينهم وب�ين الهيئات
وامل�ؤ�س�سات ال�صحفية.
و�أ�شار عبد النور �إىل �أن «العمل جار من
�أجل تعديل قانون احتاد ال�صحفيني واخلروج
بقانون ع�صري يتوافق مع التطورات الهائلة
التي ح�صلت يف و�سائل الإعالم خالل الفرتة
امل��ا� �ض �ي��ة وك��ذل��ك ت �ع��دي��ل ال �ن �ظ��ام الداخلي
اخل��ا���ص ب ��االحت ��اد» مبينا �أن ه ��ذا املو�ضوع
يحتاج �إىل م��زي��د م��ن ال��وق��ت ل�ي��أخ��ذ م�ساره
�ضمن �أطره الد�ستورية ليكون جاهزا بالوقت
املنا�سب وب�أ�سرع ما ميكن.
ول�ف��ت عبد ال�ن��ور �إىل �أن االحت ��اد يعمل
ج��اه��دا ك��ي ي��أخ��ذ خريجو الإع�ل�ام فر�صتهم
يف العمل �ضمن امل�ؤ�س�سات الإعالمية و�إيجاد
م �ع��اي�ي�ر م��و� �ض��وع �ي��ة حت �ك��م ه� ��ذا املو�ضوع
و�ضرورة �أن ت�أخذ وزارة الإع�لام دورها حيال
ذلك.
م��ن جانبه �أ��ش��ار ال��دك�ت��ور حممد العمر
عميد كلية الإعالم �إىل معاناة الكلية يف ت�أمني
اجلانب العملي للطالب والوعود التي تلقتها
من اجلهات املعنية بهذا اخل�صو�ص حيث �أن
ال�ت��دري��ب ال��ذي يتلقاه الطلبة يف امل�ؤ�س�سات
الإع�لام�ي��ة غ�ير ك��اف ويعترب جم��رد جوالت
اطالعي ميدانية مطالبا ب ��أن يكون �أع�ضاء

�أو ع��ن ط��ري��ق �إر��س��ال�ه��م �إىل ه��ذه امل�ؤ�س�سات
للتعرف �إىل طبيعة عملها وك�سب اخلربات.
ب��دوره��ا ق��دم��ت الإع�لام �ي��ة واملحا�ضرة
يف ال��ور��ش��ة دمي��ة نا�صيف ملحة ع��ن جتربتها
الإع�ل�ام� �ي ��ة امل �ي��دان �ي��ة م���س�ت�ع��ر��ض��ة بع�ض
ال�صعوبات التي تواجه عمل املرا�سل احلربي
يف م� �ي ��دان ال �ع �م��ل وك �ي �ف �ي��ة ال �ت �ع��ام��ل معها
و��ض��رورة التحلي باملو�ضوعية يف نقل اخلرب
بعيدا عن امليول ال�شخ�صية.
و�أ��ش��ارت نا�صيف �إىل �ضرورة �أن ميتلك
امل��را� �س��ل ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ل�ي�م��ة و�أهمية
م��واك�ب��ة و��س��ائ��ل الإع �ل�ام وم�ت��اب�ع��ة الن�شرات
الإخبارية �إ�ضافة �إىل اخلربات املرتاكمة.
ب��دوره ب�ين امل�شرف ال�ع��ام على م�ؤ�س�سة
دام بر�س الإعالمية واملركز الدويل للتدريب
املهند�س م�ضر �إبراهيم �أن املركز حري�ص على
ا�ستقطاب اخلربات العملية واملهنية يف جمال
ال�ت��دري��ب وت�ق��دمي�ه��ا ل�ل�م�ت��درب�ين لتمكينهم
وتنمية ق��درات�ه��م و�صقل م��ا تعلموه نظريا
وحتويله �إىل ممار�سات عملية.

الهيئة التدري�سية يف كلية الإع�لام �أع�ضاء يف
احتاد ال�صحفيني.
كما �أع��رب الدكتور �أحمد �شعراوي نائب
عميد كلية الإع�لام بجامعة دم�شق عن �أمله
ب ��أن يكون احت��اد ال�صحفيني الباب ال�صحيح
ال��ذي يفتح النتقال ط�لاب كلية الإع�لام من امل�شاركون يف الدورة الإعالمية
م�ق��اع��د ال��درا� �س��ة �إىل امل��ؤ��س���س��ات الإعالمية
املهنية ...فر�صة هامة لنا
م �� �ش�يرا �إىل �أن ال�ك�ل�ي��ة واالحت � ��اد يف خندق
واحد من �أجل تلبية وتقدمي الدعم املطلوب للتدريب على فنون الإعالم
اخ �ت �ت �م��ت يف ك �ل �ي��ة ال �ه �ن��د� �س��ة املدنية
للخريجني.
تخلل ال�ل�ق��اء ع��ر���ض م��ادة فيلمية حول بجامعة دم�شق ال��دورة الإعالمية التدريبية
االحت��اد ون�شاطاته خ�لال العام املا�ضي ودور املهنية الأوىل مب�شاركة �أكرث من  100طالب
وطالبة من خمتلف الكليات واالخت�صا�صات
الإعالم يف نقل احلقيقة.
باجلامعة.
عمل املرا�سل احلربي بور�شة
وت� �ه ��دف ال � � ��دورة ال �ت ��ي ن�ظ�م�ه��ا مكتب
عمل لطالب التعليم املفتوح يف الإعداد والثقافة والإعالم لفرع حزب البعث
العربي اال�شرتاكي باجلامعة يف كلية الإعالم
كلية الإعالم
ك�م��ا نظمت كلية الإع �ل�ام ب��ال�ت�ع��اون مع �إىل ت ��زوي ��د ال� �ط�ل�اب ب ��اخل�ب�رات وامل� �ع ��ارف
امل��رك��ز ال ��دويل ل�ل�ت��دري��ب وال �ت ��أه �ي��ل وتنمية واملهارات الأ�سا�سية التي متكنهم من الدخول
املهارات الإعالمية ور�شة عمل حول املرا�سل �إىل م �ي ��دان ال �ع �م��ل يف خم�ت�ل��ف امل�ؤ�س�سات
احلربي و�أ�سا�سيات العمل ال�صحفي لطالب الإعالمية.
و�أ�شار الدكتور خالد احللبوين �أمني فرع
التعليم امل�ف�ت��وح م��ن جميع ال���س�ن��وات بهدف
تقوية اجلانب العملي لديهم ودعم درا�ستهم جامعة دم�شق للحزب �إىل �أن م��ا مييز هذه
ال ��دورات الإع�لام�ي��ة اعتمادها على املواهب
النظرية.
وت � ��أت ��ي ه� ��ذه ال ��ور� �ش ��ة يف �إط� � ��ار تنفيذ م��ن ال�ك�ل�ي��ات ك��اف��ة و�إع �ط��ا�ؤه��ا ب �ع��دا ثقافيا
االتفاقية املوقعة م��ع امل��رك��ز ال��دويل لتنمية كونها ت�أتي يف ظل ظروف احلرب الإعالمية
املهارات والتي تن�ص على �إقامة ور�شات عمل التي عملت على ت�شويه احلقائق للأحداث يف
�ضمن كلية الإعالم �إ�ضافة �إىل ال��دورات التي �سورية وت�ضليل ال��ر�أي العام الفتا �إىل الدور
الإعالمي يف توجيه املواهب الإبداعية لدى
يقيمها املركز للطالب.
و �أ�� �ش ��ار ع�م�ي��د ك�ل�ي��ة الإع �ل��ام الدكتور الطالب وتنميتها.
بدوره لفت رئي�س جامعة دم�شق الدكتور
حممد العمر �إىل �أن الور�شة ج��اءت انطالقا
من �أهمية تدعيم اجلانب العملي والتطبيقي حممد ماهر قباقيبي �إىل �أهمية الإع�لام يف
لطالب كلية الإعالم ولتعريفهم بكيفية عمل ت�شكيل ال��ر�أي العام م��ؤك��دا حر�ص اجلامعة
املرا�سل احلربي واطالعهم على �أبرز امل�شكالت على احت�ضان كل املبادرات التدريبية وتقدمي
ال��دع��م امل � ��ادي وال�ل��وج���س�ت��ي ل�ك��ل م��ن لديه
التي قد يواجهها يف امليدان.
ولفت �إىل �أن كلية الإع�لام ت�سعى ب�شكل الرغبة بتطوير م�ه��ارات��ه م��ن ال�ط�لاب على
دائم �إىل ربط الطالب بامل�ؤ�س�سات الإعالمية اختالف اخت�صا�صاتهم لتعزيز ح�س املواطنة
الوطنية خللق حالة من التفاعل بينهم من واالن �ت �م��اء والت�شجيع ع�ل��ى ال�ع�م��ل الطوعي
خ�لال �إق��ام��ة ور� �ش��ات عمل ودورات تدريبية لديهم وتكوين احلالة الوجدانية املجتمعية
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للم�شاركة يف بناء �سورية امل�ستقبل.
واعترب �أمني ال�شعبة الطالبية العربية
يف جامعة دم�شق الدكتور معتز القر�شي �أن
م�شاركة الطلبة العرب يف ال��دورة ت�ؤكد دور
�سورية القومي الرائد يف دعم ال�شباب العربي
الفتا �إىل �أن الطالب العرب �سيكونون �سفراء
حقيقيني م��ن �أج��ل تو�ضيح ال��زي��ف والكذب
الإع�لام��ي ال��ذي حيك �ضد �سورية م��ن قبل
بع�ض املحطات املغر�ضة.
و �أو�ضح الدكتور حممد العمر عميد كلية
الإع�لام �أن الهدف من ال��دورة �صقل اجلانب
العملي للطالب وت�أهيلهم بكل االخت�صا�صات
الإعالمية ليكونوا م�ؤهلني للعمل امليداين
الف �ت ��ا �إىل �أن ك �ل �ي��ة الإع� �ل ��ام ت�ع�ت�م��د على
اخلربات الإعالمية من امل�ؤ�س�سات الإعالمية
املختلفة ك��ردي��ف ل�ل�أ��س��ات��ذة الأك��ادمي�ي�ين يف
تدريب الطالب على اجلانب العملي.
ب ��دوره �أ� �ش��ار ن��ائ��ب عميد كلية الإع�ل�ام
بجامعة دم�شق الدكتور �أحمد �شعراوي �إىل
�أنه ميكن للطالب امل�شاركني بالدورة التزود
باملهارات واخلربات العملية التي يحتاجونها
يف العمل الإعالمي.
و�أك � ��د ع���ض��و ق �ي��ادة ف ��رع دم �� �ش��ق حلزب
ال �ب �ع��ث ال �ع��رب��ي اال� �ش�ت�راك ��ي ال��دك �ت��ور نور
ال��دي��ن خ��ازم �أن ال ��دورة ت��أت��ي �ضمن �سل�سلة
دورات متعددة ب��د�أت بها اجلامعة منذ بداية
العام احلايل م�ؤكداً �أهمية التزام الإعالمي
بالأخالق املهنية .
و�أو�ضح �أدوني�س �شدود �أحد املدربني من
قناة �سما الف�ضائية �أنه حاول من خالل هذه
ال� ��دورة ن�ق��ل جت��رب�ت��ه العملية �إىل الطالب
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وتعريفهم بامل�شاكل وال�صعوبات والظروف ودورة تدريبية يف جمال العمل
التي تواجههم خالل العمل الإعالمي �إ�ضافة
الإعالين و�إعالمي

�إىل املواد النظرية الأكادميية التي يتلقونها
يف اجلامعة الفتا �إىل تفاعل الطالب ورغبتهم
بتلقي املعارف اجلديدة.
ول�ف��ت ع��دد م��ن ال�ط�لاب امل�شاركني �إىل
�أه �م �ي��ة ال� � ��دورات الإع�ل�ام �ي��ة ال �ت��ي تقيمها
اجلامعة يف تعزيز ثقتهم ب�أنف�سهم و�إتاحة
ال�ف��ر��ص��ة ل�ه��م ل�ل�ت��دري��ب ع�ل��ى ف �ن��ون العمل
الإعالمي والتعرف على املبادئ الأ�سا�سية له
وتنمية وتطوير مهاراتهم.
تخلل ح�ف��ل االخ�ت�ت��ام ت��وزي��ع ال�شهادات
على الطالب امل�شاركني يف الدورة.
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و يف �سياق حملة( ت�أهيل وتدريب مليون
�سوري جمانا) �أطلقت جامعة دم�شق بالتعاون
مع جملة �أوروبا والعامل حملة ت�أهيل وتدريب
لإك�ساب ال�شباب امل�ه��ارات ال�ضرورية للعمل
الإعالين والإعالمي.
وتعد امل�ب��ادرة واح��دة م��ن امل �ب��ادرات التي
�أطلقتها جامعة دم�شق لدعم وت�أهيل ال�شباب
ال�سيما من �أبناء وذوي ال�شهداء وتزويدهم
باخلربات واملعارف واملهارات الأ�سا�سية التي
متكنهم من الدخول �إىل �سوق العمل.
وو��ص��ل ع��دد املتقدمني ل�ل��دورة �إىل مئة

متقدم مت اختيار �أرب�ع�ين منهم لإخ�ضاعهم
لدورة مكثفة مبعدل � 30ساعة تدريبية تركز
على �أ�ساليب الت�سويق الإعالمي والإعالين
�إ�ضافة �إىل موا�ضيع تتعلق ب�أ�ساليب احلوار
والتوا�صل.
وب�ي�ن امل�ه�ن��د���س �أي �ه��م احل � ��وراين ع�ضو
قيادة فرع جامعة دم�شق حلزب البعث العربي
اال�شرتاكي رئي�س جلنة متابعة ��ش��ؤون �أ�سر
ال���ش�ه��داء باجلامعة �أن ال� ��دورات التدريبية
التي تقيمها اجلامعة م�ستمرة وتهدف �إىل
دعم �أ�سر ال�شهداء.
من جهتها �أ��ش��ارت رئي�سة جمل�س �إدارة
جملة �أوروب��ا والعرب دي��اال �سمري �صارم �إىل
�أن��ه مت �إع �ط��اء امل�ت��درب�ين م ��ؤه�لات التن�سيق
الإع�لام��ي والإع �ل�اين ب�ه��دف تخريج كوادر
م��ؤه�ل��ة ق ��ادرة ع�ل��ى ال�ع�م��ل مبينة �أن املجلة
م�ن�ح��ت ع���ش��ري��ن ف��ر� �ص��ة ع �م��ل للخريجني
املتميزين بالدورة.
ب� ��دوره ل�ف��ت حم�م��د ع ��زام ال�ق��ا��س��م من
م�ؤ�س�سي احلملة �إىل �أن م�شاركتهم بالفعالية
ت��أت��ي ب�ه��دف ت�أهيل ال�شباب وتدريبهم على
م� �ه ��ارات ال �ت �� �س��وي��ق الإع �ل ��اين والإع�ل�ام ��ي
ومنحهم فر�ص عمل لدخول �سوق العمل.
ون��وه القا�سم ب��أن م�ؤ�س�سة �إي�لاف ترين
ال�بري�ط��ان�ي��ة ق��دم��ت للم�شاركني يف ال ��دورة
��ش�ه��ادات يف جم��ال ال�ت���س��وي��ق ك��ون�ه��م قدموا
�أبحاثا ميدانية.
و�أكد امل�شاركون بالدورة �أهمية املوا�ضيع
امل� �ط ��روح ��ة ف �ي �ه��ا وال � �س �ي �م��ا م �ع �ل��وم��ات يف
الت�سويق الإع�ل�اين والإع�لام��ي �إ��ض��اف��ة �إىل
اكت�سابهم مهارات وخربات جديدة.

ق�سم اللغة العربية
ي�ستذكر �أ�ساتذته القدماء
نظم ق�سم اللغة العربية يف كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية بجامعة دم�شق ندوة بعنوان «�أ�ساتذتنا يف
ال��ذاك��رة» للدكتور حم�م��ود ال��رب��داوي الأ��س�ت��اذ يف
ق�سم اللغة العربية وذل��ك على امل��درج ال�ساد�س يف
الكلية.
وت ��أت��ي امل�ح��ا��ض��رة �ضمن �سل�سلة حما�ضرات
تتناول كل واحدة منها �أ�ستاذا من الأ�ساتذة القدماء
الذين تعاقبوا على التدري�س يف ق�سم اللغة العربية
بجامعة دم�شق.
ولفت �أم�ين ف��رع جامعة دم�شق حل��زب البعث
العربي اال�شرتاكي الدكتور خالد احللبوين �إىل
�أن ا�ستذكار ه ��ؤالء ال��رج��االت وال�ق��ام��ات العلمية
يعطي دفعاً جديدا للعملية التعليمية ويعزز الإرث احل�ضاري الذي تعي�ش فيه �سورية
مبينا �أن احلرب الإرهابية على �سورية جزء كبري منها كانت حربا ثقافية بامتياز حيث
تكالبت كل قوى ال�شر م�ستهدفة �سورية وح�ضارتها وتاريخها.
بدوره بني الدكتور حممود الربداوي خالل حما�ضرته �أن �سورية والدة للقامات
العلمية واملفكرين والنابغني م�شريا �إىل �أن جيل الأ�ساتذة القدماء �أ�س�س جليل جديد
يتابع ما بني �سابقا من العلم.
و�أو��ض��ح ال��رب��داوي �أن تعريف اجليل اجلديد من الأ��س��ات��ذة والطلبة بالقامات
ال�شاخمة ممن تركوا �أث��راً على طالبهم من خالل م�ؤلفاتهم كفيل با�ستمرار العلم
والفكر يف جامعة دم�شق التي خرجت الأدباء والعلماء واملفكرين.
وا�ستذكر ال��رب��داوي �أ�ستاذه الدكتور اجم��د الطرابل�سي ومن�شوراته واملنا�صب

التي تدرج بها وكيف ا�ستطاع �أن يقدم العلم للأجيال م�شرياً �إىل �أن الكثري من
الأ�ساتذة الذين در�سوا يف الكلية قد رجلوا ولكن علمهم موجود ويدر�س �إىل هذه
اللحظة.
ي�شار �إىل �أن الدكتور الربداوي من مواليد حمافظة درعا عام  1932حا�صل
على �إجازة يف الآداب �سنة  1958وماج�ستري ودكتوراه من جامعة القاهرة و�شغل
من�صب رئي�س ق�سم اللغة العربية لفرتتني ووكيل كلية الآداب يف جامعة دم�شق
عام  1982وا�شرف على �أكرث من  50ر�سالة ماج�ستري و  20ر�سالة دكتوراه.
وكان ق�سم اللغة العربية يف جامعة دم�شق قد �أقام الأ�سبوع الفائت حما�ضرة
للأ�ستاذ م��ازن املبارك وحت��دث فيها عن �أ�ستاذه الراحل �سعيد الأفغاين �ضمن
فعالية «�أ�ساتذتنا يف الذاكرة».
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الأخرية

�سورية وطني ،ح�ضارة ،تاريخ  ،وم�ستقبل
املفتي ح�سون :يدعو ال�شباب �إىل امل�شاركة يف بناء �سورية احلديثة وحماربة الفكر املتطرف
�أك ��د ��س�م��اح��ة امل�ف�ت��ي ال �ع��ام للجمهورية
ال��دك�ت��ور �أح�م��د ب��در ال��دي��ن ح�سون �أن العلم
واملعرفة هما ال�سالح الأم�ضى يف بناء املجتمع
وت�ط��وره الف�ت��ا �إىل �أن �سورية انت�صرت على
الإرهاب وعلى من ت�آمر عليها وبقيت �شاخمة
بف�ضل �صمود �شعبها وبطوالت جي�شها.
وخ�ل�ال حم��ا��ض��رة ل��ه ب�ع�ن��وان (�سورية
وطني ح�ضارة تاريخ وم�ستقبل) �ألقاها على
م ��درج جامعة… دم���ش��ق مبنا�سبة الذكرى
ال�سابعة والأربعني لقيام احلركة الت�صحيحية
املجيدة بني املفتي ح�سون �أن بالد ال�شام مهد
ال�شرائع ال�سماوية «والإ� �س�لام فيها هو دين
الت�سامح واملحبة والإخاء».
ودعا �سماحة املفتي الطلبة �إىل موا�صلة
م���ش��ارك��ة ال���ش�ب��اب يف م���س�يرة ال�ب�ن��اء و�إع ��ادة
الإعمار من خالل متابعة حت�صيلهم العلمي
ل�ب�ن��اء � �س��وري��ة احل��دي �ث��ة وال ��دف ��اع ع��ن تراب

الوطن وحماربة الفكر الظالمي واملتطرف
م�ؤكدا �أن �أ�ساتذة اجلامعة هم امل�ؤمتنون على
�صناعة رج��ال امل�ستقبل ولذلك ك��ان العلماء
�أول من ا�ستهدفهم الإرهاب.
وخ�ت��م املفتي ح�سون بالت�أكيد على �أن

� �س��وري��ة ��ص��اح�ب��ة ر� �س��ال��ة ع��رب�ي��ة وان�سانية
واللغة العربية حافظت على ك��ل الثقافات
ال�ت��ي ت�لاح�ق��ت ع�ل��ى الأر�� ��ض ال���س��وري��ة عرب
الزمن.
ب � ��دوره ب�ي�ن �أم�ي��ن ف ��رع ج��ام �ع��ة دم�شق

جامعة دم�شق حترز املركزين الأول والثاين
يف م�سابقة الت�صميم الهند�سي يف اجلامعة الأمريكية يف لبنان
�أح� ��رز ف��ري��ق ن ��ادي ال��روب��وت �ي��ك يف كلية
ال�ه�ن��د��س��ة امليكانيكية وال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة بجامعة
دم �� �ش��ق امل��رك��ز الأول يف م���س��اب�ق��ة الت�صميم
ال�ه�ن��د��س��ي (Engineering )3,0 EDC
 Design Challengeالتي �أقيمت �أم�س
الأول يف اجلامعة الأمريكية  AUBيف بريوت
مب �ج �م��وع ن �ق��اط  92,7ب��امل �ئ��ة ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
ح�صوله على جائزة �أف�ضل ت�صميم يف امل�سابقة،
كما نال فريق كلية الهند�سة املعلوماتية املركز
الثاين على م�ستوى الفرق امل�شاركة البالغة 15
فريقاً من لبنان و�سورية.
و�أو��ض��ح امل�شرف ح�سن نوفل رئي�س نادي
الروبوتيك ب�أن الفريق الفائز ت�ألف من ثالثة
طالب اثنني منهم يف مرحلة الدرا�سات العليا
وط��ال��ب يف امل��رح�ل��ة اجل��ام�ع�ي��ة الأوىل (جمد
وردة ،م ��ازن ح �� �س��اين� ،أح �م��د ج�ع�ف��ر) م�شرياً
�إىل �أن ال �طل��اب ن �ف��ذوا م���ش��اري�ع�ه��م يف نادي
ال��روب��وت�ي��ك يف الكلية ح�ي��ث ك��ان للتجهيزات
املتطورة املقدمة �إىل النادي من قبل ال�سيدة
الأوىل دور مهم يف اجن��از ه��ذه امل���ش��اري��ع كما
تكفلت جامعة دم�شق بتمويل كافة م�ستلزمات
ال�ف��ري��ق وت�ق��دمي الت�سهيالت ل�سفر الطالب
وت�شجيع م�شاركتهم.
وق ��ال ع�م�ي��د ك�ل�ي��ة ال�ه�ن��د��س��ة امليكانيكية
وال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة يف ج��ام�ع��ة دم���ش��ق حم�م��د مازن
حمايري :مت دعم النادي منذ �إن�شائه من قبل
ال�سيدة الأوىل التي قدمت التجهيزات التي
��ش��ارك بها الفريق يف امل�سابقة و�سيتم تكرمي
الفريق بالتن�سيق مع رئا�سة جامعة دم�شق التي
دعمت الفريق ومولت م�شاركته يف امل�سابقة.
وع��ن اخل�ط��ط امل�ستقبلية لفت حمايري
�إىل ال�ب��دء بت�صنيع �أج ��زاء ال��روب��وت بت�صميم
حملي �ضمن الكلية ون�شر الروبوتية على �أو�سع
نطاق ب�إقامة ور�شات تدريب وم�سابقات داخل
جتمع الهمك ويف املدار�س واجلمعيات الأهلية
لك�شف املواهب وا�ستقطابها وبناء كادر تدريبي

لتو�سيع االهتمام مبجال الروبوت.
كما �أ�شار �إىل التعاون مع خمتلف اجلهات املهتمة بهذا
املجال مثل اجلمعية ال�سورية للمعلوماتية واملعهد العايل
للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وكلية الهند�سة املعلوماتية
ال��ذي��ن لديهم �أي���ض�اً م�ساهمة ك�ب�يرة يف ه��ذا امل�ج��ال ،كذلك
حماولة احل�صول على �أح��دث التجهيزات يف هذا املجال من
الأ�سواق العاملية.
ويح�ضر حالياً النادي لن�سخة  2018من معر�ض دم�شق
التقاين املفتوح� ،إ�ضافة �إىل تقدميه الدعم التقني والعلمي
لبع�ض م�شاريع التخرج وامل�شاريع الطالبية وي�ق��وم ب�شكل
دوري بتقدمي دورات تقنية يف جمال الروبوتية ويعمل على
�إعداد فرق جديدة للم�شاركة يف م�سابقات العام احلايل.
واجلدير بالذكر �أن ن��ادي روبوتيك الهمك مت ت�أ�سي�سه
عام � 2015ضمن كلية الهند�سة امليكانيكية والكهربائية ليتيح
لطالب الكلية تعلم علوم الروبوتية وممار�ستها ب�شكل عملي
من خالل ت�شجيعهم على امل�شاركة بامل�سابقات و املعار�ض التي
ت�شكل حت��دي�اً ي�ساعد ال�ط�لاب على تطوير خرباتهم وذلك
بدعم وتوجيه من عمادة الكلية ورئا�سة جامعة دم�شق.
وقد حقق النادي العديد،من االجن��ازات خالل م�سريته
م��ن خ�لال م�شاركته بامل�سابقة الوطنية ل�ل��روب��وت WRO
خالل الأعوام  2017 ،2016 ،2015وكان قد �أحرز النادي املركز
الثاين يف البطولة اجلامعية والثالث باملفتوحة خ�لال عام
 2017واملركز الثالث يف امل�سابقة اجلامعية عام  .2016كما قام
النادي بتنظيم معر�ض دم�شق التقاين املفتوح 2017 DOTS
بالتن�سيق والدعم من رئا�سة اجلامعة وعمادة الكلية.

حل��زب البعث العربي اال��ش�تراك��ي الدكتور
خ��ال��د احل�ل�ب��وين �أن الت�صحيح امل�ج�ي��د هو
نقطة ارتكاز لبناء �سورية ونحن مطالبون
ب��ال �ت �م �� �س��ك مب �ن �ه��ج وق �ي ��م وروح و�أخ �ل��اق
الت�صحيح لأننا مل نكن لن�صل �إىل ما نحن
عليه من انت�صارات لوال مت�سكنا بهذا النهج.
ولفت احللبوين �إىل �أن الن�صر حتقق
بف�ضل ت�ضحيات ب��وا��س��ل اجلي�ش والقوات
امل�سلحة جمددا عهد الطلبة على اال�ستمرار
ب �ن �ه��ل ال �ع �ل��م وامل �� �س��اه �م��ة يف ب �ن��اء الوطن
وتطويره.
ح�ضر املحا�ضرة رئي�س جامعة دم�شق
ال��دك �ت��ور حم�م��د م��اه��ر ق�ب��اق�ي�ب��ي و�أع�ضاء
ق �ي��ادة ف ��رع ج��ام�ع��ة دم���ش��ق ل�ل�ح��زب ون ��واب
رئي�س اجلامعة و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية
وح�شد من الطالب.

�ضمن احتفالية «يوم الثقافة ..لوعي احلياة»
الدكتور علي ال�سرميني يف قائمة املكرمني

مبنا�سبة الذكرى الـ  59لت�أ�سي�س وزارة الثقافة ويف �إطار االحتفالية املنوعة
التي �أقيمت بهذه املنا�سبة يف دار الأ�سد للثقافة والفنون قام املهند�س عماد خمي�س
رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الثقافة بتكرمي بتقدمي دروع تقديرية ملجموعة من
املثقفني والفنانني والت�شكيليني والباحثني والإعالميني الذين تركوا �أثروا يف
احلياة الثقافية والفنية ال�سورية ومن بينهم الت�شكيلي الدكتور علي �سرميني
عميد كلية الفنون اجلميلة الأ�سبق بجامعة دم�شق .
والدكتور �سرميني من مواليد حلب، ،خريج كلية الفنون اجلميلة ق�سم
الت�صوير يف جامعة دم�شق  1972وعني معيد فيها عام  1974ونال الدكتوراه يف
علوم الفن والت�صوير اجلدراي والغرافيك من الأكادميية العليا للفنون يف �أملانيا
 برلني  )1980-عني ع�ضو الهيئة التدري�سية يف كلية الفنون اجلميلة 1981،ع�ين مبرتبة ا�ستاذ م�ساعد ع��ام  1987وم��ن ث��م مبرتبة �أ�ستاذ يف ق�سم الر�سم
والت�صوير والت�صوير اجلداري  ، 1993مت تعيينه وكيل كلية الفنون اجلميلة من
عام  1991- 1981ومن ثم عميدا للكلية الفنون اجلميلة من عام  1993حتى
�أيلول2001.
�شغل ع�ضو املكتب التنفيذي لنقابة الفنون اجلميلة يف �سورية �أربع دورات
وع�ضو احتاد الفنانني الت�شكيليني العرب.
ومنذ عام  2006حتى نهاية � 2011شغل من�صب عميد كلية الفنون اجلميلة
والتطبيقية بجامعة حلب (عميد م�ؤ�س�س) كما ح�صل على براءة تقدير كفنان
متميز  1988من رئي�س جمل�س الوزراء  ،كرم يف بينايل املحبة بامليدالية الذهبية
تكرمياً مركزياً عام . 1998
 املعار�ض ال�شخ�صية ل��ه �سبعة وع�شرون معر�ضاً �شخ�صياً حتى تاريخه يف ��ص��االت ومتاحفالوطن العربي والعامل و�سوريا.
�ساهم يف العديد من الن�شطات العلميــــــــــة منها جمموعة من الرتجمات
واملحا�ضرات  ،وم�شاركات عدة من امل�ؤمترات العربية والدولية  ،كما �شارك غي
العديد من املعار�ض اجلماعية والبيناليات العاملية.
ل��ه جمموعة م��ن املقتنيات يف ع��دد م��ن امل�ؤ�س�سات يف �سورية واملتاحف يف
�سورية وخارجها .

