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للعام 2017 - 2018  
واأكرث من 160  األف طالب تقدم 
اإىل كليات ومعاهد جامعة دم�سق

العايل  التعليم  ميادين  يف  ن�شاطا  والأكثثر  متيزا  الأكثثر  لتكون   ، والعاملي  والإقليمي 
والبحث العلمي واخلدمات املنوعة التي تقدمها للمجتمع ، وذلك من خالل توفري بيئة 
اأكادميية منا�شبة قادرة على رعاية واحت�شان الإبداع والبتكار يف �شتى ميادين العلم 

واملعرفة.
ومتكني  التعليم   مبنظومة  لالرتقاء  اجلامعة  توؤديه  الثثذي  الثثدور  بثثاأن  �شك  ول 
اإىل  يحتاج  العلمي  والتحليل  املنهجي   التفكري  اأدوات  امتالك  من  الدار�شني  الطالب 
الهتمام بالبيئة  التمكينية للعملية التعليمية الني يجب اأن تت�شم ب�شعة الأفق املعريف 
وتنمية ملكة النقد والإبداع  لدى الطالب وحتفيزهم نحو التفكري ال�شليم  وقد اثبت 
الواقع  باأن التوا�شل عرب الأنظمة  اللكرتونية احلديثة من اأجنع الو�شائل لتحقيق 
هذه الأهداف حيث  تعد البوابة الإلكرتونية املراآة والواجهة الإعالمية الأوىل لأي 
جامعة ، يتم من خاللها عر�ض اأهم املعلومات و اخلدمات التي ت�شاعد على  تو�شيع نطاق 
التوا�شل بني مكونات اجلامعة من طالب واأكادمييني واإداريني ، ف�شال عن اأن الكثري من 
وحتديد  اجلامعات  لتقييم  معايريها  يف  تعتمد  حاليا  للجامعات  العاملية  الت�شنيفات 
ترتيبها على امل�شتوى العاملي على حجم الإنتاج البحثي والن�شر العلمي لهذه اجلامعات 
املوجود على مواقعها اللكرتونية  مما يعني اأنه من خالل هذه البوابة يبنى النطباع 

الأول عن اجلامعة .
العامل   على  نافذتها  دم�شق  جلامعة  اللكرتونية  البوابة  تعد  املنطلق  هذا  ومن 
لتثبت وجودها على �شبكة النرتنت بني اجلامعات العربية والإقليمية والعاملية ولكي 
هيئة  اأع�شاء  اأو  الطالب  �شواء  النرتنت  م�شتخدمي  بني  التوا�شل  حتقيق  من  تتمكن 
واإدراكا  خاللها.  من  املقدمة  واملعلومات  اخلدمات  من  واإفادتهم  والإداريثثني  التدري�ض 
لأهمية امتالك اجلامعة موقعا الكرتونيا متطورا  ين�شب الهتمام حاليا على تطوير 
املوقع اللكرتوين للجامعة واملواقع الفرعية لها يف الكليات واملعاهد واملراكز املرتبطة 
وحتفيز  اللكرتونية  اخلثثدمثثات  تقدمي  بهدف  فرعي  موقع   50 تتجاوز  والتي  بها 
ا�شتخدام تكنولوجيا املعلومات مبا ي�شهم يف تقليل الفجوة الرقمية باجلامعة و�شول 
امل�شتوى  والعلمي على  الأكادميي  ت�شنيفها  متقدمة بني اجلامعات وحت�شني  مكانة  اإىل 
من  اجلامعة   باأ�شرة  الكبرية  ثقتي  عن  لأعرب  الفر�شة  هذه  انتهز  هنا  ومن  العاملي.    
الدرا�شات  وطلبة  الأوىل  اجلامعية  الدرجة  وطالب  وباحثني  تدري�ض  هيئة  اأع�شاء 
العليا والإداريني واأدعوهم جميعا للعمل يف فريق واحد وبذل ق�شارى جهدهم يف ظل 
الظروف الدقيقة التي مير بها وطننا احلبيب و و�شع مقرتحاتهم لتح�شني اأداء املوقع 
اللكرتوين للجامعة ودعم انطالقته اجلديدة  وربطه باأكرب عدد ممكن من امل�شتفيدين  

مبا ي�شهم يف تعزيز جلودة العلمية التعليمية با�شتخدام اأدوات وتقنيات متطورة .  

العمل  على  عام  املائة  جتثثاوزت  التي  م�شريتها  خالل  دم�شق  جامعة  داأبثثت 
اجلاد للحفاظ على مكانتها املرموقة و�شمعتها الرفيعة على امل�شتوى العربي 

وزير التعليم العايل: موازنة البحث العلمي 
كافية لجناز اأي بحث مهما بلغت تكلفته

يف ملتقى البعث للحوار 
القد�س عربية

 و�ستبقى عا�سمة اأبدية لفل�سطني

العدد احلادي والأربعون )�شباط( 2018

املعهد العايل للتخطيط الإقليمي 
ميتلك خارطة متكاملة للمناطق 

ال�سورية املهدمة واملت�سررة

اأ.د حممد ماهر قباقيبي 
رئي�ض جامعة دم�شق

بح�سور بالل .. جامعة دم�سق تكرم 64 
متفوقا من اأبناء نقابة معلميها

يف ور�سة تطوير املناهج 
املهند�س خمي�س: 

غايتنا بناء جيل حافظ  لهويته وخ�سو�سيته

البوابة اللكرتونية 
نافذة اجلامعة اإىل العامل 

يف اليوم العاملي لذوي الإعاقة 
دعوة لدعم الأبحاث العلمية للتوعية بق�سايا الإعاقة 

 اأكرث من 300 م�سروع لأجل حلب ..
العطار: ال�ستفادة من امل�ساريع 

يف مرحلة اإعادة العمار 
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والثقافية  ال��دول��ي��ة  ال��ع��اق��ات  م��دي��ري��ة  يف  افتتح 
لتعليم  التعاون  لتن�شيق  الرو�شي  املركز  دم�شق  بجامعة 

اللغة الرو�شية.
نداف  عاطف  الدكتور  العايل  التعليم  وزي��ر  واأك��د 
تعليم  امل��رك��ز جلهة  اأهمية  الف��ت��ت��اح  ل��ه خ��ال  كلمة  يف 
اللغة الرو�شية مبا ي�شهم يف تعزيز التوا�شل بني �شعبي 
البلدين ول�شيما بعد اعتماد اللغة الرو�شية بني اللغات 
ي�شتوجب  ال��ذي  الأم��ر  ال�شورية  امل��دار���س  يف  الأ�شا�شية 

اإعداد كوادر موؤهلة قادرة على تدري�شها بحرفية عالية

دعم تعليم اللغة الرو�شية
ب��دوره��ا اأ���ش��ارت م��دي��رة امل��رك��ز ال��رو���ش��ي �شفيتانا 
ت��اأت��ي نتيجة  اأن احل��اج��ة لف��ت��ت��اح امل��رك��ز  رودي��غ��ي��ن��ا اإىل 
ازدي������اد اأع������داد ال���راغ���ب���ني ب��ت��ع��ل��م ال��ل��غ��ة ال��رو���ش��ي��ة من 
اللغة  تعليم  عملية  �شيدعم  املركز  اأن  مبينة  ال�شوريني 
ال�شورية  اجلامعات  بني  التعاون  تن�شيق  عرب  الرو�شية 
التي  �شيرنغي  جامعة  ول�شيما  ال��رو���ش��ي��ة  ون��ظ��رات��ه��ا 
اللغة  تعمل على تاأمني امل�شادر والكتب واملراجع لق�شم 

الرو�شية بجامعة دم�شق.
من جهته اأكد الوزير املفو�س يف ال�شفارة الرو�شية 
اإي���ل���ربو����س ك��وت��را���ش��ي��ف اأه��م��ي��ة اف��ت��ت��اح امل���رك���ز اليوم 
ال�شديقني  البلدين  ب��ني  ال��ع��اق��ات  لتعزيز  باجلامعة 

وخا�شة يف جمال التبادل الثقايف.
بدوره اأ�شار وزير الرتبية الدكتور هزوان الوز اإىل 

اأن افتتاح املركز ياأتي ثمرة تعاون بني وزارتي التعليم العايل والرتبية يف �شورية ووزارة التعليم 
العايل الرو�شية وبدعم من �شندوق العامل الرو�شي وجامعة �شيرنغي الرو�شية.

ولفت الوز اإىل �شرورة تاأهيل كوادر خمت�شة بتدري�س اللغة الرو�شية ول�شيما مع وجود 
اأنه  مبينا  تلميذ  15 األف  نحو  فيها  املحافظات  يف  ثانية  كلغة  اللغة  ه��ذه  تدر�س  مدر�شة   170

�شيكون هناك املزيد من تبادل اخلربات والتعاون بني اجلانبني.
دم�شق  مدينة  معامل  جمالية  يظهر  لل�شام«  »نعم  بعنوان  فيلم  عر�س  الفتتاح  وتخلل 
ومعر�س للنحات م�شطفى علي كما األقى عدد من طاب ال�شنة الرابعة يف ق�شم اللغة الرو�شية 
بجامعة دم�شق �شعرا باللغة الرو�شية وقام بع�شهم باأداء فقرات رق�س فلكلوري رو�شي و�شوري.

ح�شر الفتتاح اأمني فرع جامعة دم�شق حلزب البعث العربي ال�شرتاكي خالد احللبوين 
ومعاونو وزير التعليم العايل وممثلون عن وزارة التعليم العايل الرو�شية وعدد من املهتمني.

مركز رو�سي بجامعة دم�سق لتن�سيق التعاون لتعليم اللغة الرو�سية

املدير امل�شوؤول
حممد ماهر قباقيبي

رئي�ض جامعة دم�شق

رئي�ض  التحرير
د. حممــد العمر

مدير التحرير
رجـــاء يون�س

هيئة التحرير
�سريين العجي

وائل حفيان
الإخراج  الفني
زكريا �سريف

ت�شوير
علـي غيــا�س
اأديب ال�ســيد

حممد خري غنيم

دعوة للحوار

ال�شادة  تدعو  اجلامعة  �شحيفة 
اأعثثث�ثثثشثثثاء الثثهثثيثثئثثة الثثتثثدريثث�ثثشثثيثثة 
الدرا�شات  وطثثالب  دم�شق  بجامعة 
الأوىل  اجلامعية  واملرحلة  العليا 
البناءة  اآرائهم  اإبداء  يف  للم�شاركة 
يف  جميعًا  لن�شارك  �شفحاتها  على 
التعليمية مبختلف  العملية  تطوير 
يف  جميعًا  نوفق  اأن  اآملني  مفا�شلها 

حتقيق هذا الهدف.
اإدارة ال�شحيفة

تنفيذ: مطبعة جامعة دم�شق
هاتف: 01133923492

0113392489
فاك�ض: 0112219604

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

جميع املرا�شالت
با�شم مدير التحرير

وكادرها  ال�شياحة  كلية  ط��اب  لقاء  تركز 
ب�شر  امل��ه��ن��د���س  ال�شياحة  وزي���ر  م��ع  ال��ت��دري�����ش��ي 
الكلية  ع���م���ل  ت���ط���وي���ر  ال���ي���ازج���ي ح�����ول خ���ط���ة 
وتقدمي  العليا  ال��درا���ش��ات  مبناهج  يتعلق  فيما 
الت�شهيات الازمة ل�شتكمال م�شاريع التخرج 

للطلبة.
ال��ك��ل��ي��ة لدعم  امل�������ش���ارك���ون ح���اج���ة  واأك�������د 
ميكن  مل�شتوى  ب��ه  والرت���ق���اء  العملي  ال��ت��دري��ب 
الطالب من اخلروج اىل �شوق العمل باإمكانيات 
ومهارات متميزة واإن�شاء نقابة لل�شياحيني اأ�شوة 

بالنقابات التي ت�شم الخت�شا�شات الأخرى.
واأو�شح اليازجي اأن الوزارة ت�شعى لاعتماد 

املنتج كا�شفاً عن »حت�شر  اأو ت�شويق  ال�شياحة �شواء جلهة التخطيط  ال�شياحة يف قطاع  على كوادر متخ�ش�شة من خريجي كلية 
الوزارة مل�شابقة تعلن فيها حاجتها من طاب كلية ال�شياحة«.

واأكد اليازجي ان الوزارة م�شتعدة لتقدمي كل الت�شهيات ل�شتكمال عمل م�شاريع تخرج الطاب وهي ت�شر حاليا مبو�شوع 
مراكز الزوار حيث مت اختيار ثاثة اأماكن �شياحية للعام القادم من بينها تدمر الأثرية ما يتطلب خربات متخ�ش�شة يف الإر�شاد 

ال�شياحي توؤمنها الكلية.
واأو�شح اليازجي اأن الوزارة اأطلقت برنامج ال�شياحة الفرتا�شية وهو عبارة عن �شور لأماكن �شياحية بتقنية 360 درجة تو�شع 

على تطبيق غوغل وتغني اخلارطة ال�شياحية ب�شورية.
بدوره حتدث رئي�س جامعة دم�شق الدكتور حممد ماهر قباقيبي عن دور اجلامعة يف تاأمني الكوادر الب�شرية املتخ�ش�شة مبا 
تخرجه الكلية من طاب وفق خمتلف اخت�شا�شاتهم واأهمية ربط اأبحاث الدرا�شات العليا مبا يخدم القطاع ال�شياحي م�شرا اإىل 

اأن الكلية حديثة العهد ن�شبياً وحتتاج لدعم كبر.
عميد الكلية الدكتور تي�شر زاهر قدم عر�شاً حول اخت�شا�شات الكلية واملناهج املقدمة فيها وتطورها منذ عام 2009 موؤءكدا اأن 

اللقاء ياأتي �شمن مذكرة تفاهم موقعة بني الوزارة واجلامعة.
ال�شياحية والأفام  ال�شياحة الب�شرية التي توؤمن تدريبا عمليا للطاب على الأماكن  اليازجي قاعة  اإىل ذلك افتتح الوزير 
الرتويجية ومعر�س �شور يج�شد اآثار �شورية قبل وبعد احلرب الإرهابية عليها وما تعر�شت له العديد من الأماكن الأثرية من 

عمليات تنقيب غر م�شروعة.
�شارك يف الفتتاح اأمني فرع جامعة دم�شق حلزب البعث العربي ال�شرتاكي الدكتور خالد احللبوين واأع�شاء الهيئة التدري�شية 

يف الكلية وح�شد من الطاب.

اليازجي: التح�سري مل�سابقة لتعيني خريجني من كلية ال�سياحة
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اجلمهورية  رئي�س  نائب  العطار  جن��اح  ال��دك��ت��ورة  افتتحت 
عنوان  حتت  معر�شا  دم�شق  بجامعة  املعمارية  الهند�شة  كلية  يف 
)لأجل حلب( ت�شمن اأكرث من 300 م�شروع لطاب الكلية حول 
املباين واملواقع التاريخية يف مدينة حلب القدمية والأ�شرار التي 

تعر�شت لها جراء اعتداءات التنظيمات الإرهابية.
حلب  ملدينة  م�شتقبلية  روؤي���ة  تقدمي  اإىل  املعر�س  وي��ه��دف 
القدمية وفق الأ�ش�س العلمية املتبعة يف درا�شة املباين التاريخية 
واإع�����ادة الإح���ي���اء ع��ل��ى امل�����ش��ت��وي��ني ال��ع��م��راين وامل��ع��م��اري اإ�شافة 
ال��وع��ي ب��ني ط��اب مرحلة الإج���ازة وال��درا���ش��ات العليا  اإىل ن�شر 
باأهمية مدينة حلب التاريخية والثقافية على امل�شتويني الوطني 

والعاملي.
واأعربت الدكتورة العطار يف كلمة لها عقب افتتاح املعر�س 
عن تقديرها للجهود التي بذلها فريق العمل من طاب واأ�شاتذة 
املعر�س  ال��ت��ي ت�شمنها  وامل��خ��ط��ط��ات  الأع���م���ال  اإجن����از  اأج���ل  م��ن 
اأن  ا�شتطاعت  الأعمال جديرة بالحرتام لأنها  »اإن هذه  وقالت: 
تر�شم م�شروعا متكاما يعيد احلياة والبهاء اإىل كل ما هدمته 
اإىل اجلهات  امل�شاريع  تقدمي هذه  اإىل �شرورة  يد اجلهل« لفتة 

املعنية لت�شتفيد منها يف مرحلة اإعادة الإعمار.
وقالت الدكتورة العطار: »اإن حلب مدينة العلم والفكر تعد 
من اأقدم مدن التاريخ وهي ت�شاهي وتوازي دم�شق املدينة الأقدم 
وعرب تاريخها الطويل ا�شتطاعت ا�شتنها�س القت�شاد يف �شورية 
واأ�شواقها  ببنائها  العمارة ومتيزت  احل��دود يف فن  وجت��اوزت كل 

وم�شاجدها ومدار�شها وقلعتها باإطالتها«.
الإرهابية  التنظيمات  جرائم  العطار  الدكتورة  وا�شتنكرت 
نكن  »مل  وق��ال��ت..  حلب  مدينة  واآث���ار  اأواب���د  بحق  ارتكبت  التي 
ن��ت��وق��ع اأن ي��اأت��ي ي���وم م��ن الأي����ام ومت��ت��د ف��ي��ه ي��د ال���ع���دوان اإليها 
اأ�شا�شيا من  كونها ت�شكل جزءا من تراث حياتنا اجلميل وج��زءا 

ح�شارتنا ووجودنا«.
واأهلها  حلب  مدينة  ب�شمود  العطار  ال��دك��ت��ورة  نوهت  كما 
وا���ش��ت��م��راره��م بعملهم رغم  ع��ن��ه��ا  الإره������اب ودف��اع��ه��م  يف وج���ه 
البطولت  اأر����س  بحق  ك��ان��ت  »اإن حلب  وق��ال��ت:  ال��ت��ح��دي��ات  ك��ل 

والت�شحيات«.
من جانبه لفت الدكتور حممد ماهر قباقيبي رئي�س جامعة 
دم�شق يف كلمته اإىل اأن املعر�س ي�شكل لقاء اأكادمييا يخدم مرحلة 
ن��ت��اج وط��ن��ي خ�ش�س لأج���ل حلب  اإع���ادة الإع��م��ار م�شتقبا وه��و 
و�شورية كاملة لت�شخي�س اآثار احلرب الظامية العدوانية التي 
تعر�شت لها والتي عملت على التدمر املمنهج لكل ما هو مرتبط 

بح�شارة �شعبها واأ�شوله وعاداته وتقاليده.
وقال: »اإن جامعة دم�شق تاأخذ على عاتقها مهمة بناء جيل 
هويته  بحماية  ويهتم  جمتمعه  بق�شايا  ال��واع��ي  ال�شباب  م��ن 
اأن حلب ت�شكل جزءا رئي�شيا  الناب�شة باحلياة« معتربا  الثقافية 

مهما من الإرث الثقايف ال�شوري ال�شتثنائي.
نداف  ع��اط��ف  ال��دك��ت��ور  لفت  لاإعاميني  ت�شريحات  ويف 
علمي  ع��م��ل  نتيجة  ه��و  امل��ع��ر���س  اأن  اإىل  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر 
مدرو�س مت من خال درا�شة واقع مدينة حلب القدمية احلايل 
وتقييم الأ�شرار والدمار الذي حلق بها جراء احلرب الهمجية 
جميع  من  معاجلته  وكيفية  وتوثيقه  �شورية  لها  تتعر�س  التي 

النواحي.
اإليها  تو�شل  التي  والنتائج  الدرا�شات  اأن  اإىل  ن��داف  واأ���ش��ار 
الطاب �شتعر�س على احلكومة ون�شتفيد منها يف قطاع الإدارة 
املحلية والأ�شغال العامة مبينا اأن هناك جلنة م�شكلة يف جمل�س 

الوزراء تتابع امل�شاريع اخلا�شة باإعادة اإعمار حلب.
من جانبه بني الدكتور �شلمان حممود عميد كلية الهند�شة 
تاأ�شي�شها وحتى الآن على القيام  اأن الكلية تعودت منذ  املعمارية 
باأن�شطة ومعار�س وموؤمترات وملتقيات علمية كي تغطي اجلانب 
التي  امل���دن  بع�س  ويف  ع��ام��ة  ���ش��وري��ة  يف  والتخطيطي  امل��ع��م��اري 
ت�شررت جراء اعتداءات الإرهابيني خا�شة م�شرا اإىل اأن الكلية 
�شلطت العام املا�شي ال�شوء على مدينتي تدمر ومعلول ويف هذا 

العام اختارت مدينة حلب القدمية.
طاب  جتربة  عن  يعرب  املعر�س  اأن  حممود  الدكتور  وراأى 
املتعلقة  امل�����ش��اري��ع  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ملثل  الت�شدي  بكيفية  الكلية 

تاأهيلها  وكيفية  ال�شنني  مئات  البالغ عمرها  التاريخية  بالأبنية 
وترميمها م�شتقبا حيث ت�شمن املعر�س اأكرث من 300 م�شروع 
من  لطاب  اإ�شافة  الثالثة  ال�شنة  يف  وطالبة  طالب   600 لنحو 
الدرا�شات العليا تعاونوا كي ينتجوا هذا املعر�س موؤكدا ا�شتعداد 
املعنية  الازمة جلميع اجلهات  امل�شورة واخلربة  لتقدمي  الكلية 

بهذا املو�شوع.
م��ن جانبها ق��ال��ت امل�����ش��رف��ة ع��ل��ى امل��ع��ر���س ال��دك��ت��ورة عبر 
اإن »ن�شر  عرقاوي رئي�س ق�شم تاريخ ونظريات العمارة يف الكلية 
القدمية  حلب  مبدينة  اخلا�س  الثقايف  ال��رتاث  باأهمية  الوعي 
ال��ع��امل ج��زء م��ن مهمتنا حيث عملت  اإىل  ال��ر���ش��ال��ة  ون��ق��ل ه��ذه 
الكلية منذ تطهر حلب من الإرهابيني خطوة بخطوة مع جميع 
هذا  واإجن���از  اخلا�شة  املعلومات  على  للح�شول  املعنية  اجل��ه��ات 

املعر�س«.
للمعر�س  واملخططات  امل�شاريع  اإجن���از  اأن  ع��رق��اوي  وبينت 
له جتاوزت  التح�شر  اأ�شهر وعملية  و�شتة  العام  ا�شتغرقت نحو 

ال�شبعني يوما.
مدينة  ح��ول  دقيقة   12 مل��دة  فيديو  ع��ر���س  امل��ع��ر���س  تخلل 
حلب بني املا�شي واحلا�شر ودور كلية الهند�شة املعمارية بجامعة 
دم�شق جتاهها اإ�شافة اإىل توزيع �شهادات التقدير وتكرمي الفريق 

الذي اأعد املعر�س.
ح�شر افتتاح املعر�س وزير ال�شياحة املهند�س ب�شر اليازجي 
وال���دك���ت���ور خ��ال��د احل��ل��ب��وين اأم����ني ف���رع ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق حلزب 
الهيئة  واأع�شاء  الفرع  قيادة  واأع�شاء  ال�شرتاكي  العربي  البعث 

التدري�شية يف الكلية وح�شد من املعنيني.

العطار: ال�ستفادة من امل�ساريع يف مرحلة اإعادة العمار اأكر من 300 م�شروع 
يف معر�ض )لأجل حلب(…

كرمت جامعة دم�شق بالتعاون مع فرع نقابة املعلمني باجلامعة 64 طالبا من املتفوقني 
يف ال�شهادتني الثانوية والتعليم الأ�شا�شي من اأبناء اأع�شاء النقابة والهيئة التعليمية فيها 

وذلك على مدرج اجلامعة.
على  دليل  املتفوقني  »تكرمي  اأن  قباقيبي  ماهر  الدكتور حممد  اجلامعة  رئي�س  واأك��د 
اأخاقيات راقية تت�شامى بها الدول وال�شعوب من اأجل حتفيزهم على العمل لر�شم مامح 
العلمي  وال��راف��د  للم�شتقبل  احلقيقيون  البناة  هم  املتفوقني  اأن  مبينا  ال��واع��د«  امل�شتقبل 

للمجتمع والوطن وعماد تطوره وتقدمه.
واأ�شار الدكتور قباقيبي اإىل اأن للتفوق م�شوؤوليات وواجبات حتتم ال�شتمرار يف اكت�شاب 
ليكون  والعطاء  البذل  ال�شامية وم�شاعفة  واملبادئ  النبيلة  بالقيم  والتزود  واملعرفة  العلم 

املتفوقون باحثني وعلماء ومفكرين ي�شهمون يف بناء الوطن وتقدمه.
بدوره بني رئي�س املكتب الفرعي لنقابة املعلمني بجامعة دم�شق الدكتور اأحمد مناديلي 
اأن »التفوق الذي ل يت�شنى للمرء اأن مل يكن يف ظل اأ�شرة حمبة واإ�شراف معلمني خمل�شني 
املتفوقني من  اأهمية تكرمي  اإىل  املعارف« لفتا  والتفاين يف حت�شيل  الإخا�س  دليل على 
بني  متميزا  قويا  وراف���دا  لاآخرين  مثا  ي�شكلون  لأنهم  التعليمية  الهيئة  اأع�شاء  اأب��ن��اء 

زمائهم.
من جانبها اأكدت الطالبة مايا عمران يف كلمة املتفوقني اأن تكرمي الطلبة حافز على 
موا�شلة العمل لارتقاء مب�شتوياتهم الأكادميية معربة عن ال�شكر والمتنان لكل اجلهود 

امل�شاهمة يف هذا التفوق والقائمني على هذا التكرمي.

ح�شر التكرمي ع�شو القيادة القطرية حلزب البعث العربي ال�شرتاكي رئي�س مكتب 
خالد  الدكتور  للحزب  دم�شق  جامعة  ف��رع  واأم���ني  ب��ال  حم�شن  الدكتور  ال��ع��ايل  التعليم 
نايف احلريري وعدد  ال�شوريني  املعلمني  الفرع ونقيب  اأع�شاء قيادة  احللبوين وعدد من 

من اأع�شاء النقابة وعدد من اأ�شاتذة اجلامعة وموظفيها وح�شد من اأهايل املكرمني.

جامعة دم�سق تكرم 64  طالبا متفوقا  من اأبناء نقابة معلميها
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الإرهابية ومواجهة  بفعل احلرب  اأ�شرار  من 
ال�����ذي حملته  امل��ت��خ��ل��ف وال��ت��ك��ف��ري  ال��ف��ك��ر 
ن�شره  وحاولت  امل�شلحة  الإرهابية  املجموعات 

وترويجه.
بالتاأكيد  املهند�س خمي�س كلمته  واختتم 
�شهداء  �شكبها  طاهرة  دم  قطرة  »ك��ل  اأن  على 
هذا الوطن �شيعلو مقابلها �شوت تلميذ يقراأ 
اأن اأعداء �شورية  ن�شيدا ل�شورية« م�شددا على 
وكنا  م��دار���ش��ن��ا  اإغ���اق  م��ن  يتمكنوا  ول��ن  مل 
قادرين دائماً على افتتاح املدار�س التي طالها 
اإرهابهم يف اللحظة التالية لكل عملية حترير 
ي��ن��ج��زه��ا اجل��ي�����س ال��ع��رب��ي ال�����ش��وري ولذلك 
���ش��رتن ك��ل ���ش��ب��اح اأج���را����س م���دار����س �شورية 
ليظل �شوتها يف اآذان املايني اأقوى من �شوت 

القذائف واآلت القتل والإرهاب.
اإعداد الكوادر العلمية واملهنية 

ب�شكل علمي مدرو�ض
الفاهوم  �شحر  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  ب��دوره��ا 
البحث  ل�شوؤون  العايل  التعليم  وزي��ر  معاون 
العلمي يف كلمتها خال الفتتاح: » اإن تطوير 
الرتبوية  وموؤ�ش�شاتنا  وجامعاتنا  مناهجنا 
رئي�شي  وب�شكل  اأول  يعتمد  اأن  يجب  وغرها 
وال��ع��ل��م��ي ومواردنا  ال��ث��ق��ايف  راأ���ش��م��ال��ن��ا  ع��ل��ى 
ال��ذات��ي��ة وب��ال��ت��ايل ف��اإن تنمية الإن�����ش��ان يجب 
اأن تنطلق من اإعداد الكوادر العلمية واملهنية 
للعلم  ع��ال  تقدير  م��ع  م��درو���س  علمي  ب�شكل 
والعلماء وبناء نظام تعليمي قوي ومتما�شك 

يقوم على ركائز علمية واجتماعية را�شخة«.
متكني خريجي كليات الرتبية

الدكتور  لفت  لاإعاميني  ت�شريح  ويف 
اأهمية  اإىل  ال���رتب���ي���ة  وزي������ر  ال������وز  ه��������زوان 
ال��ور���ش��ة يف مت��ك��ني خ��ري��ج��ي ك��ل��ي��ات الرتبية 
م��ن ام��ت��اك ط��رائ��ق ت��دري�����س ت�����ش��اع��ده��م يف 
اإي�شال املعلومات اإىل الطلبة معتربا اأن املعلم 

املهند�س  ال�����وزراء  جمل�س  رئ��ي�����س  اف��ت��ت��ح 
اخلا�شة  العمل  ور�شة  فعاليات  خمي�س  عماد 
اجلامعات  يف  الرتبية  كليات  مناهج  بتطوير 
ال�شورية والتي اأقامتها وزارتا التعليم العايل 
للموؤمترات  �شعيد  ر���ش��ا  ق��اع��ة  يف  وال��رتب��ي��ة 

بجامعة دم�شق.
خال  كلمته  يف  خمي�س  املهند�س  واأك���د 
الإن�شان  بناء  اأن  تعترب  احلكومة  اأن  الفتتاح 
�شواها  م��ا  على  تتقدم  اإ�شرتاتيجية  اأول��وي��ة 
وه��و م��ا ت��دل عليه اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة ل�شمان 
ا�شتمرار العملية الرتبوية والتعليمية وتوفر 
م�شتلزماتها واحتياجاتها والعمل على �شمان 
اأينما  ال��ت��ح��اق ج��م��ي��ع الأط���ف���ال مب��دار���ش��ه��م 

كانوا.
الهدف  اأن  خ��م��ي�����س  امل��ه��ن��د���س  واأو�����ش����ح 
الرئي�شي من تطوير املناهج بناء جيل حافظ 
لهويته وخ�شو�شيته ومت�شلح باأكرث املخرجات 
اأي  �شد  وحم�شن  وحداثة  ع�شرية  الرتبوية 
الرتبية  واأخ��اق��ي��ات  قيمه  ع��ن  اأف��ك��ار غريبة 
الور�شة  ه���ذه  ت��خ��رج  اأن  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�����ش��را 
النهو�س  �شاأنها  م��ن  وم��ق��رتح��ات  بتو�شيات 
بالعملية الرتبوية والتعليمية واإغناء م�شرة 
والقيمي يف  والتقني  واملعريف  العلمي  التطور 
عما  بها  والرتقاء  العايل  والتعليم  الرتبية 
الذي  الأ�شد  ب�شار  الرئي�س  ال�شيد  بتوجيهات 
يويل رعاية خا�شة لقطاعي الرتبية والتعليم 

العايل.
التكامل بني وزارتي الرتبية 

والتعليم العايل
ودعا رئي�س جمل�س ال��وزراء اإىل اأن تكون 
ع��م��ل��ي��ة ت��ط��وي��ر امل��ن��اه��ج وا���ش��ح��ة الأه�����داف 
الرتبوية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ج���وان���ب  ل��ك��ل  و���ش��ام��ل��ة 
من  وا���ش��ع  ط��ي��ف  فيها  وي�����ش��ارك  والتعليمية 
العلم  ب����ني  وت����رب����ط  وامل���ع���ن���ي���ني  امل��خ��ت�����ش��ني 
املعريف  التطور  عميق  ب�شكل  وت��اأخ��ذ  والعمل 
والتكنولوجي الذي طراأ على اأهداف قطاعي 
التكامل  اأهمية  اإىل  م�شرا  والتعليم  الرتبية 
ب���ني وزارت������ي ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���ايل يف 
انطاقا  ال��ت��ق��ومي  اأو  ال��ع��م��ل  اأو  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
الرتبية  ل����وزارة  الب�شرية  امل��خ��رج��ات  اأن  م��ن 
املدخات  ه��ي  اجل��ام��ع��ي  ق��ب��ل  م��ا  التعليم  يف 

الب�شرية للتعليم العايل.
ما  م��واج��ه��ة  اأن  خمي�س  امل��ه��ن��د���س  واأك����د 
فكرية  �شلبية  ت���اأث���رات  م��ن  احل���رب  اأف���رزت���ه 
م�شتمرة  ج��ه��ودا  يتطلب  وت��رب��وي��ة  وث��ق��اف��ي��ة 
والتغيرات  ال��ت��ط��ورات  لكل  دائ��م��ة  وم��واك��ب��ة 
التي ت�شهدها العملية الرتبوية حمليا ودوليا 
وتطويرا م�شتمرا لإعداد كادر تدري�شي موؤهل 
اأن  معتربا  القادمة  املرحلة  متطلبات  لتلبية 
يف  اأهميتها  تت�شاعف  امل��در���س  اإع���داد  م�شاألة 
ظل ما تعر�س له القطاع الرتبوي والتعليمي 

اإىل  الرتبوي  التاأهيل  دبلوم  حتويل  اإمكانية 
العلمية  ال��ك��ل��ي��ات  يف  �شنتني  مل���دة  ماج�شتر 

والأدبية.
ب��دوره��ا اأ���ش��ارت ال��دك��ت��ورة اأم���ل الأحمد 
ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق اإىل 
العايل  التعليم  وزارت��ي  بني  التن�شيق  �شرورة 
وال��رتب��ي��ة ان��ط��اق��ا م���ن اأن ن���اجت ال��ع��م��ل يف 
كليات الرتبية ي�شب يف �شالح وزارة الرتبية 
على  وت��وح��ي��ده��ا  امل��ن��اه��ج  ت��ط��وي��ر  اأن  مبينة 
منظومة  ت��ط��وي��ر  يتطلب  ���ش��وري��ة  م�����ش��ت��وى 
العملية التعليمية بالكامل �شواء على م�شتوى 
املناهج اأو اإعداد املعلم اأو التقنيات اأو ما يتعلق 

بالتقومي والقيا�س.
ودعت الدكتورة الأحمد املعنيني يف وزارة 
الأبحاث  نتائج  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة  اإىل  ال��رتب��ي��ة 
ك��ل��ي��ات الرتبية  ت��ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي  وال���درا����ش���ات 
وا�شتثمارها يف الربامج واخلطط امل�شتقبلية. 
عميد  ال��ف��ار���س  جم���دي  ال��دك��ت��ور  وراأى 
فرع  دم�����ش��ق  بجامعة  ال��ث��ان��ي��ة  ال��رتب��ي��ة  كلية 
ال�شوء  لت�شليط  تاأتي  الور�شة  اأن  ال�شويداء 
على �شرورة اإن�شاء وبناء جيل متطور وتن�شئة 
اأحدث  م��واك��ب��ة  على  ق��ادري��ن  اأك��ف��اء  معلمني 

العلوم واملعارف.
برامج التاأهيل الرتبوي اأ�شا�شا

�شلوم  ط����اه����ر  ال����دك����ت����ور  اع����ت����رب  ك���م���ا 
متخ�ش�س املناهج يف كلية الرتبية اأن تطوير 
التاأهيل  دب��ل��وم  وب��رام��ج  ال�شف  معلم  ب��رام��ج 
ال����رتب����وي ه���و الأ����ش���ا����س يف ت��ط��وي��ر ق����درات 
املعلمني واملدر�شني الذين ي�شكلون خمرجات 

كليات الرتبية.
امل�شاركون  رك��ز  الأوىل  اجلل�شة  وخ���ال 
ال�شف  معلم  اإع���داد  ���ش��رورة  على  الور�شة  يف 
واخلطط  الرتبوية  املناهج  تطوير  و�شرورة 
ال��درا���ش��ي��ة وال��در���ش��ي��ة لإع����داد امل��در���ش��ني مبا 

يف ور�ســـــــة تطوير مناهــــــــج كليات الرتبية ... دعوة لو�ســـــــع خطة حديثــة وفقـــــــــــــــــا ملدخــل املعاييــر املعتمد يف وزارة الرتبيــــــــة بالتعــاون مع التعليم العــــــايل
املهند�س خمي�س.. غايتنا بناء جيل حافظ لهويته وخ�سو�سيته 

ومت�سلح باأكرث املخرجات الرتبوية ع�سرية وحداثة

مبهمات  وي��ق��وم  ك��ب��رة  م�����ش��وؤول��ي��ات  يتحمل 
ج�شيمة كونه ركيزة العملية التعليمية الأمر 
اجلوانب  اإىل  الهتمام  توجيه  يتطلب  ال��ذى 
اأثناء  والوظيفية  والقت�شادية  الجتماعية 

درا�شته وخال م�شرته املهنية.
الأدوار بني  ت��ك��ام��ل  ال����وز  ال���وزي���ر  واأك����د 
والرتبية  العايل  التعليم  وزرات���ي  يف  املعنيني 
اإعادة  ���ش��رورة  اإىل  م�شرا  ال�����ش��اأن  ه��ذا  حيال 
ال���رتب���ي���ة ومعاجلة  ك��ل��ي��ات  ال��ن��ظ��ر مب��ن��اه��ج 
يف  وتوحيدها  بينها  فيما  احلا�شل  ال��ت��ف��اوت 
جميع اجلامعات وقال: »نعمل يف الوزارة على 
م�شارين اإعادة النظر باخلطة الدر�شية ملناهج 
اإعادة  كلية الرتبية ق�شم معلم ال�شف واأي�شا 

النظر مبناهج دبلوم التاأهيل الرتبوي.
التكامل يف عملية التطوير 

الرتبوي
اأ�شار الدكتور فرح املطلق معاون وزير  و 
اإىل  للور�شة  العلمية  اللجنة  ورئي�س  الرتبية 
الرتبية  كليات  يف  املناهج  وتطوير  تعديل  اأن 
ول  العلمية  امل�شتجدات  ملواكبة  �شروري  اأم��ر 
الرتبوية  املداخل  الكليات  ه��ذه  تتبنى  اأن  بد 
در�شية  وخططا  ومناهج  وفل�شفات  املعا�شرة 
مل��ع��ل��م ال�����ش��ف ودب���ل���وم ال��ت��اأه��ي��ل وف���ق مدخل 
وزارة  تتبعها  التي  العلمية  واملنهجية  املعاير 

الرتبية يف تاأليف كتبها.
ال��دك��ت��ور دارم ط��ب��اع مدير  ل��ف��ت  ب����دوره 
امل��ن��اه��ج يف وزارة  ل��ت��ط��وي��ر  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز 
يف  الأكادمييون  يطلع  اأن  اأهمية  اإىل  الرتبية 
على  ال��رتب��ي��ة  وك��ل��ي��ات  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة 
الرتبية  وزارة  يف  امل��ن��اه��ج  ت��ط��وي��ر  ع��م��ل��ي��ات 
التطوير  التكامل يف عملية  اأج��ل حتقيق  من 
اإىل خمرجات  والو�شول  عام  ب�شكل  الرتبوي 
املجتمع  على  اإيجابا  تنعك�س  جيدة  تعليمية 
م�شرا اىل اأن امل�شاركني يف الور�شة �شيناق�شون 
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يف ور�ســـــــة تطوير مناهــــــــج كليات الرتبية ... دعوة لو�ســـــــع خطة حديثــة وفقـــــــــــــــــا ملدخــل املعاييــر املعتمد يف وزارة الرتبيــــــــة بالتعــاون مع التعليم العــــــايل
الرتبية موؤكدين  وزارة  يتوافق مع متطلبات 
اأن الوزارة و�شعت املعاير الازمة للقبول يف 

كليات الرتبية.
يا�شر  ال����دك����ت����ور  م����ن  ك����ل  وا����ش���ت���ع���ر����س 
جامو�س من وزارة الرتبية والدكتورة �شلوى 
دم�شق  بجامعة  ال��رتب��ي��ة  كلية  م��ن  مرت�شى 
�شمن ورقة عمل اآلية اختيار القبول اجلامعي 
للطلبة يف كلية الرتبية ومعدلته وامل�شكات 
التي تتعلق باآلية القبول واملقرتحات الازمة 
مناهج  تطوير  ���ش��رورة  م��وؤك��دي��ن  لتح�شينها 
الواقع  اأن  خا�شة  ���ش��وري��ة  يف  ال��رتب��ي��ة  كليات 
ال���رتب���وي ع���ان���ى م���ن ع��ق��ب��ات ك���ث���رة يف ظل 

الأزمة التي تعر�شت لها �شورية.
قدم  حلب  جامعة  يف  الرتبية  كلية  وم��ن 
والدكتور  اليماين  ابراهيم  الدكتور  م��ن  ك��ل 
»اخلطة  عنوان  حتت  عمل  ورق��ة  اأ�شمر  حليم 
تت�شمن  الرتبية«  لكليات  املقرتحة  الدر�شية 
برنامج الدرا�شة يف ق�شم تربية الطفل �شعبة 
خ�شوع  �شرورة  على  الرتكيز  مع  �شف  معلم 
اللغة  ق��درات يف  ال�شف لختبار  ط��اب معلم 
ال�شهادة  العربية والريا�شيات والعلوم حلملة 

الثانوية بفرعيها.
التوجيه يف  املثنى خ�شور مدير  وحتدث 
وزارة الرتبية عن املوا�شفات املهنية والعلمية 
الوزارة  مناهج  وف��ق  ال�شف  ملعلم  وال��رتب��وي��ة 
مقررات  تطوير  اإىل  داعيا  املطلوبة  واملعاير 

املواد الخت�شا�شية والرتبية العلمية.
العملي«  »التدريب  ح��ول  عمل  ورق��ة  ويف 
اعترب الدكتور حممد تركو نائب عميد كلية 
العملي  التدريب  اأن  الإداري��ة  ل�شوؤون  الرتبية 
املعلمني  وتاأهيل  اإع��داد  يف  الزاوية  حجر  يعد 
وعوامل  العملية  ال��رتب��ي��ة  واق���ع  م�شتعر�شا 
ق�شور  يف  تكمن  ال��ت��ي  وم�شكاتها  جن��اح��ه��ا 
وا�شح لربناجمها  دليل  توفر  تنفيذها وعدم 
وع����دم ك��ف��اي��ة م��راح��ل��ه��ا ال��ث��اث وك����رثة عدد 
الطلبة مع قلة احلوافز املادية مل�شريف الرتبية 
باختيار  تتعلق  م�شكات  اإىل  اإ�شافة  العملية 

هوؤلء امل�شرفني.
ب������دوره ق����دم ال���دك���ت���ور ف�����واز ال��ع��ب��د اهلل 
مقرتحات  دم�شق  جامعة  الرتبية  كلية  م��ن 
اأعداد  قبول  منها  العملية  الرتبية  لتطوير 
ق��ل��ي��ل��ة م����ن ال����ط����اب ���ش��ن��وي��ا ل��ل��ت�����ش��ج��ي��ل يف 
ال��ع��م��ل��ي��ة واإع������ان نتائج  م���ق���ررات ال��رتب��ي��ة 
امل��ف��ا���ش��ل��ة )اإج������ازة ودب���ل���وم( ق��ب��ل ب���دء العام 
الدرا�شي اإ�شافة اإىل اختيار مدار�س التدريب 
معرفيا  الطالب  وتهيئة  ت��رب��وي  اأ�شا�س  على 
لبيان  العملية  الرتبية  دليل  واإع���داد  ونف�شيا 

املرحلة التعليمية واأهداف كل مرحلة.
اإىل  ت�شتمر يومني  التي  الور�شة  وتهدف 
املتعلقة  ال��در���ش��ي��ة  اخل��ط��ة  ت��ط��وي��ر  مناق�شة 
باإعداد معلم ال�شف ودبلوم التاأهيل الرتبوي 
لإعداد املدر�شني ومواءمة املناهج التي تدر�س 
املعاير  م��ع  ين�شجم  مب��ا  ال��رتب��ي��ة  ك��ل��ي��ات  يف 
املعتمدة يف وزارة الرتبية وامل�شتجدات العلمية 

احلديثة.
متطلبات  بالور�شة  امل�����ش��ارك��ون  ويناق�س 
اإعداد  اأثناء  تدري�س املناهج العملية الرتبوية 

بني  م�شرتكة  جل��ان  وت�شكيل  وامل��در���س  املعلم 
ال���ع���ايل وال��رتب��ي��ة لتنفيذ  ال��ت��ع��ل��ي��م  وزارت������ي 
تطوير  ���ش��ع��ي��د  ع���ل���ى  ال����ور�����ش����ة  خم����رج����ات 
املناهج الرتبوية  الدر�شية ومفردات  اخلطط 
يف  ميدانيا  تطبيقها  ومتابعة  التخ�ش�شية 

وزارة الرتبية وكليات الرتبية.
بال  حم�شن  ال��دك��ت��ور  الف��ت��ت��اح  ح�شر 
العربي  البعث  القطرية حلزب  القيادة  ع�شو 
ال����ش���رتاك���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 
واأمني فرع جامعة دم�شق حلزب البعث العربي 
ال�شرتاكي ورئي�س احتاد �شبيبة الثورة وعدد 
كبر من املعنيني يف وزارتي الرتبية والتعليم 
ال��ع��ايل وع��م��داء واأ���ش��ات��ذة كليات ال��رتب��ي��ة يف 

اجلامعات ال�شورية.
�شرورة تكييف مناهج كلية 

الرتبية ودبلوم التاأهيل الرتبوي 
وفق مدخل املعايري الوطنية

اأكد  الور�شة  اأعمال  الثاين من  اليوم  ويف 
كلية  مناهج  تكييف  ���ش��رورة  على  امل�شاركون 
الرتبية ودبلوم التاأهيل الرتبوي وفق مدخل 
والتدري�س  ال��ت��األ��ي��ف  ع��ن��د  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ع��اي��ر 
وت���ك���ام���ل اجن�����از ال���ب���ح���وث وال����ش���ت���ف���ادة من 

نتائجها.
مواكبة متطلبات �شوق العمل

واأو����ش���ح م���ع���اون وزي����ر ال��ت��ع��ل��ي��م العايل 
الدر�شية  اخلطة  اأن  طيفور  ري��ا���س  الدكتور 
منوها  العمل  �شوق  متطلبات  تلبي  اأن  يجب 
العايل  التعليم  وزارت���ي  بني  التعاون  باأهمية 
وو�شع خطة  بعمل م�شرتك  للقيام  والرتبية 
در�شية للتعرف على املهارات واإع��ادة تقوميها 
وتطويرها  ال�����ش��ح��ي��ح  ب��ال�����ش��ك��ل  وت��وج��ي��ه��ه��ا 
الإن�شانية  ال��ع��ل��وم  اأو  ال���رتب���وي  امل���ج���ال  يف 

والتطبيقية.
وق��دم معاون وزي��ر الرتبية عبد احلكيم 
ح��م��اد ورق����ة ع��م��ل حت��م��ل ع���ن���وان متطلبات 
امل��ن��اه��ج وف���ق م��دخ��ل امل��ع��اي��ر ال��وط��ن��ي��ة ركز 

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

مدخل املعاير.
البتعاد عن طريقة احلفظ

اأم���ل الأحمد  يف ح��ني ق��دم��ت ال��دك��ت��ورة 
علم  ق�شم  يف  واأ���ش��ت��اذة  ال��رتب��ي��ة  كلية  عميد 
بعنوان  ع��م��ل  ورق���ة  دم�����ش��ق  بجامعة  النف�س 
عن  حت��دث��ت  امل��ن��ه��اج  لبناء  النف�شية  الأ���ش�����س 
وخ�شائ�س  وامل��ت��ع��ل��م  ال��ت��ع��ل��م  عملية  طبيعة 
موؤكدة  املتعلم  بطبيعة  املنهج  وعاقة  منوها 
للعملية  الأ���ش��ا���ش��ي  امل���ح���ور  ه���و  ال��ت��ل��م��ي��ذ  اأن 
التخل�س  �شرورة  على  التاأكيد  مع  التعليمية 
من طرائق التدري�س التقليدية القدمية التي 
تعتمد على احلفظ وال�شتعا�شة عنها بطرق 
ح��دي��ث��ة ت���رتك ل��ل��ط��ال��ب ح��ري��ة ال��ت��ع��ب��ر عن 

الفكرة باأ�شلوبه وطريقته. 
اأهمية  اإىل  الور�شة  يف  امل�شاركون  واأ���ش��ار 
مهارات التفكر وفق مدخل املعاير وجتهيز 
تنمية  و�شرورة  الفعال  والتوا�شل  املعلومات 
والع�شرين  احل������ادي  ال���ق���رن  م��ع��ل��م  ت��ف��ك��ر 

ملواجهة التحديات التي تعرت�شه.
دعوة لتوحيد مناهج كليات 

الرتبية من حيث املحتوى
 ويف ختام اأعمال الور�شة اأو�شى امل�شاركون 
باعتماد اختبار موؤمتت موحد لكليات الرتبية 
بالتعاون  �شف  معلم  اخت�شا�س  يف  لقبولهم 
مع مركز القيا�س والتقومي يف وزارة التعليم 

العايل.
واقرتح امل�شاركون يف الور�شة افتتاح كلية 
لإعداد معلم ال�شف م�شتقلة عن كلية الرتبية 
ب��ح��ي��ث ي��ت��ب��ع ل��ه��ا دب���ل���وم ال��ت��اأه��ي��ل الرتبوي 
يف  ال�شف  معلم  اخت�شا�س  مبهام  وت�شطلع 
كليات الرتبية واعتماد حملة ال�شهادة الثانوية 

الفرع العلمي فقط يف هذا الخت�شا�س.
كليات  مناهج  لتوحيد  امل�����ش��ارك��ون  ودع���ا 
ال��رتب��ي��ة م���ن ح��ي��ث امل��ح��ت��وى وو����ش���ع خطة 
وزارة  يف  املعتمد  املعاير  ملدخل  وفقا  در�شية 

ال��رتب��ي��ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى اإغ��ن��اء امل����واد العلمية 
�شمن اخلطة الدر�شية اجلديدة بهدف اإعداد 
والأدبي  العلمي  باملجالني  موؤهل  �شف  معلم 
مهارات  امل��ح��دث��ة  امل����واد  بع�س  تت�شمن  واأن 

التوا�شل وغرها.
مدار�ض منوذجية للتطبيقات 

امل�شلكية
ك���م���ا اأو�����ش����ى امل�������ش���ارك���ون ب���و����ش���ع خطة 
تدريبية حديثة ت�شهم يف اإعداد املدر�س عمليا 
الرتبية  وزارة  يف  املعتمد  املعاير  ملدخل  وفقا 
بالتعاون مع وزارة التعليم العايل وتفعيل دور 
املعلم املعاون يف الرتبية العملية وت�شكيل جلان 
لدرا�شة  ال��وزارت��ني  م��ن  م�شرتكة  تخ�ش�شية 
وتو�شيف  الدر�شية  للخطة  النهائي  الإع���داد 
املناهج مبا يتوافق مع مدخل املعاير وتاأليف 

الكتب اجلامعية لق�شم معلم ال�شف.
واأ�شار امل�شاركون اإىل �شرورة التفاق بني 
موؤ�شرات  الرتبية على  وكليات  الرتبية  وزارة 
اأداء ومهام وواجبات املدر�شني واعتماد عامة 
النجاح 60 باملئة يف كليات الرتبية اخت�شا�س 
معلم �شف اأ�شوة بالكليات التطبيقية وكذلك 
التاأهيل  دب���ل���وم  يف  ال��ق��ب��ول  م��ف��ا���ش��ل��ة  ف�����ش��ل 
ال����رتب����وي ع���ن امل��ف��ا���ش��ل��ة ال���ع���ام���ة م���ن اأج���ل 
اإجرائها بعد الدورة الف�شلية الثانية مبا�شرة 
منذ  العملي  التدريب  م��ن  ال�شتفادة  بهدف 

بدء العام الدرا�شي يف وزارة الرتبية.
تو�شيات  بح�شب  الرتبية  وزارة  و�شتقدم 
للتطبيقات  من��وذج��ي��ة  م���دار����س  امل�����ش��ارك��ني 
�شف  معلم  الرتبية  كليات  لطاب  امل�شلكية 
ال����رتب����وي وت���ق���وم كليات  ال���ت���اأه���ي���ل  ودب����ل����وم 
يف  ن���وع���ي���ة  دورات  اإق����ام����ة  مب���ه���ام  ال���رتب���ي���ة 
املجالت املعرفية املحددة التي تخدم العملية 
ا�شتخدام احلا�شب مثا  التدري�شية كمهارات 
ال��ت��دري��ب والتعليم  ب��رام��ج  ال��ت��وازي م��ع  على 
مواكبة  ب���ه���دف  ال�������ش���ف  مل��ع��ل��م��ي  امل�����ش��ت��م��ر 
على  وال��ع��م��ل  املتاحقة  العلمية  ال��ت��ط��ورات 
الدر�شية  اخلطة  �شمن  العلمية  امل��واد  اإغ��ن��اء 
اجلديدة لكليات الرتبية بهدف تاأ�شي�س معلم 

�شف موؤهل باملجالني العلمي والأدبي.
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اتفاق علمي مع املركز الوطني لبحوث 
الطاقة 

اتفاق  الطاقة  لبحوث  الوطني  واملركز  دم�شق  جامعة  وقعت 
تعاون علمي بهدف توثيق وتفعيل التعاون التقني وتنفيذ م�شاريع 
الطاقات  وتطبيق  الطاقة  كفاءة  رف��ع  جم��ال  يف  وبحثية  جتريبية 

املتجددة. 
الطاقة موا�شيع  الوطني لبحوث  املركز  التفاق يحدد  ووفق 
للبحث  خطته  �شمن  ب��اإدراج��ه��ا  يرغب  التي  والبحوث  ال��درا���ش��ات 
كلية  دم�شق  جامعة  اإىل  ال��درا���ش��ات  ب��ه��ذه  قائمة  وي��ر���ش��ل  العلمي 
لدى  تنفيذها  اإمكانية  لتحديد  والكهربائية  امليكانيكية  الهند�شة 
الدرا�شات  اأن تر�شل جامعة دم�شق قائمة  التابعة لها على  الأق�شام 
ومدة  الباحثني  باأ�شماء  مرفقة  تنفيذها  ت�شتطيع  التي  والبحوث 

الإجناز وكلفة البحث الإجمالية واأي �شروط اأخرى. 
الدعم  بتقدمي  الفريقني  كا  يقوم  اأن  على  اجلانبان  واتفق 
لاأ�شخا�س امل�شاركني يف برنامج العمل وذلك عن طريق تزويدهم 
حل  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ت��ع��اون  يتطلبها  ال��ت��ي  والت�شهيات  باملعلومات 
لاأ�شول  وف��ق��ا  التنظيمية  ب��امل�����ش��ائ��ل  املتعلقة  الأخ�����رى  امل�����ش��اك��ل 
يلي  ال��ذي  ال��ي��وم  التنفيذ يف  الت��ف��اق حيز  ه��ذا  وي��دخ��ل  القانونية 
ملدة  �شاريا  ويبقى  ال��ع��ايل  التعليم  جمل�س  م��ن  واع��ت��م��اده  توقيعه 

خم�س �شنوات ويجدد تلقائيا.
دم�شق  جامعة  رئي�س  قباقيبي  م��اه��ر  حممد  ال��دك��ت��ور  واأك���د 
اأهمية ربط اجلامعة مبوؤ�ش�شات الدولة واملجتمع وحتقيق التكامل 
بني املجالني العلمي والعملي مبا يتنا�شب مع متطلبات �شوق العمل 
لفتا اإىل اأن الطاقة اأ�شبحت ع�شب احلياة ومن ال�شروري توجيه 
طاب الدرا�شات العليا لركزوا يف اأبحاثهم عليها بغية ا�شتثمارها 

بال�شكل ال�شحيح واحلفاظ عليها.
املركز  مدير  علي  يون�س  املهند�س  ال��دك��ت��ور  اأ���ش��ار  جانبه  م��ن 
العاقة  تفعيل  يف  الت��ف��اق  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال��ط��اق��ة  لبحوث  ال��وط��ن��ي 
اإيجابا على  ينعك�س  املركز واجلامعة مبا  والأكادميية بني  العلمية 
�شيما  ول  عام  ب�شكل  �شورية  يف  التنمية  وعملية  الوطني  القت�شاد 

خال مرحلة اإعادة الإعمار.

ومذكرة تفاهم مع هيئة ال�شت�شعار عن بعد 
كما وقعت جامعة دم�شق »املعهد العايل للتخطيط الإقليمي« 
دعم  ب��ه��دف  تفاهم  م��ذك��رة  بعد  ع��ن  لا�شت�شعار  ال��ع��ام��ة  والهيئة 
والتاأهيل  العلمي  البحث  جم��الت  يف  امل�شرتك  ال��ت��ع��اون  وتطوير 
التنمية  يف  املجتمع  وخ��دم��ة  املعرفة  ون�شر  والتطوير  وال��ت��دري��ب 

والتخطيط باأنواعه وم�شتوياته كافة.
ووف�����ق امل���ذك���رة ت���ق���وم ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق ب���اإت���اح���ة امل���ج���ال اأم����ام 
للتقدم  بعد  العامة لا�شت�شعار عن  الهيئة  العاملني يف  املهند�شني 
التي  والتخ�ش�س  التاأهيل  ودرا�شات  العليا  الدرا�شات  �شهادات  اإىل 
تديرها اجلامعة يف املعهد العايل للتخطيط الإقليمي وذلك بهدف 
تتوافر  اأن  �شريطة  لديهم  واملهني  العلمي  امل�شتوى  ورف��ع  تاأهيلهم 
فيهم ال�شروط املحددة للقبول يف الدرا�شات العليا ودرا�شات التاأهيل 

والتخ�ش�س.
الهيئة  يف  امل��ق��رتح��ة  امل�����ش��اري��ع  تر�شيح  ي��ت��م  امل��ذك��رة  وبح�شب 
العامة لا�شت�شعار عن بعد لأن تكون م�شاريع لطاب املعهد العايل 

ح�شب  وذل��ك  كافة  التعليمية  امل�شتويات  يف  الإقليمي  للتخطيط 
على  بناء  املعهد  يقوم  فيما  الدرا�شية  املقررات  ل�شروط  ماءمتها 
تاأهيل  ب��رام��ج  ب��اإجن��از  بعد  ع��ن  لا�شت�شعار  ال��ع��ام��ة  الهيئة  طلب 
وفق  وذلك  الهيئة  مبهند�شي  خا�س  ماج�شتر«  »دبلوم  وتخ�ش�س 

التوجيهات العلمية واملهنية املطلوبة لإعداد املهند�شني.
ويقوم اجلانبان وفق املذكرة ب�شكل م�شرتك بتنظيم الندوات 
وور�شات العمل واملوؤمترات التي تعود بالفائدة على الطرفني على 
اأن حتدد احلقوق واللتزامات املتقابلة يف ملحق اتفاق يتم تنظيمه 
م�شابقات  بتنظيم  اجلانبان  يقوم  كما  املقرتحة  الفعالية  ح�شب 
للطاب للم�شاعدة يف اختبار الدرا�شات وامل�شاريع لبع�س املوا�شيع 
الباحثني  لت�شجيع  وذل����ك  ال��ط��رف��ان  ب��ه��ا  ي��ه��ت��م  ال��ت��ي  وامل�����ش��اري��ع 

والتحفيز على اختبار الكفاءات املتميزة.
دم�شق  جامعة  رئي�س  قباقيبي  ماهر  حممد  الدكتور  اأك��د  و 
اأهمية ربط اجلامعة مبوؤ�ش�شات الدولة واملجتمع وحتقيق التكامل 
�شوق  متطلبات  م��ع  يتنا�شب  مب��ا  والعملي  العلمي  امل��ج��ال��ني  ب��ني 

العمل.

رئي�ض جامعة دم�شق يبحث مع وفد رو�شي 
تعزيز التعاون العلمي امل�شرتك

دم�شق  جامعة  رئي�س  قباقيبي  ماهر  حممد  ال��دك��ت��ور  بحث 
خال لقائه وفدا رو�شيا برئا�شة الك�شي فرالوف نائب املدير العام 
تعزيز  �شبل  ال��دويل  والثقايف  العلمي  للتعاون  الرو�شية  للمنظمة 
جمال  يف  اخل��ربات  وتبادل  البلدين  بني  العلمي  التعاون  وتطوير 
املدار�س  يف  الرو�شية  اللغة  بتدري�س  املتخ�ش�شة  ال��ك��وادر  اإع����داد 

واجلامعات ال�شورية.
الجتماعية  ال���رواب���ط  م��ت��ان��ة  اإىل  قباقيبي  ال��دك��ت��ور  ول��ف��ت 
وخا�شة يف  املجالت  البلدين يف خمتلف  بني  والتن�شيق  والثقافية 
الظروف الراهنة و�شرورة الرتقاء بالعاقات العلمية اإىل م�شتوى 

العاقات الدبلوما�شية.
وبني الدكتور قباقيبي اأهمية التعاون امل�شرتك يف جمال بناء 
والبحث  العليا  ال��درا���ش��ات  يخ�س  فيما  ال��ك��وادر  وتاأهيل  ال��ق��درات 
طاب  من  �شواء  الرو�شية  اللغة  تعلم  يف  الراغبني  ودع��م  العلمي 

اجلامعات اأو من غر الطاب.
الهيئة  لأع�شاء  الفر�شة  اإتاحة  اإمكانية  اإىل  قباقيبي  واأ�شار 
الرو�شية  اجل��ام��ع��ات  خريجي  م��ن  دم�شق  جامعة  يف  التدري�شية 
يف  ومعارفهم  تطوير مهاراتهم  اأج��ل  من  جامعاتهم  مع  للتوا�شل 

جمال البحث العلمي.
ل�شتقبال  الرو�شي  اجلانب  ا�شتعداد  فرالوف  اأكد  جانبه  من 
ال���ط���اب ال�����ش��وري��ني ال��راغ��ب��ني ب��ت��ع��ل��م ال��ل��غ��ة ال��رو���ش��ي��ة وتقدمي 
بادهم  اإىل  ل��ي��ع��ودوا  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  واإع���داده���م  لهم  الت�شهيات 
ويعلموها يف املدار�س واجلامعات م�شرا اإىل اأن احلكومة الرو�شية 
اإعادة  مرحلة  يف  ل�شورية  ال��ازم  الدعم  لتقدمي  اخلطط  و�شعت 
التعليمية  امل���ج���الت  ال�����ش��ع��د ويف خم��ت��ل��ف  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  الإع���م���ار 

والرتبوية وعدم اقت�شار الدعم على املجال الع�شكري .
واأع����رب ف��رال��وف ع��ن اأم��ل��ه يف تطوير ع��اق��ات ال��ت��ع��اون بني 
التفاقيات  بع�س  وت��وق��ي��ع  ال��رو���ش��ي��ة  واجل��ام��ع��ات  دم�شق  جامعة 
التي ميكن اأن ت�شاعد يف زيادة املهارات املعرفية للطاب الدار�شني 
واملراجع  الكتب  وتقدمي  دم�شق  بجامعة  الرو�شية  اللغة  ق�شم  يف 

اخلا�شة بذلك.
ونوه فرالوف بجهود �شورية قيادة و�شعباً يف ت�شديها للحرب 
الإرهابية التي ت�شن عليها معربا عن ثقته بانت�شارها وعودة الأمن 

وال�شتقرار اإليها.
الثقايف  املركز  مدير  زاي�شكوف  ف��ادمي  الدكتور  اللقاء  ح�شر 
الرو�شي يف بروت ودم�شق ونائبه جمال دورم�س والدكتور حممد 

العمر عميد كلية الإعام بجامعة دم�شق .
ت��ق��دمي 18  اأع��ل��ن��ت م��وؤخ��را ع��ن  ال��ع��ايل  وك��ان��ت وزارة التعليم 
اأجل  من  الأوىل  اجلامعية  املرحلة  رو�شيا  يف  للدرا�شة  علمية  بعثة 
احل�شول على درجة الإجازة يف اللغة الرو�شية واآدابها مل�شلحة وزارة 
العلمي  بفرعيها  العامة  الثانوية  ال�شهادة  حلملة  وذل��ك  الرتبية 

والأدبي دورة 2016.

رئي�ض اجلامعة يبحث مع ال�شفري الفنزويلي 
�شبل تعزيز التعاون العلمي

كما بحث رئي�س جامعة دم�شق الدكتور حممد ماهر قباقيبي 
خال لقائه مع �شفر جمهورية فنزويا البوليفارية بدم�شق عماد 

�شعب اأفاق تطوير التعاون العلمي والثقايف بني البلدين.
جامعة  بني  املربمة  التفاقيات  تفعيل  �شبل  اجلانبان  وناق�س 
دم�شق واجلامعات الفنزويلية وتطويرها لت�شبح فعالة من خال 

و�شع برنامج زمني يتفق عليه اجلانبني. 
  واأكد الدكتور قباقيبي حر�س اجلامعة على تطوير عاقاتها 
مع اجلامعات واملوؤ�ش�شات العلمية والأكادميية الفنزويلية يف جميع 
ا���ش��ت��ع��داد اجلامعة  اإىل  م�����ش��را  اخل����ربات معها  وت��ب��ادل  امل��ج��الت 
ل�شتقبال اأي اأفكار اأو اآراء اأو طروحات ت�شب يف امل�شلحة امل�شرتكة 

للبلدين. 
التي  وال�شيا�شية  الثقافية  الن�شاطات  �شعب  ا�شتعر�س  ب��دوره 
تقيمها ال�شفارة بجامعة دم�شق وخا�شة تلك التي تزامنت مع ذكرى 
وفاة القائد ت�شافيز، مبديا ا�شتعداد باده لإقامة ن�شاطات مماثلة 
الق�شايا  معربا عن   والآراء مبختلف  الأف��ك��ار  تبادل  ي�شهم يف  مبا 
ا�شتعداد باده لتقدمي كافة اأ�شكال الدعم الأكادميي لطاب ق�شم 

اللغة الإ�شبانية يف جامعة دم�شق. 
مع  تعاون  اتفاقيات  وقعت  واأن  �شبق  دم�شق  جامعة  اأن  يذكر 
الهيئة  اأع�شاء  و  الطاب  تبادل  تت�شمن  فنزويلية  جامعات  ثاث 

التدري�شية والأبحاث العلمية امل�شرتكة. 

املزيد من اتفاقيات التعاون العلمي مع جامعات عربية ودولية
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وزير الت�شالت والإعالم الرو�شي: تطوير البحوث بني اجلامعات الرو�شية وال�شورية
 يف جمال التقانة والت�شالت

اأك�����������د وزي�����������ر الت�����������ش�����الت 
والإع��������ام يف رو����ش���ي���ا الحت���ادي���ة 
ن���ي���ك���ولي ن���ي���ك���ي���ف���وروف ����ش���رورة 
بني  ال��ب��ح��وث  وت��ط��وي��ر  التن�شيق 
يف  وال�شورية  الرو�شية  اجلامعات 

جمال التقانة والت�شالت.
نيكيفوروف  ال���وزي���ر  واأ����ش���ار 
خال لقائه طاب كلية الهند�شة 
اأهمية  اإىل  ب��دم�����ش��ق  امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة 
ال��ع��وائ��ق الإداري�������ة وتغير  اإزال�����ة 
قطاع  خل��دم��ة  الت�شريعات  بع�س 
اأهمية  مبينا  والتقانة  الت�شالت 

تعزيز م�شاركة ال�شركات الرقمية الرو�شية يف ال�شوق ال�شورية وتطوير اخلدمات الرقمية بالتوافق مع الت�شريعات والقوانني يف كا 
البلدين.

 بدوره وزير الت�شالت والتقانة الدكتور علي الظفر اأكد اأن تقانة املعلوماتية هي الأ�شا�س يف بناء الدول اليوم حيث لبد من 
حت�شني اأنف�شنا بتكنولوجيا جيدة م�شددا على �شرورة ال�شتفادة من التجربة الرو�شية يف جمالت التقانة والت�شالت ملا لها من قوة 

وخربة يف ذلك.
من جهته الدكتور حممد ماهر قباقيبي رئي�س جامعة دم�شق اأ�شار اإىل اأن جميع الأبحاث العلمية اأ�شبحت تعتمد على تكنولوجيا 
املعلومات والت�شالت مبينا اأن جامعة دم�شق كانت دائما حا�شنة جلميع الأبحاث والأفكار والبتكارات والتفاقيات التي ميكن اأن يبنى 

عليها م�شالح م�شرتكة للجانبني.
اإىل وجود م�شروع ربط �شابق بني �شورية ورو�شيا توقف ب�شبب  واأ�شار مدير عام ال�شركة ال�شورية لات�شالت املهند�س بكر بكر 
الأزمة يف �شورية ويتم العمل للعودة اإىل و�شعه �شمن التنفيذ اإ�شافة اإىل بحث اإمكانية الربط املبا�شر بني الت�شالت الرو�شية وال�شورية.

بحث اإمكانيات التعاون مع جامعة �شنتياغو 
كومب�شتيال الإ�شبانية

الإ�شبانية  كومب�شتيا  �شنتياغو  جامعة  من  علمي  وفد  بحث 
جمال  يف  التعاون  اإمكانيات  دم�شق  جامعة  يف  م�شوؤولني  مع  اليوم 
ال���ق���درات وال��ع��م��ل ع��ل��ى م�����ش��اري��ع بحثية يف  ال��ب��ح��ث العلمي وب��ن��اء 
يخدم  مبا  امل�شتدامة  والتنمية  والبيئة  املتجددة  الطاقة  جم��الت 

متطلبات مرحلة اإعادة الإعمار.
مدير  بيلو�شو  لوبيز  انريكي  ال���ش��ب��اين  ال��وف��د  رئي�س  ول��ف��ت 
العاقات العامة يف اجلامعة اإىل اأهمية التعاون العلمي مع جامعة 
دم�شق م�شرا اإىل اأن جامعة �شنتياغو تعد اجلامعة اخلام�شة على 

م�شتوى اإ�شبانيا وت�شم 35 األف طالب.
الدولية  ال��ع��اق��ات  م��دي��رة  ال��ع��واد  ال��دك��ت��ورة هبة  كما قدمت 
ت�شمها اجلامعة  التي  واملعاهد  الكليات  دم�شق عر�شا عن  بجامعة 
موؤكدة  تتبعها  التي  التعليم  واأنظمة  فيها  املتوفرة  والخت�شا�شات 
اأهداف  ا�شتعداد اجلامعة للتعاون مع اجلانب الإ�شباين مبا يخدم 
ثاث  توجد  اأن��ه  �شيما  ل  لهم  الفائدة  ويحقق  وطابها  اجلامعة 

اتفاقيات تعاون �شابقة مع اجلامعات الإ�شبانية.

تكرمي خبرية رو�شية �شاهمت يف تاأهيل 
كوادر تدري�ض اللغة الرو�شية

كرمت كلية الآداب والعلوم الإن�شانية بجامعة دم�شق اخلبرة 
يف تدري�س اللغة الرو�شية داريا ادواردوفنا ايفانوفنا التي اأنهت دورة 
الرو�شية بجامعة  اللغة  تدري�س  ك��وادر  وتاأهيل عدد من  يف تدريب 

دم�شق وبعدد من املدار�س يف املحافظات.
اخلبرة  ال�شعال  فاتنة  الدكتورة  الآداب  كلية  عميدة  وقلدت 

ايفانوفنا درع رئي�س جامعة دم�شق.
ال����دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة التي  اأن  واأ����ش���ارت ال��دك��ت��ورة ال�����ش��ع��ال اإىل 
جامعتي  بني  املوقعة  التفاقيات  مبوجب  تاأتي  ايفانوفنا  اأقامتها 
دم�شق ومو�شكو احلكومية وركزت على تعليم معلمي اللغة الرو�شية 
طرائق التدري�س واإتقان علم الل�شانيات الأمر الذي �شينعك�س اإيجابا 

على العملية التعليمية ورفع م�شتواها يف املدار�س واجلامعة.
ب����دوره ل��ف��ت رئ��ي�����س ق�شم ال��ل��غ��ة ال��رو���ش��ي��ة يف ج��ام��ع��ة دم�شق 
الدكتور هيثم حممود اإىل اأن جامعة مو�شكو احلكومية زودت الق�شم 
بعدد من الكتب املخت�شة بطرائق تعليم اللغة و�شيتم الرتكيز عليها 

واعتمادها يف العملية التعليمية.
ا�شتمرت  ال��دورة  اأن  ايفانوفنا  اخلبرة  بينت  لها  ت�شريح  ويف 
اأي��ام وا�شتهدفت تدريب نحو 30 معلما   6 ملدة 36�شاعة وزع��ت على 
التعليم يف  وزارت��ي  بني  املوقعة  التفاقيات  اأن  اإىل  م�شرة  ومعلمة 
اللغة  تدري�س  ك���وادر  تاأهيل  على  العمل  تت�شمن  ورو���ش��ي��ا  �شورية 

الرو�شية يف �شورية والنهو�س بقدراتهم التدري�شية.
الرو�شية يف حمافظة طرطو�س كامل  اللغة  من جهته من�شق 
اأنه تلقى دعوة من قبل ق�شم اللغة الرو�شية بجامعة  اأو�شح  احلاج 
اإىل الفائدة الكبرة التي تلقاها  ال��دورة لفتا  دم�شق للم�شاركة يف 

وخا�شة جلهة الرتكيز على التعلم بطريقة تفاعلية.

وتعاون علمي  مع  �شيرنجي الرو�شية
بحث الدكتور حممد ماهر قباقيبي رئي�س جامعة دم�شق مع وفد 
رئي�س  نائب  مانوكيان  اأر�شني  برئا�شة  الرو�شية  �شيرنجي  جامعة  من 
بني  العلمي  التعاون  اأوج��ه  فيها  الدولية  العاقات  وم�شوؤول  اجلامعة 
وطاب  بها  الناطقني  لغر  الرو�شية  اللغة  تعليم  �شيما  ول  اجلانبني 
اجلامعات  يف  العلمي  حت�شيلهم  مبتابعة  الراغبني  العليا  ال��درا���ش��ات 

الرو�شية اأو املوفدين اإليها.
جميع  على  منفتحة  دم�شق  جامعة  اأن  قباقيبي  ال��دك��ت��ور  واأك���د 
عاقات التعاون العلمي التي ميكن اأن تقدم قيمة م�شافة لها م�شرا 
اأ�شبح �شرورة ب�شبب  الناطقني بها  الرو�شية لغر  اللغة  اأن تعليم  اإىل 
زيادة الإقبال على تعلمها من قبل �شريحة كبرة يف املجتمع ال�شوري 
وكذلك �شرورة التاأهيل الأكادميي اللغوي للطاب الراغبني مبتابعة 
العليا  اأو  اجلامعية  املرحلة  يف  �شواء  الرو�شية  اجلامعات  يف  درا�شتهم 
وباأقل  ف��ورا  هناك  الأكادميية  احلياة  يف  لانخراط  جاهزين  ليكونوا 

وقت ممكن.
ولفت قباقيبي اإىل اأن اجلامعة م�شتعدة لتاأمني م�شتلزمات تعليم 
اللغة الرو�شية من بنية حتتية واأ�شاتذة اأكادمييني مبختلف القطاعات 
اجلانب  م��ع  بالتن�شيق  وذل��ك  الإن�شانية  والعلوم  والهند�شية  الطبية 
الأكادميية  عاقاتها  تكون  اأن  على  اجلامعة  حر�س  م��وؤك��دا  الرو�شي 
بني  ال�شيا�شية  العاقات  مب�شتوى  الرو�شية  اجلامعات  مع  والعلمية 
اأن  ميكن  جديدة  اتفاقيات  وخلق  املوقعة  التفاقيات  وتفعيل  البلدين 
يف  وخا�شة  الأوىل  بالدرجة  ال�شورية  اجلامعات  على  بالفائدة  تعود 
جمال بناء القدرات وتاأهيل الكوادر والقطاعات املختلفة على م�شتوى 

املاج�شتر والدكتوراه.
يف  ل�شورية  ال��داع��م  الرو�شي  باملوقف  دم�شق  جامعة  رئي�س  ون��وه 
الروابط  مبتانة  وك��ذل��ك  لها  تتعر�س  التي  الكونية  احل��رب  مواجهة 

الجتماعية والثقافية بني البلدين يف خمتلف املجالت.

�شورية هو  اإىل  الوفد  زي��ارة  ه��دف  »اإن  ق��ال مانوكيان  من جانبه 
يف  �شيما  ول  التفاقيات  وتوقيع  البلدين  بني  العلمي  التعاون  تطوير 
الدرا�شات  تاأهيلية لطاب  دورات  واإقامة  الرو�شية  اللغة  تعليم  جمال 
الدار�شني يف  للطاب  املعرفية  املهارات  وزي��ادة  بهذا اخل�شو�س  العليا 
واملراجع اخلا�شة  الكتب  وتقدمي  دم�شق  بجامعة  الرو�شية  اللغة  ق�شم 

بذلك«.
يف  اخت�شا�شات  ع��دة  ت�شم  �شيرنجي  جامعة  اأن  مانوكيان  وب��ني 
علوم الإدارة وريادة الأعمال والقت�شاد وبرامج التعليم الفرتا�شي /
�شنويا  وت�شتقبل  األف طالب وطالبة   60 فيها نحو  اون لين/ ويدر�س 
نحو 6 اآلف طالب وطالبة لفتا اإىل اأن اجلامعة لديها فروع مرخ�شة 

يف عدة دول عربية.
للحرب  ت�شديها  يف  و�شعبا  قيادة  �شورية  بجهود  مانوكيان  ون��وه 
الأمن  وع��ودة  بانت�شارها  ثقته  عن  معربا  عليها  ت�شن  التي  الإرهابية 

وال�شتقرار اإليها.
جامعة  برئا�شة  والثقافية  الدولية  العاقات  مديرية  يف  وافتتح 
املا�شي مركز رو�شي لتن�شيق  التا�شع من �شهر ت�شرين الأول  دم�شق يف 
التوا�شل  تعزيز  يف  لي�شهم  الرو�شية  اللغة  تعليم  جم��ال  يف  ال��ت��ع��اون 
اللغات  بني  الرو�شية  اللغة  اعتماد  بعد  �شيما  ول  البلدين  �شعبي  بني 
الأ�شا�شية يف املدار�س ال�شورية الأمر الذي ي�شتوجب اإعداد كوادر موؤهلة 

قادرة على تدري�شها بحرفية عالية.
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مبنية على التخطيط والإدارة املتكاملة.
انطالقة نحو اجلانب التطبيقي

م��اج��دة مفلح مدير  ال��دك��ت��ورة  ب��دوره��ا 
عام الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية 
اأ�شارت اإىل اأهمية الور�شة من ناحية الرتكيز 
اجلانب  نحو  العلمي  البحث  انطاقة  على 
و�شول  تعرت�س  التي  وال�شعوبات  التطبيقي 
التطبيق  ح��ي��ز  اإىل  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  ن��ت��ائ��ج 
م�����ش��رة اإىل ال��ت��خ��ري��ب وال���دم���ار ال���ذي طال 
العتداءات  ج��راء  كافة  احليوية  القطاعات 

الإرهابية والأ�شرار والآثار ال�شلبية لاأزمة.
العامة  الهيئة  اأن  مفلح  الدكتورة  وبينت 
ا�شتطاعت  ال����زراع����ي����ة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ل��ل��ب��ح��وث 
ما  ك��ل  رغ��م  ت��وا���ش��ل م�شرتها  اأن  ب��ك��وادره��ا 
نالها من اعتداءات لتح�شني النتاج الزراعي 
تكاليف  وتقليل  واحل��ي��واين  النباتي  ب�شقيه 
الإنتاج وحت�شني نوعيته واملحافظة على املوارد 

الطبيعية والتنمية الزراعية امل�شتدامة.
�شنفا   16 اع���ت���م���اد  م��ف��ل��ح  ب��ح�����ش��ب  ومت 
من  و�شالة  احلقلية  املحا�شيل  م��ن  ج��دي��دا 
العلمي  للبحث  اأك�����ش��اد  ج��ائ��زة  ون��ي��ل  القطن 
ال�����زراع�����ي يف امل���ن���اط���ق اجل����اف����ة والأرا������ش�����ي 
اأ���ش��ن��اف اخل�شار  ب��ع�����س  ال��ق��اح��ل��ة واع��ت��م��اد 
املح�شنة واعتماد ن�شر زراعة /15/ �شنفا من 
املوارد  واإك��ث��ار  وحفظ  جمع  وكذلك  الفاكهة 
ال��ن��ب��ات��ي��ة وت��ب��ادل��ه��ا م��ع اجلامعات  ال��وراث��ي��ة 
على  واملحافظة  البحثية  والهيئات  وامل��راك��ز 
احليوانية  للرثوة  واملح�شنة  املحلية  ال��ع��روق 
واإطاق  وتربية  املربني  على  بع�شها  وتوزيع 
الع����داء احل��ي��وي��ة جم��ان��ا ب���دل م��ن املكافحة 
الكرتونية  علمية  جملة  واإ�شدار  الكيميائية 
لن�شر الأبحاث واملقالت العلمية با�شم املجلة 
مكتبة  واإن�����ش��اء  ال��زراع��ي��ة  للبحوث  ال�����ش��وري��ة 
واملن�شورات  الأب��ح��اث  ك��ل  لتوثيق  الكرتونية 
العلمية التي قامت بها الهيئة واإ�شدار العديد 

من الكتب والأطال�س.
اأن  اإىل  م���ف���ل���ح  ال�����دك�����ت�����ورة  واأ��������ش�������ارت 
الدكتوراه  ���ش��ه��ادت��ي  ع��ل��ى  احل��ا���ش��ل��ني  ع����دد 

يف  العلمي  للبحث  العليا  الهيئة  نظمت 
دم�شق  بجامعة  للموؤمترات  �شعيد  ر�شا  قاعة 
ال��ي��وم ور���ش��ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان »اآل���ي���ات تنفيذية 
البحثية  ال��ع��ل��م��ي��ة  اجل���ه���ات  ب���ني  ل���ل���رتاب���ط 
وال��ق��ط��اع��ات الإن��ت��اج��ي��ة واخل��دم��ي��ة.. حالت 
ال�شناعي  ال��ق��ط��اع��ني  يف  ن��اج��ح��ة  درا����ش���ي���ة 

والزراعي«.
ال�شلة  ت���ع���زي���ز  اإىل  ال���ور����ش���ة  وت����ه����دف 
البحثية  ال��ع��ل��م��ي��ة  اجل���ه���ات  ب���ني  وال����رتاب����ط 
الإن��ت��اج��ي��ة واخل��دم��ي��ة الطالبة  وال��ق��ط��اع��ات 
ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وامل�����ش��ت��ف��ي��دة م���ن���ه الأم�����ر 
ال����ذي ي�����ش��اه��م يف مت��وي��ل��ه وت�����ش��وي��ق��ه وربطه 
وامل�شتقبلية  احل��ال��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ب��اح��ت��ي��اج��ات 
من  العديد  على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل  اإ�شافة 
احلالت الناجحة يف هذا املجال مبا يوؤدي اإىل 
تعزيز ج�شور الثقة بني اجلانبني ملا فيه خر 

الوطن واملواطن.
ونوه الدكتور عاطف نداف وزير التعليم 
بالدعم  ال���ور����ش���ة  خ����ال  ك��ل��م��ت��ه  يف  ال���ع���ايل 
لفتاً  العلمي  للبحث  ال��احم��دود  احلكومي 
اإىل اأن موازنة البحث العلمي يف الوزارة كافية 
لإجن��از اأي بحث مهما بلغت تكلفته ب��دءاً من 
امل��ل��ي��ون ح��ت��ى ال���� 500 م��ل��ي��ون ورغ����م ظروف 

الأزمة”.
تكون  اأن  اأه���م���ي���ة  ن�����داف  ال����وزي����ر  واأك������د 
للتطبيق  وقابلة  وا�شحة  ال��ور���ش��ة  تو�شيات 
اآلية  اإىل  ت���وؤدي  تو�شيات  اأي  نظرية  ولي�شت 

تنفيذية حقيقية وجدية.
م�شروع ال�شيا�شة الوطنية 

للبحث العلمي
�شالح  الدكتور ح�شني  اأو�شح  من جانبه 
اأن  العلمي  للبحث  العليا  للهيئة  العام  املدير 
تقوم  التي  الأع��م��ال  من  �شل�شلة  تعد  الور�شة 
بها الهيئة حت�شرا لإطاق م�شروع ال�شيا�شة 
الأول  ال�شهر  خال  العلمي  للبحث  الوطنية 

من عام 2018.
الوطنية  ال�شيا�شة  اأن  اإىل  �شالح  ولفت 
للبحث العلمي غطت 25 قطاعا ومت اإجنازها 
القطاعات  جميع  يف  علمية  عمل  ور�شة   17 ب� 
و�شناعة  وط����اق����ة  زراع�������ة  م����ن  احل���ك���وم���ي���ة 
ومتابعة  تقييم  فريق  ت�شكيل  و�شكن… ومت 
البنية  ك��م��ا مت حت�����ش��ر  امل��ت��اب��ع��ة  اأج�����ل  م���ن 
ال�شيا�شة ومنها  للبدء بهذه  العلمية  التحتية 
ان�����ش��اء ب��ن��ك م��ع��ل��وم��ات وط��ن��ي ي�����ش��م قواعد 
ب��ي��ان��ات بجميع ال��ب��اح��ث��ني ال��ذي��ن ع��م��ل��وا مع 
قطاع  بكل  خا�شة  معرفية  و�شبكات  الهيئة 
بالباحثني  خا�شة  معلوماتية  نظم  وك��ذل��ك 

واملوارد املالية.
وبني الدكتور �شالح اأن الهيئة تركز على 
الباحثني  وم��ع  ال�شديقة  ال��دول  مع  التعاون 
واخلرباء املغرتبني ال�شوريني وعلى امل�شتوى 
ك���ل الباحثني  ال��ت��ع��اون م���ع  ���ش��ي��ت��م  ال��وط��ن��ي 
كل  يف  خرباتهم  م��ن  لا�شتفادة  املتقاعدين 
للبحث  الوطنية  ال�شيا�شة  اأن  م��وؤك��دا  ق��ط��اع 
منهجية  با�شتخدام  تطبيقها  �شيتم  العلمي 

القت�شادية وال�شناعية والتجارية واخلدمية 
املادية  والإمكانات  اخل��ربات  توافر  اإىل  لفتا 

والب�شرية التي يتطلبها هذا الأمر.
بدورها اقرتحت الدكتورة �شحر الفاهوم 
البحث  ل�شوؤون  العايل  التعليم  وزي��ر  معاون 
العلمي اإ�شافة بند خا�س اإىل ا�شتمارة البحث 
اأو  املاج�شتر  طالب  بها  يتقدم  التي  العلمي 
الدكتوراه توؤكد ارتباط البحث املزمع اإجراءه 
والفائدة  قطاع  ب��اأي  وارتباطه  العمل  ب�شوق 

املرجوة منه.
ح�����ش��ر اأع���م���ال ال��ور���ش��ة ال��دك��ت��ور خالد 
احل��ل��ب��وين اأم���ني ف���رع ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق حلزب 
عمداء  من  وع��دد  ال�شرتاكي  العربي  البعث 
العلمية  امل���راك���ز  ال��ع��ل��م��ي��ة وروؤ����ش���اء  ال��ك��ل��ي��ات 
والبحثية وح�شد كبر من الباحثني واملعنيني 

يف القطاعني ال�شناعي والزراعي.
ل��ل��ب��ح��ث العلمي  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ه��ي��ئ��ة  وك���ان���ت 
ت�شرين  �شهر  م��ن  ع�شر  ال��ث��اين  يف  اأ����ش���درت 
ال�شيا�شة  حول  الأول  تقريرها  املا�شي  الأول 
والذي  والب��ت��ك��ار  وال��ت��ق��ان��ة  للعلوم  الوطنية 
اأع���دت���ه ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��ع��دي��د م���ن اجلهات 

الوطنية العامة واخلا�شة.
اأطلقت  ال���وزراء  جمل�س  رئا�شة  اأن  يذكر 
الوطنية  ال�شيا�شة  ر���ش��م  م�����ش��روع   2013 ع��ام 
للعلوم والتقانة والبتكار بهدف التعرف على 
�شورية  يف  وال��ت��ق��ان��ة  للعلوم  ال��راه��ن  ال��و���ش��ع 
العلمية  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وو����ش���ع 
وخطط تنفيذها ما يتنا�شب مع متطلبات كل 

مراحل اعادة الإعمار.
بناء الثقة بني اجلهات البحثية 

والقطاعات الإنتاجية
واأو�شى امل�شاركون يف ختام اأعمال الور�شة 
والقطاعات  اجلهات  بني  الثقة  بناء  ب�شرورة 
الإن��ت��اج��ي��ة م��ن خ���ال ���ش��م��ان ح��م��اي��ة حقوق 
امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة جل��م��ي��ع الأط�������راف تنظيم 
الباحثني  ب���ني  م��ت��ب��ادل��ة  م��ي��دان��ي��ة  زي�������ارات 
اجلهات  وقيام  الخت�شا�س  ح�شب  واملنتجني 

 يف ور�سة »اآليات تنفيذية للرتابط بني اجلهات العلمية البحثية والقطاعات الإنتاجية واخلدمية«
وزير التعليم العايل .. موازنة البحث العلمي كافية لإجناز اأي بحث مهما بلغت تكلفته

وامل��اج�����ش��ت��ر اأث���ن���اء ���ش��ن��وات الأزم�����ة ب��ل��غ 116 
قبل  م��ن  عليهم  م�شرتك  ب��اإ���ش��راف  مر�شحاً 
باحثي الهيئة وا�شاتذة اجلامعات وبلغ كذلك 
بحثا   /477/ املن�شورة  املحكمة  الأب��ح��اث  ع��دد 

خال الفرتة نف�شها.
ال�شتفادة من خربات الباحثني

التطبيقية  للعلوم  ال��ع��ايل  امل��ع��ه��د  وم���ن 
عا�شي  غ�����ش��ان  ال��دك��ت��ور  ق���دم  والتكنولوجيا 
للبحث  العليا  للهيئة  ال�����ش��اب��ق  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
ال��ع��ل��م��ي ع��ر���ش��اً ح����ول اآل���ي���ات ال���رتاب���ط بني 
والقطاعات  ال��ب��ح��ث��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة  اجل����ه����ات 
الإنتاجية واخلدمية وقال:»اإن ال�شتفادة من 
خربات الباحثني يف جمال الزراعة وال�شناعة 
ت��ع��د م��ن اأه����م واأ���ش��ع��ب م��ه��ام ال��ه��ي��ئ��ة العليا 
للبحث العلمي وكذلك ال�شتفادة من العقول 
القت�شادية  التنمية  حتقيق  اأج��ل  من  النرة 
يف  الإع���م���ار  اإع����ادة  م��رح��ل��ة  متطلبات  وتلبية 

جميع القطاعات«.
واأكد الدكتور عا�شي اأن النجاح يف و�شع 
العملية  ب��ني  ل��ل��رتاب��ط  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  الآل���ي���ات 
واخلدمية  الإن��ت��اج��ي��ة  وال��ق��ط��اع��ات  البحثية 
الدعم  هي  مهمة  عوامل  ثاثة  على  يتوقف 
اإرادة  ووج��ود  احلكومة  من  القوي  احلقيقي 
ح��ق��ي��ق��ي��ة وت���ع���اون ����ش���ادق وج�����اد م���ن جميع 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  يف  ال��ع��اق��ة  ذات  اجل���ه���ات 
واخل��ا���س وم��ت��اب��ع��ة حثيثة وف��ع��ال��ة م��ن قبل 
التنفيذ  لعملية  العلمي  للبحث  العليا  الهيئة 

يف كل مراحلها.
وخ���ال م��داخ��ل��ة ل��ه اأك���د رئ��ي�����س جامعة 
دم�����ش��ق ال��دك��ت��ور حم��م��د م��اه��ر ق��ب��اق��ي��ب��ي اأن 
رغم  يتوقف  مل  اجلامعة  يف  العلمي  البحث 
الأزمة  فر�شتها  التي  ال�شعبة  ال��ظ��روف  ك��ل 
الراهنة ومت خال هذه الفرتة اإجناز الآلف 
م���ن ر����ش���ائ���ل امل��اج�����ش��ت��ر وال����دك����ت����وراه لكن 
امل��ط��ل��وب ه��و ت��اأط��ر ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي �شمن 
وتتبناها  عليها  الهيئة  ت�شرف  وطنية  خطة 
يف  ت�����ش��ب  بحثية  حم����اور  تت�شمن  اجل��ام��ع��ة 
املجالت  ك���ل  ال��ت��ط��وي��ري��ة يف  ال���دول���ة  خ��ط��ة 
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ال��ب��ح��ث��ي��ة ب���ح���م���ات ت���وع���وي���ة واإع���ام���ي���ة 
العلمية  البحوث  وف��وائ��د  باأهمية  للتعريف 

التطبيقية.
اأه��م��ي��ة حتفيز  اإىل  امل�����ش��ارك��ون  واأ����ش���ار 
والقطاعات  ال��ب��ح��ث��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
الإن��ت��اج��ي��ة واخل���دم���ي���ة ع��ل��ى ال���رتاب���ط من 
واخلدمية  الإنتاجية  املوؤ�ش�شات  منح  خ��ال 
العلمي  البحث  خم��رج��ات  يف  ت�شتثمر  ال��ت��ي 
حوافز �شريبية ت�شجيعية واإطاق احلكومة 
ج����ائ����زة اأح�������ش���ن ب���ح���ث ت��ط��ب��ي��ق��ي وج���ائ���زة 
عدد  اأك��رب  ت�شتثمر  التي  البحثية  للموؤ�ش�شة 

من اأبحاثها.
اإيجاد  ����ش���رورة  اإىل  امل�����ش��ارك��ون  ول��ف��ت 
البنى الإدارية املنا�شبة لإدارة عملية الرتابط 
العليا  ال��ه��ي��ئ��ة  اإداري�������ة يف  وح�����دة  ك����اإح����داث 
تنفيذ  وم��ت��اب��ع��ة  للتن�شيق  ال��ع��ل��م��ي  للبحث 
اآليات الرتابط وت�شويق وا�شتثمار خمرجات 
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وم��ت��اب��ع��ة ����ش���وؤون الرتابط 
الإنتاجية  ال��ق��ط��اع��ات  يف  ال��ب��ح��وث  وتنفيذ 

واخلدمية.
زيادة م�شادر متويل البحث 

العلمي
واأكد امل�شاركون �شرورة تفعيل وتطوير 
الرتابط  عملية  يف  امل�شاعدة  املوؤ�ش�شات  دور 
مركز  مثل  والداعمة  الو�شيطة  كاملوؤ�ش�شات 
املوا�شفات  الإدارة والنتاجية وهيئة  تطوير 
ومنظمات  ال�����ش��وري��ة  ال��ع��رب��ي��ة  وامل��ق��اي��ي�����س 
يف  والبحوث  ال�شت�شارات  وم��راك��ز  الع��م��ال 
املوؤ�ش�شات العلمية البحثية وخارجها وكذلك 
دعم الهيئة العليا للبحث العلمي يف ا�شتكمال 
املعلومات  كاإغناء نظام  ال�شلة  ذات  اأن�شطتها 
املوارد  اإدارة  ونظام  العلمي  للبحث  الوطني 

العلمية ودعم وتطوير ال�شبكات املعرفية.
الأنظمة  ت��ط��وي��ر  اإىل  امل�����ش��ارك��ون  ودع���ا 
العقود  ل�شياغة  م�شروع  واإع���داد  والقوانني 
م��ن جانب  البحثية  اجل��ه��ة  اأو  ال��ب��اح��ث  ب��ني 
جانب  م��ن  ال��ب��ح��ث  م��ن  امل�شتفيدة  واجل��ه��ة 
وينظم  منهما  كل  حقوق  ي�شمن  حيث  اآخ��ر 
اجلوانب الخاقية للبحث العلمي وي�شبط 
�شيغة  ي�����ش��ع  اأو  ال��ت��ع��اق��د  وم��ع��اي��ر  اأ���ش�����س 

عقدية موحدة.
تعزيز  اأه��م��ي��ة  اإىل  امل�������ش���ارك���ون  ول���ف���ت 
العلمية  املوؤ�ش�شات  بني  وال�شراكة  التوا�شل 
واخلدمية  النتاجية  والقطاعات  البحثية 
الإنتاجية  املوؤ�ش�شات  عن  ممثلني  كم�شاركة 
مناق�شة  يف  واخل��ا���ش��ة  ال��ع��ام��ة  واخل��دم��ي��ة 
العام  ال��ط��اب��ع  ذات  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث  خ��ط��ط 
وت�شجيع  ال��ب��ح��ث��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات 

الت�شاركية يف متويل هذه اخلطط.
وطالب امل�شاركون بزيادة م�شادر متويل 
البحث العلمي وا�شتثمار خمرجاته من خال 
اإدراج بند يف املوازنات اجلارية وال�شتثمارية 
بالبحث  خا�س  العامة  واملوؤ�ش�شات  للوزارات 
العلمي والتطوير التقاين واإ�شراك امل�شارف 
والقطاع اخلا�س واملنظمات النقابية وغرها 
وطني  �شندوق  واإح���داث  التمويل  عملية  يف 
وت�شويق  العلمي  البحث  م�شتلزمات  لتمويل 
وا���ش��ت��ث��م��ار خم��رج��ات��ه وب���ن���اء ن���ظ���ام وطني 

لاإبداع والتحفيز على البحث العلمي.

ال��ت��ط��وي��ري��ة التي  امل�����ش��اري��ع  اإط�����ار  يف 
التعليم  ل����وزارة  ال��ت��اب��ع��ة  امل�����ش��ايف  ت�شهدها 
العايل ..افتتح يف م�شفى املوا�شاة اجلامعي 
حمطة لتوليد الأوك�شجني بدم�شق بكلفة 

290 مليون لرة �شورية.
الدكتور  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر  وب���ني 
عاطف نداف يف اأن املحطة �شتحقق الكتفاء 
الذاتي للم�شفى من مادة الأوك�شجني التي 
تكلف امل�شفى �شنوياً نحو 150 مليون لرة 
امل�شايف  وتزويد  اإم��داد  اإمكانية  مع  �شورية 
امل���ج���اورة ب��ال��ف��ائ�����س م��ن ه���ذه امل����ادة التي 
م�شفى  مثل  باملئة   98 اإىل  نقاوتها  ت�شل 
ج���راح���ة ال��ق��ل��ب وال����ب����روين، م��ع��رب��اً عن 
�شكره لل�شركة ال�شينية التي نفذت املحطة 

بالتعاون مع الكوادر الفنية الوطنية.
ب�����دوره ب���ني ال��دك��ت��ور ع�����ش��ام الأم���ني 
هذه  اقتتاح  اأهمية  اإىل  امل�شفى  ع��ام  مدير 
امل��ح��ط��ة ل��ك��ون الأوك�����ش��ج��ني م����ادة حيوية 
بعمل  و�شلل  ت��وق��ف  اإىل  انقطاعها  ي���وؤدي 
عانت  امل�شفى  واأن  �شيما  امل�شفى  مفا�شل 
النقطاعات  م��ن  امل��ا���ش��ي��ة  ال��ف��رتة  خ���ال 
الأزمة،  ب�شبب ظ��روف  امل��ادة  املتكررة لهذه 

من  تتكون  التوليد  حمطة  اأن  مو�شحاً 
خطي اإنتاج كل منهما ينتج 80 مرتا مكعبا 
بال�شاعة لي�شل اإجمايل اإنتاج اخلطني اإىل 
اآخر  خ��ط  اإىل  اإ���ش��اف��ة  مكعبا  م���رتا   160
امل�شايف  تزويد  اأج��ل  من  ال�شطوانات  مللء 

املجاورة.
اإجناز  اأن  اإىل  الأم��ني  الدكتور  واأ�شار 
تقريبا وهي  كاما  ا�شتغرق عاما  املحطة 
تطويرية  م�����ش��اري��ع  مل��ج��م��وع��ة  ا���ش��ت��ك��م��ال 
كبرة يتم العمل عليها يف امل�شفى لتنطلق 
ال��ع��ام ال��ق��ادم مثل اإق��ام��ة خم��رب للخايا 
الرابع  ال��ط��اب��ق��ني  وجت���دي���د  اجل���ذع���ي���ة 
واخلام�س وتزويدهما ب�200 �شرير واإعادة 
منوهاً  اله�شمي،  التنظر  �شعبة  تاأهيل 
افتتاح  ���ش��ي��ح��ق��ق��ه  ال�����ذي  امل�����ادي  ب��ال��وف��ر 
بالن�شبة  الأوك�������ش���ج���ني  ت���ول���ي���د  حم���ط���ة 
للم�شفى بحوايل 150 مليون لرة وامل�شايف 
العايل  التعليم  منظومة  �شمن  الأخ���رى 

واملنظومات ال�شحية الأخرى.
اأخ��رى لتوليد  افتتاح حمطة  كما مت 
اجلامعي  الأطفال  م�شفى  يف  الأوك�شجني 

بدم�شق بكلفة 293 مليون لرة �شورية.

الدكتور  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر  واأو���ش��ح 
الكتفاء  �شتحقق  املحطة  اأن  ن���داف  ع��اط��ف 
التي  الأوك�شجني  م��ادة  من  للم�شفى  الذاتي 
�شورية  ل���رة  م��ل��ي��ون   60 ن��ح��و  ���ش��ن��وي��اً  تكلف 
املجاورة  امل�شايف  وت��زوي��د  اإم���داد  اإمكانية  مع 

بالفائ�س من هذه املادة احليوية.
ال��دك��ت��ور م���ازن احلداد  ب��ني  م��ن جانبه 
تتكون  التوليد  اأن حمطة  امل�شفى  مدير عام 
1200 مرت  ينتج  منهما  كل  اإن��ت��اج  من خطي 
اإىل  الإن���ت���اج  اإج���م���ايل  ي��وم��ي��ا لي�شل  م��ك��ع��ب 
وجود  اإىل  اإ���ش��اف��ة  يوميا  مكعب  م��رت   2400
اأن  اإىل  م�شرا  ال�شائل  لاأوك�شجني  خزانات 
هذه املحطة �شتزود امل�شفى مبادة الأوك�شجني 
خال  نف�شها  م��ن  ع��ان��ت  اأن  ب��ع��د  احل��ي��وي��ة 

�شنوات الزمة.
اإجناز  اأن  اإىل  احل����داد  ال��دك��ت��ور  واأ����ش���ار 
وهي  تقريبا  ع��ام  م��ن  اأق���ل  ا�شتغرق  املحطة 
يتم  تطويرية  م�شاريع  ملجموعة  ا�شتكمال 
بناء  ت�شييد  م��ث��ل  امل�����ش��ف��ى  يف  عليها  ال��ع��م��ل 
اإىل   4 من  موءلف  امل�شفى  جانب  اإىل  اإ�شايف 
املكونة  ال��دم��وي��ات  �شعب  لتو�شيع  ط��واب��ق   6
و�شعبة  ���ش��ري��را   80 لت�شبح  ���ش��ري��را   37 م��ن 
غ�شيل الكلية التي ت�شم اأربعة اأجهزة لت�شبح 
بيت  اإقامة  وكذلك  الكلية  لغ�شيل  جهازا   14
امل��ر���ش��ى ليبقوا  ���ش��ي��اف��ة لأه�����ايل الأط���ف���ال 
 700 ن��ح��و  اأن  اإىل  م�����ش��را  م��ن��ه��م  ق��ري��ب��ني 
كل  من  يوميا  امل�شفى  يراجع  مري�س  طفل 
اجلراحية  العمليات  عدد  وي�شل  املحافظات 
العمليات  ع��دا  ما  يوميا  عملية   30 نحو  اإىل 

الإ�شعافية.
اجلامعي  الأط����ف����ال  م�����ش��ف��ى  واأح�������دث 
لعام   13 رق���م  الت�شريعي  امل��ر���ش��وم  مب��وج��ب 
القانون  مبوجب  عامة  هيئة  واع��ت��رب   1978
23 لعام 2000 وهو امل�شفى الوحيد املتخ�ش�س 
وي�شتقبل  ���ش��وري��ة  يف  الأط����ف����ال  ب���اأم���را����س 
املحافظات  ج��م��ي��ع  م���ن  واخل�����دج  الأط����ف����ال 
وي���ق���دم ال����ش���ت�������ش���ارات ال��ط��ب��ي��ة واخل���دم���ات 

العاجية.

افتتاح حمطة لتوليد الأوك�سجني يف م�سفى املوا�ساة 
اجلامعي واأخرى يف م�سفى الأطفال
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الفرانكوفوين  ال��رق��م��ي  امل���رك���ز  اخ��ت��ت��م 
ال�شيفية  املدر�شة  فعاليات  دم�شق  جامعة  يف 
التي نظمها لطاب ال�شنتني الثانية والثالثة 
ب��ج��ام��ع��ة دم�شق  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  ال��ل��غ��ة  ق�����ش��م  يف 
بهدف رفع القدرات واملهارات اللغوية لديهم 

والرتقاء بها.
الدكتور  دم�����ش��ق  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  اأك����د  و 
حم���م���د م���اه���ر ق��ب��اق��ي��ب��ي اأه���م���ي���ة ال�������دورات 
عند  ال��ل��غ��وي��ة  ال���ق���درات  تنمية  يف  ال�شيفية 
يف الكلية  الدرا�شة  تقليد  عن  بعيدا  الطاب 
ت���ع���زز ثقة  ال��ن�����ش��اط��ات  اأن ه����ذه  ف�����ش��ا ع���ن 
الطالب بنف�شه وجتعله اأكرث تفاعا وح�شورا 
يف حياته الدرا�شية واملمار�شة العملية وتقوية 
اللغوية لديه والقدرة على  التوا�شل  مهارات 
احلوار واملحادثة باأ�شاليب اأكرث دقة داعيا اإىل 
التجربة وال�شتفادة  العمل على تطوير هذه 
خدمة  لي�شمل  املركز  وخ��ربات  اإمكانيات  من 

املجتمع اأي�شا.
تفجري الطاقات الإبداعية 

هالة  الدكتورة  املركز  مديرة  واأو�شحت  
الدورة  اتبعوا  وطالبة  طالبا   26 اأن  ال�شباغ 
على  تدريبهم  ت�شمنت  ي��وم��ا   15 م��دى  على 
املواقف  م��ع  التعامل  وكيفية  اإج���راء احل���وار 
مبا  اليومية  حياتهم  يف  لها  يتعر�شون  التي 
حاجز  وك�شر  �شخ�شيتهم  تنمية  اإىل  ي���وؤدي 
ب��ال��ن��ف�����س وتفجر  ال��ث��ق��ة  اخل�����وف وت���ع���زي���ز 
والك�شف  لديهم  الكامنة  الإبداعية  الطاقات 
والتاأليف  ال���ك���ت���اب���ة  ف����ن  يف  م���واه���ب���ه���م  ع����ن 

والتمثيل. 
وذك����رت ال�����ش��ب��اغ اأن ال��ط��اب مت��ك��ن��وا يف 
م�شرحية  م�شاهد  تاأليف  م��ن  ال���دورة  نهاية 
���ش��غ��رة ب��ال��ل��غ��ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة م�����ش��ت��وح��اة من 
احلياة اليومية ومن املواقف وامل�شكات التي 
اأن هذه الفعاليات  اإىل  يتعر�شون لها م�شرة 
توؤكد غنى جامعة دم�شق بالطاقات الإبداعية 
املب�شرة والتي تعك�س ال�شورة احلقيقية لوجه 

�شورية احل�شاري.
بدوره اأ�شار فرا�س نعمة م�شوؤول التوثيق 
اأن  اإىل  وال��دورات والتدريب العلمي يف املركز 
ال��ت��ي تقوم  الفعاليات  اأه���م  م��ن  ال����دورة  ه��ذه 
باأكرث  للفرانكوفونية  اجلامعية  الوكالة  بها 
من دولة يف العامل وتهدف اإىل تقدمي خدمة 
التعبر  ب��ت��ق��وي��ة  ت��ت��م��ث��ل  ل��ل��ط��اب  ج���دي���دة 
تاأليف  خ��ال  من  عندهم  والكتابي  ال�شفهي 
م�����ش��اه��د مت��ث��ي��ل��ي��ة ق�����ش��رة م����دة ك���ل م�شهد 
منها 3 دقائق باللغة الفرن�شية املحكية ولي�س 

باللغة التي يتم تعلمها يف اجلامعة. 
روح العمل اجلماعي 

واأعرب الطاب امل�شاركون يف الدورة عن 
املدر�شة  نظمت  ال��ت��ي  امل��رك��ز  لإدارة  �شكرهم 
ال�����دورة  ه����ذه  اأن  اإىل  م�����ش��ري��ن  ال�����ش��ي��ف��ي��ة 
اللغة الفرن�شية  باإغناء مفرداتهم يف  �شاهمت 
ودعمها من ناحية القواعد اللفظية واأ�شلوب 
احلوار ، ف�شا عن دورها يف تعزيز روح العمل 

اجلماعي لديهم.
ويف نهاية احلفل مت توزيع ال�شهادات على 
امل�شاركني يف الدورة واجلوائز على املتميزين 

فيها. 
وال���وك���ال���ة  دم�������ش���ق  ج���ام���ع���ة  اأن  ي����ذك����ر 
اف��ت��ت��ح��ت��ا املركز  ل��ل��ف��ران��ك��وف��ون��ي��ة  اجل��ام��ع��ي��ة 
اأي��ار عام  الرقمي الفرانكوفوين يف ال� 24 من 
اإعطاء الأولوية  اإىل  وي��ه��دف  بدم�شق   2004
والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا  ل�شتخدام 
من  التدريبية  احل��اج��ات  تلبية  اإىل  وال�شعي 
واإي�شال  العلمي  الإنتاج  ودعم  ال��دورات  حيث 
املعلومات العلمية والتقنية اإىل اأكرب �شريحة 
اأداء  ال��ب��اح��ث��ني وامل�����ش��اه��م��ة يف حت�����ش��ني  م���ن 
�شعيهم  يف  اجل���ام���ع���ي���ني  ودع������م  اجل���ام���ع���ات 
يف  التعليمية  التكنولوجيا  م��ن  ل��ا���ش��ت��ف��ادة 
التعليم العايل من خال تقدمي الفر�س التي 
ت�شمح لهم باختبار ممار�شات تربوية جديدة.

املركز الرقمي الفرانكوفوين
 يختتم فعاليات مدر�شته ال�شيفية

قباقيبي: �سرورة تطوير التجربة بالعتماد 
على خربات املركز وجتارب مواهب الطالب

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

نظم ق�شم علم الن�شج حول ال�شنية يف كلية طب الأ�شنان بجامعة دم�شق بالتعاون مع 
�شركة اإبداع للتطوير الهند�شي اليوم ور�شة عمل ودورة تعليمية اأكادميية بعنوان »م�شاهدات 

�شريرية متقدمة يف علم زراعة الأ�شنان« وذلك على مدرج املوؤمترات يف الكلية.
وتت�شمن الور�شة التي ت�شتمر اأ�شبوعا جمموعة من املحا�شرات الخت�شا�شية يف زراعة 
الأ�شنان منها النظرية واأخرى عملية و�شيتم خالها تطبيق زراعات ب�شكل عملي للمبتدئني 

واملتقدمني.
وبني رئي�س ق�شم علم الن�شج الدكتور طارق ال�شويكي اأن هذه الور�شة تاأتي لرفد املجتمع 
والبدائل  الأ�شنان  زرع  جمال  يف  العلم  اإليه  تو�شل  ما  اأح��دث  وعر�س  اجلديدة  باخلربات 

العظمية م�شرا اإىل اأن الور�شة ي�شارك فيها طاب من جميع املحافظات ال�شورية.

ن�سر مفاهيم القانون الدويل الإن�ساين حمور 
بحث بني جامعة دم�سق وبعثة ال�سليب الأحمر

اللجنة  ال��دك��ت��ور حم��م��د م��اه��ر قباقيبي ورئ��ي�����ش��ة بعثة  ب��ح��ث رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق 
الدولية لل�شليب الأحمر يف �شورية ماريان غا�شر �شبل تعزيز التعاون امل�شرتك ول �شيما يف 
جمال تنظيم ور�شات العمل واملحا�شرات والربامج املتعلقة بن�شر مفاهيم القانون الدويل 

الإن�شاين.
عمل  ور�شات  تنظيم  ومنها  اجل��اري  العام  خ��ال  املقررة  الن�شاطات  اجلانبان  وناق�س 
ال�شيا�شية  ي�شارك فيها مدر�شو مقرر القانون الدويل الإن�شاين يف كليات احلقوق والعلوم 

والإعام وبع�س التخ�ش�شات التي تهتم بال�شاأن الإن�شاين والقوانني الناظمة له.
واأ�شار الدكتور قباقيبي اإىل اأنه من املقرر تنفيذ عدة ن�شاطات بني جامعة دم�شق واللجنة 
الدولية لل�شليب الحمر حول القانون الدويل الإن�شاين خال العام اجلاري وفقا ملا ن�شت 
عليه مذكرة التفاهم املوقعة بني اجلانبني العام املا�شي وتو�شيع دائرة امل�شاركة لت�شمل عددا 
اأهميته الكربى  من اجلامعات احلكومية الأخرى يف �شورية متهيدا لإعطاء هذا املو�شوع 

يف املناهج التدري�شية يف كليات احلقوق اإ�شافة اإىل اإحداث برامج يف الدرا�شات العليا حوله.
بدورها لفتت غا�شر اإىل اأنه مت تنظيم عدد من الور�شات التدريبية والتعريفية بالقانون 
املوؤ�ش�شات احلكومية وذلك من خال  �شارك فيها ممثلون عن عدد من  الإن�شاين  ال��دويل 
باأن  اأملها  عن  معربة  الن�شاين  ال��دويل  للقانون  الوطنية  اللجنة  مع  والتن�شيق  التعاون 

ي�شتمر هذا التعاون ول �شيما يف الأو�شاط الأكادميية.
�شباط  يف  وقعتا  �شورية  يف  الأح��م��ر  لل�شليب  الدولية  والبعثة  دم�شق  جامعة  وكانت 
واملن�شورات  اخل��ربات  وتبادل  والأك��ادمي��ي  العلمي  املجال  للتعاون يف  تفاهم  املا�شي مذكرة 

والإ�شدارات العلمية واإقامة فعاليات علمية م�شرتكة.
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جامعة دم�شق حتتفل بتخريج دفعات جديدة من طالبها 
احتفلت كليات جامعة دم�سق بتخريج دفعات جديدة من طالبها للعام الدرا�سي 2016ـ 2017 .

باأيدينا تعمر .. 
كلية احلقوق  اأط��ل��ق��ت   الإط�����ار  ه���ذا  ويف 
ا�شم  طابها  م��ن  تخرجت  التي  الدفعة  على 
حفل  يف  طالب    208 وبلغت   تعمر«   »باأيدينا 
الهند�شة  كلية  يف  البا�شل  م��درج  على  نظمته 

املدنية.
وقال عميد الكلية الدكتور ماهر ملندي 
اخلريجني  اإن  احل���ف���ل..  خ���ال  ل���ه  ك��ل��م��ة  يف 
ا�شتحقوا بجدارة ما بلغوه من حت�شيل علمي 
يف جامعة دم�شق التي ت�شكل اإحدى اأهم منارات 

العلم واملعرفة بكادرها التدري�شي والإداري. 
افتخاره  ع���ن  م��ل��ن��دي  ال��دك��ت��ور  واأع������رب 
رديفا  ي�شكلون  باعتبارهم  اجلدد  باخلريجني 
لاأجيال ال�شابة التي يعول عليها بناء الوطن 
والذود  ومناعته  �شابته  وتعزز  به  والرتقاء 

عن �شيادته وكرامته.
م����ن ج���ان���ب���ه دع�����ا ي���ا����ش���ر ال����دن����دح ع�شو 
ق��ي��ادة ف���رع ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق ل��احت��اد الوطني 
والإعام  الثقافة  رئي�س مكتب  �شورية  لطلبة 
ليكونوا  العلم  ر���ش��ال��ة  ���ش��ون  اإىل  اخل��ري��ج��ني 
على قدر امل�شوؤولية امللقاة على عاتقهم خال 
هذه  تخريج  اأن  اإىل  م�شرا  القادمة  املرحلة 
ال��دف��ع��ة اجل���دي���دة م���ن ك��ل��ي��ة احل���ق���وق يعترب 
ر�شالة باأننا م�شتمرون رغم كل �شيء بتح�شيل 
ومواجهة  بادنا  لنه�شة  به  والتم�شك  العلم 

الفكر 
على  ال�شهادات  توزيع  احلفل  خ��ال  ومت 
اخل��ري��ج��ني  وت��ك��رمي الأوائ����ل منهم وتقدمي 
عر�س م�شرحي بعنوان »جامعتي اأمي« لفرقة 
حممود  اإخ����راج  م��ن  امل�شرحية  للفنون  لم���ار 

اخلطايبي ومقاطع غنائية وفنية و�شعرية.
دفعة الأمل..

كما احتفلت كلية الإعام بتخريج الدفعة 
طالبا   80 عددهم  البالغ  طابها  من  الرابعة 
وطالبة با�شم »دفعة الأمل« وكرمت املتفوقني 

منهم.
ولفت الدكتور حممد العمر عميد الكلية 
الإعام  كلية  اأن  اإىل  احلفل  خ��ال  كلمته  يف 
ن�شبيا  ق�شرة  زمنية  ف��رتة  خ��ال  ا�شتطاعت 
اأن »حتقق قفزات واإجن��ازات وا�شحة يف جمال 
وم�شاهمة  م��ل��ح��وظ  دور  ل��ه��ا  وك����ان  الإع�����ام 
بخريجني  الإعامية  املوؤ�ش�شات  رفد  يف  غنية 

موؤهلني بجميع العلوم ال�شحفية«.
اهتمت  الكلية  اأن  العمر  الدكتور  واأو�شح 
املرحلة  يف  ���ش��واء  الدر�شية  خططها  بتطوير 
اجلامعية الأوىل اأو برنامج املاج�شتر وقامت 
ذل��ك على  لينعك�س  الدكتوراه  درج��ة  ب��اإح��داث 
يف  وت�شاهم  خططها  جميع  يف  الكلية  تطوير 

بناء القدرات ال�شحفية املهنية الوطنية.
الوطني لطلبة �شورية  ويف كلمة الحت��اد 
اأ�شار هاين حيدر م�شوؤول التنظيم يف الكلية اإىل 
اأن نقل احلقائق كما وقعت م�شوؤولية عظيمة 
لي�س  وم�شداقية اخلرب  على جودة  واحلفاظ 
بالأمر الهني ول يتقنه اإل املحبون املعطاوءون 
داعيا اخلريجني اإىل العمل على اإي�شال �شوت 

منهم  املتفوقني  وكرمت  نبنيها«  نرجع  »�شوا 
على مدرج البا�شل يف الكلية.

ال��دك��ت��ور حم��م��د م��اه��ر قباقيبي  واأ����ش���ار 
احلفل  خ��ال  كلمته  يف  دم�شق  جامعة  رئي�س 
عاتق  على  تقع  ال��ت��ي  الكبرة  امل�شوؤولية  اإىل 
اخلريجني يف مرحلة اإعادة الإعمار لفتا اإىل 
اأن خريجي الكلية اأثبتوا جدارة يف �شوق العمل 

وكانوا مثال للتميز والإبداع.
اجلامعة  دع���م  قباقيبي  ال��دك��ت��ور  واأك����د 
الخت�شا�شات  كل  العلمية يف  الطاب  مل�شرة 
توفر  ناحية  من  �شواء  لها  التابعة  والكليات 
م�شتلزمات البنية التحتية اأو من ناحية تاأهيل 
اإىل  م�شرا  العلمية  خرباتهم  ودعم  الأ�شاتذة 
اأك��رث من  اإىل  ع��دد ط��اب اجلامعة و�شل  اأن 

250 األف طالب وطالبة.
الهند�شة  كلية  عميد  اع��ت��رب  جانبه  م��ن 
اخلريجني  اأن  البابا  �شكري  الدكتور  املدنية 
جتاوزوا بعزميتهم القوية كل التحديات التي 
مير بها الوطن وهم يتمتعون بكامل مقومات 
حت�شيلهم  متابعة  اإىل  داعيا  الناجح  املهند�س 
واملحافظة  �شورية  بناء  يف  وامل�شاهمة  العلمي 

عليها قوية منيعة.
ويف كلمة الحت��اد الوطني لطلبة �شورية 
فرع جامعة  قيادة  ال�شمايل ع�شو  نوه حممد 
دم�شق لاحتاد بدور الحتاد يف دعم الطاب 
ل��ه��م وتوجيه  ال���رع���اي���ة وال��ت��ح��ف��ي��ز  وت���ق���دمي 
طاقاتهم من اأجل بناء م�شتقبلهم الذي هو يف 
املح�شلة م�شتقبل الوطن معتربا اأن الحتفال 
وتتويج  ح�شاد  يوم  هو  جديدة  دفعة  بتخريج 
جل��ه��د دائ����م وم��ت��وا���ش��ل ب��ذل��ه ال���ط���اب على 
امتداد حياتهم الدرا�شية يف اجلامعة وحققوا 

خاله كل متطلبات النجاح.
اخلريجة  ع���ربت  اخل��ري��ج��ني  ك��ل��م��ة  ويف 
الأوىل ليلى �شمر م�شم�س ال�شباغ عن تقدير 
زم��ائ��ه��ا جل��ه��ود الأ���ش��ات��ذة ال��ت��ي ا���ش��ه��م��ت يف 
اخلريجني  اأن  م���وؤك���دة  وت��ف��وق��ه��م  جن��اح��ه��م 
�شيكونون جند الوطن خلف حماة الديار من 
اإىل  بالوطن  لارتقاء  واملعرفة  العلم  خ��ال 

اأعلى امل�شتويات.
الإره���اب يف بلدنا مل  »اإن ما فعله  وقالت 
بلدنا  ل��ب��ن��اء  و�شعينا  طموحنا  يف  ي��وؤث��ر  ول���ن 
ل���رند ج���زءا ب�شيطا مما  ب��ج��ه��ودن��ا  وت��ط��وي��ره 

قدمه لنا«.
وتوزيع  امل��ه��ن��ة  ق�����ش��م  اأداء  احل��ف��ل  ت��خ��ل��ل 
التذكارية  ال�شهادات على اخلريجني والدروع 
على املعنيني وعر�س فيلم عن الكلية ومقاطع 
م�����ش��رح��ي��ة م���ن اإع�����داد ط���اب ال��ك��ل��ي��ة جت�شد 
مرحلة اإعادة الإعمار باأيدي املهند�شني اإ�شافة 

اإىل فقرات فنية.
النجم  املنر  عبد  الدكتور  احلفل  ح�شر 
الإدارية  لل�شوؤون  العايل  التعليم  وزير  معاون 
جامعة  ف��رع  قيادة  اأع�شاء  من  وع��دد  واملالية 
دم�شق حلزب البعث العربي ال�شرتاكي ونواب 
نقابة  ف��رع  واأع�����ش��اء  ورئي�س  اجلامعة  رئي�س 
املهند�شني يف حمافظة دم�شق واأع�شاء الهيئة 
التدري�شية والإدارية يف كلية الهند�شة املدنية 

وح�شد من اأهايل اخلريجني.

وان  وكلماتهم  اأق��ام��ه��م  ع��رب  للعامل  �شورية 
يكونوا اأوفياء لوطنهم.

بدور  الأوىل  اخلريجة  اع��ت��ربت  ب��دوره��ا 
الفاح يف كلمة اخلريجني اأن التخرج هو ثمرة 
م�شرة عناء وتعب بذلها الطاب على مقاعد 
الدرا�شة متحدين كل الظروف ال�شعبة معربة 
ع��ن ���ش��ك��ره��ا ل��اأ���ش��ات��ذة واجل��ام��ع��ة ولأه����ايل 

الطاب الذين كانوا �شندا وقوة لأبنائهم.
حول  فيلم  عر�س  التخريج  حفل  تخلل 
اإ�شافة  ال��ك��ل��ي��ة  ل��ط��اب  ال��درا���ش��ي��ة  امل�����ش��رة 
اإىل 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 الإعامية والإدارية بدم�شق عددا من 
لإتباع  الكلية  اأق�شام  الأوائ��ل يف  للطاب  املنح 

اأي دورة يختارونها باإعفاء تام من الر�شوم.
اإعادة اإعمار �شورية

وحتت �شعار »اإعادة اإعمار �شورية« نظمت 
من  جديدة  دفعة  لتخريج  حفل  العلوم   كلية 
طابها البالغ عددهم نحو 191 طالبا وطالبة 
الهند�شة  كلية  يف  البا�شل  م���درج  على  وذل���ك 

املدنية. 
الدكتور  دم�����ش��ق  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����س  اأك����د  و 
ال��ن��ج��اح��ات التي  اأن  ق��ب��اق��ي��ب��ي  حم��م��د م��اه��ر 
اخت�شا�شاتها  باختاف  العلوم  كلية  حتققها 
الذين  واأ�شاتذتها  طابها  ج��ه��ود  ع��ن  ن��اجت��ة 
التي  ال��ظ��روف  اإمكاناتهم يف ظ��ل  ك��ل  ق��دم��وا 
اإعادة  مرحلة  اأن  اإىل  م�شرا  �شورية  تعي�شها 
القدرات  بناء  على  الرتكيز  تتطلب  الإع��م��ار 
على  ق���ادرة  اأج��ي��ال  لتكوين  ودعمها  الب�شرية 

حمل راية العلم وبناء �شورية.
العلوم بجامعة  كلية  اأو�شح عميد  ب��دوره 
اأن اخلريجني  الدكتور حممود قويدر  دم�شق 
والجتهاد  العلم  م��ن  ���ش��ن��وات  ث��م��ار  يقطفون 
ع��ل��ى م��ق��اع��د ال��درا���ش��ة ل��ي��ك��ون��وا ب��ن��اة الوطن 

لي�شهموا يف نه�شته وتطويره. 
بعنوان  ف��ي��ل��م  ع���ر����س  احل���ف���ل  وت���خ���ل���ل 
كلية  ع��ن  امل�شرحية  ليمار  لفرقة  »تخرجنا« 
العلوم ودرا�شة الطاب فيها وتوزيع ال�شهادات 

والدروع التقديرية عليهم.

و 200 طالب يف للغة الفرن�شية 
كما احتفل ق�شم اللغة الفرن�شية يف كلية 
دم�شق  ب��ج��ام��ع��ة  الإن�����ش��ان��ي��ة  وال��ع��ل��وم  الآداب 
بتخريج 200 طالب وطالبة وتكرمي املتفوقني 

منهم.
والعلوم  الآداب  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  وب���ي���ن���ت 
الإن�شانية الدكتورة فاتنة ال�شعال يف كلمة لها 
خال احلفل اأن اإتقان اللغات من اأهم ال�شبل 
العديد  فتح  للنجاح حيث متكن ممتلكها من 
املعلومة  على  واحل�شول  اأم��ام��ه  الأب���واب  م��ن 
العلم  ت��ط��ور  م��ع  وخ��ا���ش��ة  واأو���ش��ع  اأدق  ب�شكل 
ق�شم  اأن  اإىل  م�شرة  املعلومات  وتكنولوجيا 
خال  خ��رج  دم�شق  بجامعة  الفرن�شية  اللغة 
ال�شنوات ال�شابقة كوادر متميزة كان لها ب�شمة 

يف املجتمع.
وه���ن���اأت ال�����ش��ع��ال ال��ط��اب ب��ح�����ش��اد ثمار 
والدعم  الرتبية  يف  قدموه  ملا  وذويهم  تعبهم 
لروا اأبناءهم يف مثل هذا اليوم وهم مرتدون 
ثوب التخرج متمنية اأن يكون حفل تخرجهم 
حافل  م�شتقبل  نحو  جديدة  انطاقة  نقطة 

بالإجنازات.
اللغة  ق�����ش��م  رئ���ي�������س  ل���ف���ت  م����ن ج���ان���ب���ه 
الفرن�شية يف اجلامعة الدكتور ح�شني �شديق 
اإىل اأن املعارف واخلربة التي اكت�شبها الطاب 
خال درا�شتهم توؤهلهم للعمل يف عدة جمالت 
اأو  ال�شياحة  اأو  الرتجمة  اأو  التعليم  يف  �شواء 

الإعام و�شركات القطاع اخلا�س.
الطالبة  األ����ق����ت  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  وب���ال���ل���غ���ة 
�شكرت  امل��ت��ف��وق��ني  ب��ا���ش��م  كلمة  ال��ب��ق��اع��ي  ن���ور 
اللغة  ق�شم  واأ���ش��ات��ذة  وكليتها  جامعتها  فيها 
الفرن�شية الذين كان لهم الف�شل يف الو�شول 
موؤكدة  والنجاح  التفوق  من  املرحلة  هذه  اإىل 
اأوفياء  �شيكونون  اخلريجني  وزم��اوؤه��ا  اأن��ه��ا 

جلامعتهم وخر ر�شل لها اأينما حلوا.
�شهادات  ت����وزي����ع  مت  احل���ف���ل  خ���ت���ام  ويف 

التخرج على الطاب وتكرمي املتفوقني.
وغنائية  فنية  ف��ق��رات  احلفل  تخلل  كما 

باللغة الفرن�شية.
 �شوا نرجع نبنيها 

واحتفلت كلية الهند�شة املدنية يف جامعة 
دم�شق بتخريج 400 طالب وطالبة با�شم دفعة 
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دلئل اإر�شادية
الندوة عدة حماور  امل�شاركون يف  وناق�س 
ال�شامة  جم���ال  يف  العلمي  بالبحث  تتعلق 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة وال���دوائ���ي���ة وت��ت��ب��ع الأدوي������ة من 
اإر�شادية لتوزيع وتخزين  خال عر�س دلئل 
واإتاف الأدوية واملواد الكيميائية ودور خمابر 
�شامة  الدوائية يف �شبط  والبحوث  الرقابة 
الدواء واأنظمة اجلودة املتكاملة والبيئة واإدارة 

النفايات والتخل�س الآمن منها.
التخل�س  كيفية  عن  امل�شاركون  وحت��دث 
لل�شامة  العاملية  والتوجهات  النفايات  م��ن 
والدوائية  الكيميائية  امل��واد  وتاأثر  الدوائية 
ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��خ��ل�����س الآم�����ن من 
ال��ن��ف��اي��ات ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ال��ن��اجت��ة ع���ن خمابر 
ت�شبب  التي  ال�شناعة  يف  وامللوثات  اجلامعات 
يف  املهنية  والت�شممات  ومعاجلتها  ال��ع��دوى 
�شيادلة  نقابة  وم��ب��ادرة  الدوائية  ال�شناعات 
املنتهية  الأدوي��ة  الآم��ن من  للتخل�س  �شورية 

ال�شاحية يف �شيدلية املنزل.
ويف ك��ل��م��ت��ه خ���ال اف��ت��ت��اح ال���ن���دوة لفت 
املهند�س ح�شني خملوف وزير الإدارة املحلية 
كبرا  اهتماما  اأول��ت  ال��دول��ة  اأن  اإىل  والبيئة 
املبادرة  خال  من  حمايتها  و�شرورة  بالبيئة 
التفاقيات  م���ن  ال���ع���دي���د  اإىل  ل��ان�����ش��م��ام 
والعمل  ال��دول��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  وال���ربوت���وك���ولت 
اتفاقية  ببنودها مثل  على تنفيذها واللتزام 
الكيميائية  ب����امل����واد  امل��ت��ع��ل��ق��ة  /روت�����������ردام/ 
/ا�شتوكهومل/  واتفاقية  اخل��ط��رة  وامل��ب��ي��دات 
/ واتفاقية  التحلل  بطيئة  الع�شوية  للمواد 
اخلطرة  النفايات  بنقل  التحكم  ب�شاأن  ب��ازل/ 
وال��ت��خ��ل�����س م��ن��ه��ا ع���رب احل�����دود اإ���ش��اف��ة اإىل 

العديد من التفاقيات الأخرى .
اأهمية  اأن  اإىل  خم��ل��وف  ال���وزي���ر  واأ����ش���ار 
اأهمية قطاع الدواء والإدارة  الندوة تاأتي من 
كل  لتذليل  ال���وزارة  ت�شعى  حيث  له  املتكاملة 
بهدف  القطاع  هذا  تعرت�س  التي  ال�شعوبات 
ت���اأم���ني ال������دواء اجل���ي���د ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى �شحة 
امل��واط��ن ون��ظ��را خل��ط��ورة ال��ن��ف��اي��ات الناجتة 
اأو  والإن���ت���اج  الت�شنيع  م��رح��ل��ة  ���ش��واء يف  ع��ن��ه 
ال�شتخدام يف امل�شايف واملراكز ال�شحية ول بد 
من وجود اإدارة متكاملة له وما ينتج عنه من 

نفايات.
معاجلة تلوث بردى

ال����وزارة  اأن  ال��وزي��ر خم��ل��وف اإىل  واأ����ش���ار 
بت�شنيف  تعنى  التي  الوطنية  الأنظمة  اأعدت 
والنفايات  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  نفايات  واإدارة 
الن�شاطات  ع��ن  امل��ت��ول��دة  اخل��ط��رة  ال�شناعية 

ال�شناعية واخلدمية.
وحول التلوث احلا�شل يف نهر بردى قال 
الوزير خملوف »انه عقد اأم�س الأول اجتماعا 
يف م��ب��ن��ى ال�������وزارة ب��ح�����ش��ور وزي������ري امل�����وارد 
ومت  وريفها  دم�شق  وحمافظي  واملالية  املائية 

اإىل قرار ملعاجلة تلوث النهر ب�شكل  الو�شول 
كامل بدءا من املنبع وحتى امل�شب وتخ�شي�س 
اإ�شافة  والهامة/  /جمرايا  معاجلة  حمطتي 
�شرف  �شبكات  واإن�شاء  ال��زب��داين  حمطة  اإىل 
���ش��ح��ي واأ���ش��ب��ح��ت اخل���ط���ة اخل��ا���ش��ة بذلك 
اأن  اإىل  لفتا  املعنية«  ل��ل��وزارات  عمل  برنامج 
 14 ال���  ت��ت��ج��اوز  للم�شروع  الإج��م��ال��ي��ة  القيمة 

مليار لرة �شورية .
العتماد على الطاقات العلمية

م��ن ج��ان��ب��ه ب��ني ال��دك��ت��ور حم��م��د ماهر 
ق��ب��اق��ي��ب��ي رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق اأن امل����واد 
حياتنا  م��ن  م��ه��م��ا  ج����زءا  ت�شكل  الكيميائية 
�شديدة  ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  م�����واد  وه���ن���اك  ال��ي��وم��ي��ة 
ع��ل��ى �شحة  �شلبا  ت��وؤث��ر  اأن  اخل��ط��ورة مي��ك��ن 

الإن�شان عندما ت�شتخدم ب�شكل غر �شحيح.
تطبيق  اأن  اإىل  قباقيبي  الدكتور  واأ���ش��ار 
ال�����ش��ام��ة ال��دوائ��ي��ة ي����وؤدي اإىل ال��وق��اي��ة من 
التاأثرات  اأو  ال���دوائ���ي���ة  الأخ����ط����اء  ح�����دوث 
الدول  معظم  ت�شعى  حيث  لاأدوية  العك�شية 
اإىل زيادة الوعي حول ال�شفات املميزة لنظام 
ال�����ش��ام��ة ال���دوائ���ي���ة واإح�������داث ب��ن��ي��ة حتتية 
ال�شامة  م�شتوى  ل��رف��ع  ال�����ش��اع��ي��ة  للجهود 
ال���دوائ���ي���ة وت��ق��ي��ي��م ه����ذه اجل���ه���ود م���ع مرور 

الزمن.
واعترب رئي�س اجلامعة اأن البحث العلمي 
ل يتم بجهود فردية واإمنا يجب اأن ينبع من 
اجلامعات  م��ن  يتطلب  وه��ذا  املجتمع  حاجة 
البحث  اإ�شرتاتيجية  لتبني  احلثيث  العمل 
يف  العلمية  الطاقات  على  والعتماد  العلمي 

حل امل�شاكل اخلا�شة باملجتمع.
دعم املبادرات

الدكتور حممود احل�شن  اأك��د  من جانبه 
نقيب �شيادلة �شورية يف كلمته اأهمية املحاور 
ال��ت��ي ت��ت��ن��اول��ه��ا ال���ن���دوة ك��ون��ه��ا ت��ت��ع��ل��ق بعمل 
ال��ك��ث��ر م��ن اجل��ه��ات ال��ع��ام��ة م�����ش��را اإىل اأن 

جمال البحث العلمي والدرا�شات الدوائية.
ابراهيم  ع���اء  امل��ه��ن��د���س  ال��ن��دوة  ح�شر 
حمافظ ريف دم�شق والدكتور خالد احللبوين 
اأمني فرع جامعة دم�شق حلزب البعث العربي 
ال����ش���رتاك���ي وال���دك���ت���ور ه���م���ام ح���ي���در اأم���ني 
ف���رع ري���ف دم�����ش��ق ل��ل��ح��زب وال��دك��ت��ورة �شحر 
ل�شوؤون  العايل  التعليم  وزي��ر  معاون  الفاهوم 
الفروع  ق���ي���ادا ت  واأع�������ش���اء  ال��ع��ل��م��ي  ال��ب��ح��ث 
روؤ�شاء اجلامعات وعمداء  احلزبية وعدد من 
الهيئة  واأع�شاء  واخلا�شة  احلكومية  الكليات 

التدري�شية واأع�شاء نقابة �شيادلة �شورية.
حما�شرة   15 ن��ح��و  ال����ن����دوة  وت�����ش��م��ن��ت 
تنوعت  ج��ل�����ش��ات  ث���اث  ع��ل��ى  م��وزع��ة  علمية 
ال��ع��ل��م��ي يف جمال  ال���ب���ح���ث  ب����ني  ع��ن��اوي��ن��ه��ا 
وزارة  ودور  وال��دوائ��ي��ة  الكيميائية  ال�شامة 
ودور  الكيميائية  ال�شامة  يف  املحلية  الإدارة 
�شبط  يف  الدوائية  والبحوث  الرقابة  خمابر 
النظائر  من  التخل�س  و�شبل  ال��دواء  �شامة 
امل�����ش��ع��ة ال�����ش��ي��دلن��ي��ة وال��ت��خ��ل�����س 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�شاحية.
 تاأ�شي�ض برنامج وطني لن�شر 

الوعي البيئي
ويف ختام اأعمال الندوة اأو�شى امل�شاركون 
البيئي  الوعي  لن�شر  وطني  برنامج  بتاأ�شي�س 

وطرق احلد من النفايات الدوائية.
ف��ري��ق عمل  ت�شكيل  امل�����ش��ارك��ون  واق����رتح 
ونقابة  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ح��ل��ي��ة  الإدارة  وزارة  م���ن 
علمية حول  اأبحاث  لإجناز  ال�شيدلة  وكليات 
التخل�س الأمن من النفايات الطبية وتوجيه 
املعامل واملن�شاآت ال�شناعية اإىل تطبيق اأنظمة 
م�شوؤول  وتعيني  �شنوات  ثاث  خال  اجل��ودة 
ب��ي��ئ��ي��ة يف ك���ل م��ع��م��ل دوائ�����ي ملتابعة  ���ش��ام��ة 
النفايات  م���ن  الأم�����ن  التخزين والتخل�س 

الدوائية
جتربة  ت��ع��م��ي��م  اإىل  امل�������ش���ارك���ون  ودع������ا 
التالفة  الأدوي�������ة  ج��م��ع  يف  ح���م���اة  حم��اف��ظ��ة 
منها  ل��ل��ت��خ��ل�����س  ال�������ش���اح���ي���ة  وامل���ن���ت���ه���ي���ة 
 واع��ت��م��اد م���ب���ادرة ن��ق��اب��ة ���ش��ي��ادل��ة ���ش��وري��ة يف
جمال حتديد �شيدليات مهمتها جمع الأدوية 
ب�شكل  منها  والتخل�س  ال�شاحية  منتهية 

اآمن.
م��ب��ادرة جامعة  تبني  امل�����ش��ارك��ون  واأع��ل��ن 
ب����اإج����راء م�����ش��ح ميداين  ال��ق��ل��م��ون اخل��ا���ش��ة 
النفايات  ح��ج��م  مل��ع��رف��ة  ال��ق��ل��م��ون  مل��ن��ط��ق��ة 
الناجتة عن الرعاية ال�شحية وكيفية التعامل 
معها موؤكدين �شرورة ت�شكيل جلان توعية يف 
املدار�س حول ال�شامة الدوائية والبيئية عرب 
م�شابقات ومعار�س وغرها مع ال�شتفادة من 

و�شائل الإعام يف هذا املجال.

الإدارة املتكاملة للمواد الأولية الكيميائية يف ندوة علمية بكلية ال�شيدلة
خملوف ... الوزارة اأعدت الأنظمة الوطنية لت�سنيف واإدارة نفايات الرعاية ال�سحية وال�سناعية 

جمالته  مبختلف  البيئية  ال�شامة  مو�شوع 
املوؤمترات  عاملي من خال  اهتمام  هو حمط 
التي تعقد لأجلها والتو�شيات ال�شادرة عنها.

م�شوؤوليتنا  “اإن  احل�شن  الدكتور  وق��ال 
ال��ب��ي��ئ��ة تتطلب  ال��وط��ن��ي��ة يف احل���ف���اظ ع��ل��ى 
النقابة  وان  اجل��م��ي��ع  م���ن  ح��ق��ي��ق��ي��ة  ج���ه���ودا 
���ش��ت��ع��م��ل م���ن خ����ال دوره������ا امل��ج��ت��م��ع��ي على 
جمع  يف  امل�شاعدة  �شاأنها  من  مبادرة  اأي  دع��م 
منعا  ال�شاحية  منتهية  الأدوي����ة  وت�شنيف 

لت�شريفها بطرق خاطئة”.
بدوره لفت عميد كلية ال�شيدلة الدكتور 
ع��ب��د احل��ك��ي��م ن��ت��وف الأم����ني ال��ع��ام للجمعية 
العربي  الوطن  يف  ال�شيدلة  لكليات  العلمية 
الطرق  ع��ل��ى  ال�������ش���وء  ت�����ش��ل��ي��ط  اأه���م���ي���ة  اإىل 
الطبية  النفايات  من  الآم��ن  للتخل�س  املثلى 
يف  م�شتخدمة  كيميائية  م��واد  من  والدوائية 
منتهية  ب��الأدوي��ة  م���رورا  ال��دوائ��ي��ة  ال�شناعة 
للموا�شفات  املخالفة  واملنتجات  ال�شاحية 
الدوائية وتلك  املركبات  ونواجت تخرب بع�س 

الناجتة عن امل�شايف.
�شت�شع  الكلية  اأن  ن��ت��وف  ال��دك��ت��ور  واأك���د 
خال  من  املجتمع  خدمة  يف  العلمي  البحث 
الهيئة  ال��ب��ح��ث لأع�����ش��اء  اخ��ت��ي��ار م��وا���ش��ي��ع 
والدكتوراه  املاج�شتر  وط���اب  التدري�شية 
ب��ع��ن��اي��ة ب��ح��ي��ث ت��ق��دم ن��ت��ائ��ج ال��ب��ح��ث العلمي 
خمتلف  يف  تواجهنا  التي  للم�شكات  احللول 

مناحي احلياة ال�شحية .
من جهته قدم الدكتور حممد احلزوري 
املن�شاآت  واق����ع  حم��اف��ظ ح��م��اة ع��ر���ش��ا ح���ول 
ال�����ش��ح��ي��ة يف حم��اف��ظ��ة ح���م���اة والإج��������راءات 
املتخذة مثل جمع الأدوية املنتهية ال�شاحية 
اإىل  م�����ش��را  منها  الآم����ن  التخل�س  ل�شمان 
����ش���رورة ن�����ش��ر ال��وع��ي وال��ث��ق��اف��ة ل���دى اأف����راد 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  �شبكات  ع��رب  املجتمع 
واملواقع الإلكرتونية الر�شمية �شعيا للتخل�س 
يف  منها  وال�شتفادة  ال�شموم  ه��ذه  من  الآم��ن 

مبنا�شبة يوم البيئة الوطني اأقامت وزارة الإدارة املحلية والبيئة بالتعاون 
مع نقابة �شيادلة �شورية وكلية ال�شيدلة بجامعة دم�شق الندوة الوطنية 

الأوىل لل�شالمة الكيميائية والدوائية وذلك على مدرج ت�شرين بالكلية.
للمواد  املتكاملة  الإدارة  جمال  يف  اخلثثربات  تبادل  اإىل  الندوة  وتهدف 

نفاياتها  من  والتخل�ض  معها  الآمن  التعامل  فيها  مبا  الكيميائية  الأولية 
الأدوية  من  الآمن  والتخل�ض  الدوائية  املعامل  يف  الت�شنيع  عن  الناجمة 
اأنظمة  يف  املدرجة  البيئية  لال�شرتاطات  وفقا  وذلك  ال�شالحية  املنتهية 

اجلودة العاملية والتي حتقق �شحة املواطنني و�شالمة البيئة.
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ناق�س امل�شاركون يف الندوة العلمية التي اأقامتها اجلمعية 
اجلامعي  الأ�شد  م�شفى  مع  بالتعاون  ال�شكري  ل��داء  ال�شورية 
بال�شكري  تتعلق  حم��اور  جمموعة  وال�شكري(  )امل���راأة  بعنوان 
احل��م��ل��ي وال����ش���ط���راب���ات ال��ن��ف�����ش��ي��ة ع��ن��د ال�����ش��ك��ري��ات وتدبر 
املبي�س  ومتازمة  البدانة  وج��راح��ة  ال��ث��اين  النمط  ال�شكري 
متعدد الكي�شات والختاطات الوالدية عند احلامل ال�شكرية 
ودور  ال�شكريات  عند  املف�شلية  والإ���ش��اب��ات  الإكليلي  وال���داء 

اخل�شاب الغلوكوزي يف �شبط ال�شكر عند احلامل ال�شكرية. 
وقال الدكتور حممد ماهر قباقيبي رئي�س جامعة دم�شق 
يف كلمته خال افتتاح الندوة التي عقدت على مدرج البا�شل يف 
امل�شفى مبنا�شبة اليوم العاملي لداء ال�شكري، اأن الحتاد الدويل 
لل�شكري اأطلق �شعار »املراأة وال�شكري« على اليوم العاملي لل�شكري 
لعام 2017 بهدف التوعية باأهمية الو�شول املت�شاوي واملن�شف 
اأو  بال�شكري  الإ�شابة  خلطر  املعر�شات  �شواء  الن�شاء  جلميع 

يزيد من  ال�شكري  لأن  ي�شبب م�شكات كثرة  وه��ذا  الأخ��رة 
اأثناء احلمل كما يزداد خطر تطور ال�شكري  خطر امل�شاعفات 
و�شع  مب��ج��رد  احل��ام��ل  الأم  وت�شفى  امل�شتقبل  يف  امل��ول��ود  عند 
الطفل يف النمط الثالث اإل اأن النمطني الأول والثاين يازمان 

املري�س.
تطوير  ع��ل��ى  اجل��ام��ع��ة  ح��ر���س  قباقيبي  ال��دك��ت��ور  واأك����د 
اإق��ام��ة م���وؤمت���رات ون����دوات علمية  ال��ب��ح��ث العلمي م��ن خ���ال 
متاح لتلبية  هو  ما  كل  وت�شخر  والباحثني  الطلبة  مب�شاركة 
وذلك  باملجتمع  اجلامعة  ربط  �شعار  وحتقيق  املجتمع  حاجات 
ب��ال��ت��ع��اون وال��ت�����ش��ارك م��ع ك��ل اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة واخلا�شة 
الوطنية  اجلهود  وتوحيد  املتبادلة  اخل��ربات  من  وال�شتفادة 
اأن  معتربا  امل��ه��م  ال��ه��دف  ه��ذا  لتحقيق  واأف����راد  موؤ�ش�شات  م��ن 
م�شاركة الأ�شاتذة والباحثني والخت�شا�شيني والكوادر الطبية 
الندوة  هذه  يف  ال�شكري  ل��داء  ال�شورية  واجلمعية  اجلامعة  يف 

فر�شة مهمة لتبادل اخلربات واملعلومات فيما بينهم حول هذا 
املر�س وانت�شاره يف �شورية ملا فيه �شالح املر�شى.

ال�شبب التا�شع للوفاة 
اإبراهيم مدير عام م�شفى  الدكتور جابر  من جانبه لفت 
الأ�شد اجلامعي اإىل اأن الندوة فر�شة لتبادل اخلربات والرتقاء 
اخت�شا�شيني  اأطباء  من  للم�شاركني  واملهني  العلمي  بامل�شتوى 
وط����اب وب���ال���ت���ايل الرت����ق����اء مب�����ش��ت��وى اخل���دم���ة ال��ت��ي تقدم 
على  والعمل  املواطن  �شحة  على  اإيجابا  ينعك�س  ما  للمر�شى 
النتائج  وتعزيز  الأخ��ط��اء  وت��ف��ادي  الخ��ت��اط��ات  م��ن  التقليل 
يقوم  امل�شفى  اأن  اإىل  م�شرا  العاجية  امل��ج��الت  يف  الإيجابية 
بواجبه املهني والعلمي والأكادميي كنموذج يف تقدمي اخلدمات 

الطبية النوعية وليكون مركز اإ�شعاع علمي.
وخال عر�س قدمته بينت الدكتورة هناء الغامن رئي�شة 
يعترب  ال�شكري  م��ر���س  اأن  ال�شكري  ل���داء  ال�شورية  اجلمعية 
على ال�شعيد  الن�شاء  عند  ل��ل��وف��اة  التا�شع  الرئي�شي  ال�شبب 
العاملي مبينة عوامل اخلطورة عند املراأة مثل البدانة ال�شديدة 
والختاطات الناجمة عن ذلك وتفاوت ن�شب الإ�شابة باملر�س 
ناحية  م��ن  ذل��ك  اإىل خ�شو�شية  اإ���ش��اف��ة  ال��رج��ل  م��ع  م��ق��ارن��ة 

اخل�شوبة واحلمل والولدة وانعكا�س ال�شكري عليها.
البدانة امل�شبب الول

ويف عر�س مماثل لفت الدكتور طريف العيطة اخت�شا�شي 
اجلراحة العامة والتنظرية اإىل اأن البدانة هي ال�شبب الأول 
العمليات  اأحدث  اإىل  الثاين م�شرا  النمط  ال�شكري من  للداء 

اجلراحية يف هذا املجال.
اليوم  ع���ام  ك��ل  ال��ث��اين م��ن  ال 14 م��ن ت�شرين  وي�����ش��ادف 
العاملي لل�شكري وي�شتمر تنظيم الفعاليات والن�شاطات اخلا�شة 
داء  العاملي مبعدلت وق���وع  ال��وع��ي  اإذك���اء  ب��ه��دف  مل��دة �شهر  ب��ه 
ال�شكري وحث الأ�شخا�س واملجتمعات على اتخاذ خطوات �شعيا 
نحو حياة �شحية تقي منه حيث يعترب ال�شكري من الأمرا�س 
املزمنة والأكرث �شيوعا وهناك نوعان منه ويحدث عندما يعجز 
اأو عندما يعجز  الإن�شولني بكمية كافية  اإنتاج  البنكريا�س عن 

اجل�شم عن ال�شتخدام الفعال لاأن�شولني الذى ينتجه.

املراأة وال�سكري…  مبنا�سبة اليوم العاملي ملر�س ال�سكري

حتت �سعار»جامعة دم�سق.. اأمنوذجا للعلم وال�سالم «
ور�شة عمل يف كلية الرتبية تبحث يف العنف القائم 

على النوع الجتماعي 

نظمت كلية الرتبية بجامعة دم�شق بالتعاون مع بطريركية اأنطاكية و�شائر امل�شرق 
ن�شر  يف  املحلي  املجتمع  وموؤ�ش�شات  اجلامعة  دور  ح��ول  عمل  ور�شة  الأرثوذك�س  للروم 
وذلك  الجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  والوعي حول  املجتمعية  امل�شاركة  مفاهيم 

حتت عنوان »جامعة دم�شق.. اأمنوذجا للعلم وال�شام«.
وناق�س امل�شاركون يف الور�شة عدة حماور تتعلق مبفهوم العنف عموما اإ�شافة اإىل 
العنف القائم على النوع الجتماعي يف ظل الأزمة والإر�شاد املجتمعي ملواجهته واأهمية 
واأبرز  مناه�شته  اأج��ل  من  الأهلية  املحلي  املجتمع  ومنظمات  اجلامعات  بني  التعاون 

ال�شرتاتيجيات املطروحة يف هذا املجال.
ولفتت الدكتورة اأمل الأحمد عميد الكلية يف كلمتها خال افتتاح الور�شة اإىل اأن 
اإقامة الور�شة بالتعاون مع بطريركية اأنطاكية و�شائر امل�شرق للروم الأرثوذك�س متثل 
»دعوة لتعزيز ثقافة املحبة والعي�س امل�شرتك والت�شامح والقدرة على حتمل امل�شوؤولية 
اأو  الوطنية  اأو  منها  ال�شخ�شية  ���ش��واء  جميعا  اإل��ي��ه��ا  ن�شبو  ال��ت��ي  الأه����داف  لتحقيق 

الإن�شانية« م�شتنكرة كل اأ�شكال العنف والإرهاب وم�شادره.
وبينت الدكتورة الأحمد اأن الور�شة تتخ�ش�س بالعنف القائم على النوع الجتماعي 
اأو  اأو العك�س اأو عنف جماعة �شد جماعة اأخرى  مثل عنف الذكور عموما �شد الإناث 
عنف دولة �شد دولة اأخرى وهذا العنف �شببه الرئي�شي عاقات القوة غر املتكافئة بني 

الطرفني �شواء من الناحية اجل�شدية اأو النف�شية اأو القت�شادية.
ولكن  ذاتها  باجتاه حتقيق  �شوطا  »قطعت  ال�شورية  امل��راأة  اأن  اإىل  الأحمد  واأ�شارت 

وعدم  مواجهته  ويجب  م��وج��ودا  ي��زال  ل  العنف  اأن  اإىل  ت�شر  حولنا  م��ن  الوقائع 
الهروب منه« موؤكدة �شرورة العمل على و�شع ا�شرتاتيجيات من اأجل الوقاية منه 
عرب تاأمني مناخ ونظام وقوانني حتد من وطاأته والتقليل منه ويف حال وقوعه العمل 

على عاجه بكل م�شبباته من اأجل التو�شل اإىل م�شتقبل اأف�شل لأبناء �شورية .
امل�شكونية  العاقات  دائ��رة  �شحادة مدير  األك�شي  الدكتور  الأب  اأ�شار  من جانبه 
والتنمية يف بطريركية اأنطاكية و�شائر امل�شرق للروم الأرثوذك�س اإىل اأن العنف القائم 
اأن  على النوع الجتماعي مي�س يف العموم كل اأطياف اأي جمتمع ولي�س بال�شرورة 
اأن يكون هناك  اأي�شا ميكن  اأثناء احل��روب واإمن��ا  اأن��واع من العنف فقط  تن�شاأ هكذا 
عنف اقت�شادي اأو اجتماعي اأو ما �شابه من خال املمار�شات التي يقوم بها البع�س يف 
جمتمعاته مبينا اأهمية التعاون مع اجلامعة من اأجل اإقامة هذه الور�شة واخلروج 

بنتائج اإيجابية ت�شهم يف توعية املجتمع والتخفيف من حدة هذا النوع من العنف.

باملر�س ويتعاي�شن  امل�����ش��اب��ات 
اإىل جانب  ال�����ش��ك��ري  اأدوي�����ة  م��ع 
املتعلقة  الأ����ش���ا����ش���ي���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ة 
اإي�شال  ال�شكري وكذلك  مبر�س 
اإليها  يحتجن  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات 
للتحكم  املثلى  النتائج  لتحقيق 
به وتعزيز قدرتهن على الوقاية 
احلمل  اأث�����ن�����اء  ال�������ش���ك���ري  م�����ن 

وال�شكري من النوع الثاين.
قباقيبي  ال���دك���ت���ور  واأ�����ش����ار 
العاملية  الإح�����ش��ائ��ي��ات  اأن  اإىل 
الإ����ش���اب���ة  م���ع���دل  اأن  اأظ�����ه�����رت 
ب�شكري احلوامل ازداد اإىل اأكرث 
ال�شت  ال�شنوات  يف  ال�شعف  م��ن 
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كلية  نظمتها  التي  العمل  ور�شة  تركزت 
ال��ب�����ش��ري ب��ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق ومنظمة  ال��ط��ب 
والثقافة  وال��ع��ل��وم  للرتبية  امل��ت��ح��دة  الأمم 
العامة  الهيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  »اليوني�شكو« 
ال�����ش��رع��ي حول  ال�����ش��وري��ة للطب  وال��راب��ط��ة 
ومعايرها  احل��ي��وي��ة  الأخ���اق���ي���ات  م��ف��ه��وم 
والت�شريعات  ال����ت����اري����خ  ع����رب  وت����ط����وره����ا 

والقوانني الوطنية التي تنظمها.
ن��ح��و 20 حما�شرة  اأع����م����ال    وت�����ش��م��ن 
الأخاقيات  مبادئ  بني  موا�شيعها  تنوعت 
للبحث  الأخ���اق���ي���ة  وال���ره���ان���ات  احل��ي��وي��ة 
ال�شريري وال�شيخوخة ونهاية احلياة، وتلك 
ب���ال���وراث���ة وع��ل��م اجل��ن��ني وتاأجر  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ال���رح���م ف�����ش��ا ع���ن ط����رح ح�����الت وجت����ارب 

للبحث والدرا�شة.
ال��ط��ب يف  اأك���د عميد كلية  ل��ه  ويف كلمة 
ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق ال��دك��ت��ور ن��ب��وغ ال��ع��وا اأهمية 
ط��رح م��و���ش��وع الأخ��اق��ي��ات احل��ي��وي��ة لكون 
مفتوح  ع��امل  يف  ال��ي��وم  تعي�س  باتت  ال�شعوب 
يتيح �شهولة التوا�شل والتاأثر املتبادل الأمر 
ال���ذي يتطلب و���ش��ع م��ع��اي��ر وط��ن��ي��ة حتكم 

ا�شتخدام اأي تطور علمي اأو تقني عاملي.
بناء القدرات الوطنية

بدورها ا�شتعر�شت م�شوؤولة قطاع العلوم 
اليون�شكو  مكتب  يف  والجتماعية  الإن�شانية 
يف ب�����روت ���ش��اي��ك��و ���ش��وج��ي��ت��ا اأب������رز حم���اور 
البيولوجيا  لأخ���اق���ي���ات  ال��ع��امل��ي  الإع�����ان 
املنظمة  اإىل حر�س  الإن�شان م�شرة  وحقوق 

امل�شتمرة  النقا�شات  يف  ال��دول  م�شاركة  على 
ح���ول ع��اق��ة الأخ��اق��ي��ات ب��ال��ع��ل��وم وتبادل 

اخلربات والتجارب يف هذا املجال.
الوطنية  اللجنة  اأمني  اأو�شح  من جهته 
ال�شورية لليون�شكو الدكتور ن�شال  باأن هذه 
ور�شة  بعد  العام  لهذا  الثانية  هي  الفعالية 
عمل مماثلة نظمت يف اآب املا�شي حول تعزيز 
يف  وال��ب��ح��وث  البيولوجيا  اأخ��اق��ي��ات  تعليم 
�شورية والهدف منها بناء القدرات الوطنية 
يف هذا املو�شوع وتقدمي خربة املنظمة لأكرب 

�شريحة ممكنة.
م�����ن ج����ان����ب����ه ل����ف����ت اأم��������ني ع�������ام جلنة 
الأخاقيات الوطنية الدكتور مي�شيل �شاهر 

للتفاعل  ف��ر���ش��ة  خ��ل��ق  يف  ال��ور���ش��ة  دور  اإىل 
والتوا�شل بني املهتمني يف هذا املجال وتبادل 

املعارف واخلربات والأفكار.
اأ�شعة  اخت�شا�شي  ب��ني  حما�شرته  ويف 
ال�شرق  فرن�شا  راب��ط��ة  م��ن  ال��ث��دي  ���ش��رط��ان 
اأن هناك  ���ش��ب��ي��ب  اأن�������س  ال���دك���ت���ور  الأو�����ش����ط 
توجها عامليا لاهتمام مبو�شوع الأخاقيات 
احليوية واآداب مهنة الطب يف ظل التطورات 
ب��شخرة  اإي��اه��ا  وا���ش��ف��ا  امل��ت�����ش��ارع��ة  العلمية 
ال���ن���ج���اة يف ف������رتات ال����ت����ح����ولت وامل����واق����ف 
ذلك  كل  تاأطر  بهدف  اجلديدة  واخل��ي��ارات 

بقواعد.
الرابطة  ����ش���ر  اأم������ني  دع�����ا  ج���ان���ب���ه  م����ن 

البورد  جمل�س  ع�شو  لل�شعاعيني  ال�شورية 
ال�شوري لخت�شا�س الطب ال�شرعي الدكتور 
ماج�شتر  اإح������داث  اإىل  ع��ل��ي  ���ش��ايف  ي��ا���ش��ر 
الأخاقيات  يف  دم�����ش��ق  بجامعة  تخ�ش�شي 

احليوية.
اأ�شتاذ  �شالح  ف��واز  الدكتور  حت��دث  كما 
عاقة  ع��ن  دم�شق  جامعة  احل��ق��وق  كلية  يف 
الأخاقيات بالقانون م�شرا اإىل احلاجة اإىل 
العلمية  التطورات  تواكب  وطنية  ت�شريعات 

والتقنية.
وم�شطلح الأخاقيات احليوية ا�شتخدم 
جمموعة  وي��ع��ن��ي   1970 ع���ام  الأوىل  ل��ل��م��رة 
املعاير التي ت�شاعد يف الإجابة عن ت�شاوؤلت 
يطرحها التقدم العلمي ال�شريع يف جمالت 
والبيئة  وال���ط���ب  وال����وراث����ة  الأح����ي����اء  ع��ل��م 
وامل�شروع  املمكن  ب��ني  الفا�شل  احل��د  وت�شع 
العاملي  الإع���ان  لها  املنظمة  الوثائق  واأب���رز 
الإن�شان  وح��ق��وق  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ا  لأخ��اق��ي��ات 

ال�شادر عن اليوني�شكو عام 2005
وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اليون�شكو  وك��ان��ت 
ور�شة  املا�شي  اآب  يف  نظمت  ال��ع��ايل  التعليم 
الأ�شاتذة  ق�����درات  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  ت��دري��ب��ي��ة 
احليوية  الأخ��اق��ي��ات  جم��ال  يف  اجلامعيني 
 16 ع��ن  ممثلني  مب�شاركة  تدري�شها  واأدوات 

جامعة حكومية وخا�شة.

الأخالقيات احليوية .. معايريها وتطورها عرب التاريخ .. 
يف ور�سة عمل ودعوة لإحداث ماج�ستري تخ�س�سي يف هذا املجال 

اليوم  احتفالية  دم�شق  بجامعة  الرتبية  كلية  نظمت 
وحتديات  اآم��ال  بعنوان  الإع��اق��ة  ذوي  لاأ�شخا�س  العلمي 
يف  الرتبية  لكليات  العلمية  اجلمعية  م��ع  بالتعاون  وذل��ك 
رعاية  البعث وجمعية  ومنظمة طائع  العربية  اجلامعات 

الأطفال امل�شابني بال�شلل الدماغي.
الرتبية  كلية  م�����ش��رح  ع��ل��ى  اأق��ي��م  ال���ذي  تخلل احل��ف��ل 
العديد من العرو�س الفنية امل�شرحية والغنائية واملو�شيقية 

»اآمال وحتديات« يف اليوم العاملي لالأ�شخا�ض ذوي الإعاقة
دعوة لدعم الأبحاث العلمية للتوعية بامل�سائل املتعلقة بالإعاقة

واإبداعاتهم م�شددة على  للوطن كل طاقاتهم  و�شيقدمون 
�شرورة حتفيز املعوقني على حتقيق اأهدافهم ب�شكل كامل 

ومتكافئ وم�شاركتهم املجتمعية وبلوغ اأهدافهم.
ولفتت الأحمد اإىل حر�س املجتمع الدويل واملنظمات 
والواجبات  احل��ق��وق  م��ن  ن�شيبه  امل��ع��وق  اأخ��ذ  على  العاملية 
من خال اإ�شدارها العديد من القرارات والت�شريعات ذات 

ال�شلة بهذا املو�شوع.
ب���دوره���ا اأك����دت ال��دك��ت��ورة ع��ال��ي��ا ال��رف��اع��ي م��ن ق�شم 
الرتبية اخلا�شة يف كلية الرتبية �شرورة ت�شجيع الأبحاث 
امل��ت��ع��ل��ق��ة بالإعاقة  ب��امل�����ش��ائ��ل  ل��ل��ت��وع��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة ودع��م��ه��ا 
اجلهات  من  وغرها  الأكادميية  املوؤ�ش�شات  مع  بالتن�شيق 

العلمية.
كلية  م��ن  مو�شى  فاطمة  اجلامعية  الطالبة  وبينت 
اأن  الإع��اق��ة  ذوي  م��ن  وه��ي  النكليزية  اللغة  ق�شم  الآداب 
ب�شرورة  للتذكر  تاأتي  املعوق  بيوم  ال�شنوية  الحتفالية 
ت��ق��دمي ال��دع��م ال����ازم ل��ه��ذه ال�����ش��ري��ح��ة ك��واج��ب اإن�شاين 

ووطني.
ال�شعب وقيادة  اأع�شاء جمل�س  ح�شر احلفل عدد من 
ف���رع ح���زب ال��ب��ع��ث ال��ع��رب��ي ال����ش���رتاك���ي ب��ج��ام��ع��ة دم�شق 
والحتاد الوطني لطلبة �شورية وعمداء الكليات وممثلون 
وموؤ�ش�شات  الأهلية  البعث واجلمعيات  عن منظمة طائع 

الرعاية الجتماعية وح�شد من الطاب.

التي  بالإعاقة  العلمية اخلا�شة  الأبحاث  وفيلم وثائقي لأهم 
مت ن�شرها من قبل اأع�شاء الهيئة التدري�شية وطلبة املاج�شتر 
والدكتوراه اإ�شافة اإىل تكرمي عدد من الأطفال ذوي الإعاقة.

دعم الأبحاث العلمية للتوعية
ال��رتب��ي��ة يف جامعة  ك��ل��ي��ة  اأك�����دت ع��م��ي��د  ل��ه��ا  ك��ل��م��ة  ويف 
املعوقني  الأط��ف��ال  اأن  الأح��م��د  اأح��م��د  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة  دم�شق 
فاعلني  امل�شتقبل  يف  و�شي�شبحون  املجتمع  من  يتجزاأ  ل  جزء 
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الطب  كلية  اأق��ام��ت  ل��اإي��دز  العاملي  ال��ي��وم  مبنا�شبة 
الب�شري يف جامعة دم�شق بالتعاون مع مديرية الأمرا�س 
ال�شارية املزمنة بوزارة ال�شحة ندوة حول مر�س نق�س 
املناعة املكت�شب الإيدز واأعرا�شه واأهم الظواهر اله�شمية 

والع�شبية املرتبطة به.
على  رك��زت  حم��اور  ع��دة  بالندوة  امل�شاركون  وناق�س 
اأهمية التوعية حول املر�س وخماطره وكيفية الو�شول 

اإىل الفئات عالية اخلطورة وت�شخي�شه املخربي.
الوطني  ال��ربن��ام��ج  م��دي��ر  ق��دم  وخ���ال حما�شرته 

الدكتور جمال خمي�س  ال�شحة  الإي��دز يف وزارة  ملكافحة 
عر�شا عن الواقع الراهن ملر�س الإيدز يف �شورية مبينا 

اأن �شورية تعترب من اأقل دول العامل يف عدد الإ�شابات.
ال��وزارة منذ اكت�شاف  اأن  اإىل  واأ�شار الدكتور خمي�س 
املر�س عام 1987 اأن�شاأت الربنامج الوطني ملكافحة الإيدز 
وبداأت بدرا�شات للتق�شي والر�شد وهي م�شتمرة بتقدمي 

خدماتها للم�شابني من املتابعة والعاج املجاين.
بكلية  الباطنية  الأم��را���س  ق�شم  رئي�س  جانبه  م��ن 
ال��ط��ب يف ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق ال��دك��ت��ور رائ���د اأب���و ح���رب ركز 

على جوانب متعددة منها الإ�شابة الع�شوية واله�شمية 
مبر�س اليدز والفيزيولوجية املر�شية.

بدوره عميد كلية الطب باجلامعة ال�شورية اخلا�شة 
ال��دك��ت��ور ن���زار ال�����ش��اه��ر حت���دث ع��ن اأع���را����س وعامات 
يف  العاملني  دور  اأهمية  مبينا  الإي���دز  مبر�س  الإ���ش��اب��ة 
القطاع الطبي يف جمال ن�شر الوعي على م�شتوى الكادر 
الطبي للتعريف مبخاطر املر�س وانتقاله و�شبل الوقاية 

منه وكيفية التعامل معه.
ماهر  حممد  ال��دك��ت��ور  دم�شق  جامعة  رئي�س  واأك���د 
اأهمية الندوة جلهة املحاور  قباقيبي بكلمته الفتتاحية 
باآخر  ال��ط��اب  لتعريف  فر�شة  وك��ون��ه��ا  تناق�شها  ال��ت��ي 
املناعة  نق�س  م��ر���س  بخ�شو�س  العلمية  امل�����ش��ت��ج��دات 
املكت�شب اليدز وتوعية املجتمع بال�شياق التاريخي ملر�س 
اأن  ميكن  التي  والظواهر  ال�شريرية  والأع��را���س  الإي��دز 

ت�شيب الإن�شان.
دم�شق  بجامعة  الب�شري  الطب  كلية  عميد  واأو�شح 
درا�شة  الندوة  اإقامة  من  الهدف  اأن  العوا  نبوغ  الدكتور 
اآخر امل�شتجدات ملعاجلة هذا املر�س وال�شتفادة من خربة 
اخلمجية  ب��الأم��را���س  املعنيني  الخت�شا�شيني  الأط��ب��اء 
واخت�شار  علمية  دف��ع��ة  ال��ط��اب  لإع��ط��اء  والفرو�شية 
بع�س املعلومات وتكثيفها وتوفر الوقت واجلهد لدرا�شة 

املو�شوع ب�شكل �شامل.
وحدد الأول من كانون الأول من كل عام يوما عامليا 
ملكافحة الإيدز حيث يخ�ش�س للتوعية مبخاطر املر�س 

وانتقاله و�شبل الوقاية منه.

مبنا�سبة اليوم العاملي لالإيدز.. ندوة توعوية يف كلية الطب الب�سري 

ب��ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق ع���ن ال��ق��وان��ني وال���ق���رارات 
ال���دول���ي���ة ال�������ش���ادرة ب�������ش���اأن ال���ق���د����س واأب�����رز 
ال�شتيطان  اأثارتها مثل �شجب  التي  النقاط 
الإ�شرائيلي والقلق حول العتداء على املواقع 
التاريخية والدينية يف القد�س و�شرورة وقف 

اأعمال احلفر حتت امل�شجد الأق�شى .
�شدرت  ق�������رارا   59« اإن  خم�����ول  وق������ال 
ع���ن امل��ج��ت��م��ع ال������دويل ب�������ش���اأن ال���ق���د����س كان 
العامة  اجلمعية  عن  ال�شادر  ال��ق��رار  اآخ��ره��ا 
ال�شفارة  نقل  �شرعية  ب��ع��دم  امل��ت��ح��دة  ل���اأمم 
ال���ق���د����س« مت  اإىل  اإ���ش��رائ��ي��ل  الأم��ري��ك��ي��ة يف 
هي  املقاومة  اأن  معتربا  وجت��اوزه��ا  جتاهلها 
اخليار الأمثل ملواجهة الغطر�شة ال�شهيونية 

والقوى الغربية الداعمة لها.
احللبوين  خالد  الدكتور  امللتقى  ح�شر 
اأمني فرع جامعة دم�شق حلزب البعث العربي 
قباقيبي  ماهر  حممد  والدكتور  ال�شرتاكي 
رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق واأع�����ش��اء ق��ي��ادة فرع 
احلزب يف اجلامعة وعمداء الكليات واملعاهد 

وفعاليات ثقافية وح�شد كبر من الطاب.

الق�شية  بها  التي مرت  والتعقيدات  القد�س 
احلقوق  وجت��اه��ل  العربية  ل��اأم��ة  امل��رك��زي��ة 

الفل�شطينية يف العودة وحق تقرير امل�شر.
ل�شورية  التحية  حميد  الدكتور  ووج��ه 
اأع���ط���ى  اإل  �����ش����وري  ب���ي���ت  وق�������ال »م������ا م����ن 
اأجل  من  �شهيداً  اأبنائه  من  اأك��رث  اأو  واح���داً 
معتربا  ت��ق��دم«  ���ش��وري��ة  وم���ازال���ت  فل�شطني 

يف ملتقى البعث للحوار ...
القد�س عربية و�ستبقى عا�سمة اأبدية لدولة فل�سطني 

اأكد امل�شاركون يف ملتقى البعث احلواري 
الذي اأقامه فرع جامعة دم�شق حلزب البعث 
العربي ال�شرتاكي على مدرج اجلامعة حتت 
القد�س  اأن  ال�شماء«  اأيقونة  »القد�س  عنوان 
مدينة عربية و�شتبقى عا�شمة اأبدية لدولة 
الرامية  امل��ح��اولت  كل  تنجح  ول��ن  فل�شطني 
العامل  يف  وم��ك��ان��ت��ه��ا  ع��روب��ت��ه��ا  ط��م�����س  اإىل 

العربي والإ�شامي.
امل��ل��ت��ق��ى قرار  امل�����ش��ارك��ون يف  وا���ش��ت��ن��ك��ر 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب العرتاف 
ال�شهيوين  للكيان  عا�شمة  املحتلة  بالقد�س 
معتربين  اإليها  باده  �شفارة  ونقل  الغا�شب 
ال�شعب  على  ع��دوان��ا  ي�شكل  ال��ق��رار  ه��ذا  اأن 
الفل�شطيني وانتهاكا �شافرا لقواعد القانون 
ما  اأن  موؤكدين  الدولية  وال��ق��رارات  ال��دويل 
نهج  واأن  ب��ال��ق��وة  اإل  ي�شرتد  ل  ب��ال��ق��وة  اأخ���ذ 
الأ�شا�س  باعتباره  يتعزز  اأن  ب��د  ل  امل��ق��اوم��ة 
الذي يجب اأن يتم العمل به من اأجل حماية 

املنطقة وا�شتعادة �شعوبها 
وا�شتعر�س الأديب الفل�شطيني الدكتور 
ح�شن حميد ع�شو احتاد الكتاب العرب تاريخ 

ق�����وى الإره�������اب  ت�����ش��ن��ه��ا  ال���ت���ي  اأن احل������رب 
التكفري وداعموها وممولوها ومن ورائهم 
�شنوات  �شبع  منذ  ���ش��وري��ة  على  ال�شهيونية 

كانت من اأجل فل�شطني.
من جانبه حتدث الدكتور عي�شى خمول 
اأ���ش��ت��اذ ال��ق��ان��ون اجل���زائ���ي يف ك��ل��ي��ة احلقوق 
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ميتلك خارطة متكاملة للمناطق ال�شورية املهدمة واملت�شررة
املعهد العايل للتخطيط الإقليمي.. خربة متكاملة يف املجال التنفيذي والأكادميي

عابدين .. اإعادة العمار �شتكون من خالل فكر التخطيط الإقليمي 

اأه��م اجن��ازات املعهد خال  ب��اأن  واأو�شح عابدين 
�شريحة  ا�شتقطاب  ا�شتطاع  اأن��ه  املا�شيتني  ال�شنتني 
ماج�شترات  يف  احل���ك���وم���ي���ة  ال�����ك�����وادر  م����ن  ه���ام���ة 
املعا�شرة  امل��ف��اه��ي��م  وت��ر���ش��ي��خ  والتخ�ش�س  ال��ت��اأه��ي��ل 
يف جم����ال ال��ت��خ��ط��ي��ط الإق��ل��ي��م��ي مب�����ش��ت��وي��ات��ه على 
اجلهات  وتنبيه  الوطني  الإط��ار  ويف  املحلي  ال�شعيد 
وكان  الع��م��ار  اإع���ادة  عملية  يف  ل�شرورته  احلكومية 
املوؤ�ش�شات  معظم  قبل  من  الكبرة  ال�شتجابة  لفتا 

احلكومية. 
جهة ا�شت�شارية

ي�����ش��م امل��ع��ه��د ح��ال��ي��ا ن��ح��و 175 ط��ال��ب��ا ب��اح��ث��ا يف 
من  منهم    % و85  والتخ�ش�س  ال��ت��اأه��ي��ل  ماج�شتر 
يتوزعون  القطاعات  خمتلف  يف  احلكومية  ال��ك��وادر 
الإقليمية  )ال���درا����ش���ات  اخ��ت�����ش��ا���ش��ات  ث��اث��ة  ع��ل��ى 
وت��ن�����ش��ي��ق وت��خ��ط��ي��ط احلدائق  ،ت�����ش��م��ي��م  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
وت��خ��ط��ي��ط امل�����دن) وي��ب��ني ع��اب��دي��ن ب����اأن امل��ع��ه��د قام 
م���وؤخ���را ب��ت�����ش��م��ي��م ب���رام���ج ت��دري��ب��ي��ة ل���ك���وادر بع�س 
ت�شميم  ومنها  احتياجاتها  تلبي  احلكومية  اجلهات 
الأول  امل��ح��ل��ي��ة  الإدارة  ب�����وزارة  خ��ا���ش��ني  ب��رن��اجم��ني 
العمراين  الت�شميم  يف  وال��ث��اين  البلدية  الإدارة  يف 
بال�شكن  يتعلق  الإ���ش��ك��ان  موؤ�ش�شة  ل�شالح  برنامج  و 
م��ع هيئة  اتفاقية م�شرتكة  و م��ن خ��ال  والإ���ش��ك��ان، 
ب��رن��ام��ج منذجة  ت�شميم  ب��ع��د مت   ع��ن  ال���ش��ت�����ش��ع��ار 
املكانية  للتخطيط  بالعتماد على اأدوات ال�شت�شعار 
عن بعد ، يف حني جرى ت�شميم برنامج دبلوم ملوؤ�ش�شة 
الإ�شكان الع�شكرية من اأجل تاأهيل املدراء التنفيذيني 
من  متباينتني  �شريحتني  وج���ود  اإىل  لف��ت��ا  ل��دي��ه��ا. 
الذي ل ميتلكون اخلربة  ال�شباب  الكوادر احلكومية 
على  يعمل  واملعهد  التقاعد  �شن  والكبار ممن هم يف 
ال�شباب  تاأهيل  يف  القدمية  اخل��ربات  من  ال�شتفادة 

اجلدد لتغطية الثغرات املوجودة. 
وك�����ش��ف ع��اب��دي��ن  ب���اأن امل��ع��ه��د ق���دم خ���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 
ب�شكل  الواقع نفذت  اأر���س  الأبحاث  والدرا�شات على 
ليكون  تكليفه  ي��ج��ري  املعهد  اأن  اإىل  لف��ت��ا  اح���رتايف 
ويتم  الإقليمي  التخطيط  يف  جهات  لعدة  ا�شت�شاري 
حاليا مناق�شة الإطار الوطني وكيفية اخلروج  ب�شيغ 
القادمة.  املرحلة  متطلبات  مع  يتوافق  مبا  معا�شرة 
امل��وؤ���ش�����ش��ات يتم   ال��ت��وا���ش��ل م��ع  م�شيفا .. م��ن خ��ال 
اأو  بناء  اإع���ادة  عملية  اأي  ب��اأن  عليها  القائمني  تنبيه 
النظرة  وف��ق  تنفذ  مل  اإن  ح�شري  حتديد  اأو  تطوير 
م�شاريعها  �شتكون  املعامل  وا�شحة  الإقليمية وخطط 

و�شيخلق جمال  اأو غر جيدة  اإما جيدة  باحتمالت  ارجتالية وحمكومة 
ب�شرورة  املعهد  يف  التدريبية  ال��ك��وادر  على  الرتكيز  يجري  كما  للف�شاد 

التقيد باملوا�شفات واملقايي�س لدى قيامها باأي عمل . 
اأعد املعهد خال الفرتة املا�شية درا�شات وم�شاريع تنفيذية يف دم�شق 
وحلب وتدمر وحاليا تتوجه جمموعة من الباحثني اإىل ال�شويداء لإجراء 
اأبحاث يف بع�س مناطق املحافظة ، ولكن الهتمام ين�شب حاليا على تدمر 

الإقليمي  التخطيط  ووفق عابدين فمن وجهة نظر 
لها مقوماتها  ذاتها  تعد تدمر حمافظة قائمة بحد 
دعامات  اإحدى  �شتكون  التي  الذهبية  املحافظة  وهي 
ثروات  من  متتلكه  مبا  ل�شورية  امل�شتقبلية  التنمية 
�شواء باطنية اأو على �شطح الأر�س ولكونها مرتامية 
عبء  فهي  م��ت��ع��ددة   مبحافظات  وتلت�شق  الأط����راف 

على هذه املحافظات. 
املعهد من خ��ال ن�شاط  ب��اأن  واأ���ش��اف عابدين.. 
الطاب واأبحاثهم  ميتلك خارطة متكاملة للمناطق 
فاإن  وبالتايل  واملت�شررة   املهدمة  فيها  مبا  ال�شورية 
املعهد لديه القدرة الكافية على توظيف وتوجيه اأي 
عر�س م�شتقبلي من اأي جهة مانحة لإعادة اإعمار اأي 
اجلميع  وعلى  والحتياجات  الأول��وي��ات  وفق  منطقة 
اأن يدرك باأن اأي عملية لإعادة البناء لن تنفذ ب�شكل 

�شحيح اإل يف اإطار التخطيط الإقليمي.
ب��دوره��ا راأت ال��دك��ت��ورة ري���دا دي���ب ن��ائ��ب عميد 
ا�شتقطاب  ا�شتطاع  املعهد  باأن  املعهد ل�شوؤون الطاب 
يف  ال��ق��رار  ومتخذي  �شانعي  من  الطاب  من  فريق 
وم��ن خالها مت  امل��وؤ���ش�����ش��ات احلكومية  م��ن  ال��ع��دي��د 
واإدخال  املوؤ�ش�شات  يف  الإدارات  اإىل  املعلومة  اإي�شال 
مفهوم التخطيط الإقليمي يف مرحلة اإعادة العمار 
بالطريقة  العملية  ه��ذه  وتنظيم  توجيه  خ��ال  م��ن 

ال�شحيحة.
تعزيز الخت�شا�ض

امل���خ���رج الأ����ش���ا����ش���ي للمعهد  ب�����اأن   وب��ي��ن��ت دي����ب 
املجال  اإت���اح���ة  خ���ال  م��ن  التخ�ش�شية  ب���امل���واد  ب����داأ 
ل���ش��ت��ق��ط��اب اخ��ت�����ش��ا���ش��ات م��ت��ن��وع��ة ا���ش��ت��ط��اع فكر 
واحد  مبنتج  واخل���روج  جمعها  الإقليمي  التخطيط 
للماج�شترات  ك���ان  و  م��ه��ن��ي/   و���ش��ط  يف  /ت���دري���ب 
الأك��ادمي��ي��ة دور يف ت��ع��زي��ز الخ��ت�����ش��ا���س ال��دق��ي��ق يف 
الأ�شخا�س  هوؤلء  فاإن  وبراأيها  الإقليمي،  التخطيط 
�شيكون لهم دور كبر يف حتديد عمل ال�شركات التي 
و�شيكون  الع��م��ار  اإع����ادة  عملية  يف  لح��ق��ا  �شت�شاهم 
للتخطيط الإقليمي القرار احلا�شم يف توظيف هذه 

الأفكار ومكان تنفيذها.
اأن وج���ود ط���اب م��ن مدراء  اإىل  دي���ب   ول��ف��ت��ت 
الأفكار  من  الكثر  اإي�شال  يف  �شاهم  وزراء  ومعاوين 
ال��ك��ث��ر من  اإىل م��وؤ���ش�����ش��ات��ه��م ح����ول  وال���ط���روح���ات 
املرحلة  ت��ك��ون  اأن  ����ش���رورة  امل��ل��ح��ة وم��ن��ه��ا  ال��ق�����ش��اي��ا 
القادمة يف م�شاريع اإعادة البناء حتت قيادة التخطيط 
الإقليمي وتوجهاته موؤكدة على اأهمية اعتماد املعهد 
القرار  ات��خ��اذ  يف  اأ���ش��ا���س  و���ش��ري��ك  ا�شت�شارية  كجهة 
واخلربة  ال�شحيحة  واملحددات  الأ�ش�س  ميتلك  كونه 

املتكاملة يف املجال التنفيذي والأكادميي.
وتوؤكد ديب باأنه بالرغم من اأن احلرب موؤملة اإل 
اأن التخطيط الإقليمي يرى فيها فر�شة منا�شبة جدا 
منها  تعاين  التي  الإ�شكاليات  حلل  ا�شتثمارها  يجب 
الكثر  فعلت  كما  الأرا�شي  ا�شتعمال  وت�شويب  املدن 
ق��ام��ت نه�شتها  من  ال���دول بعد احل���روب حيث  م��ن 
خال تبني فكر واإ�شرتاتيجية التخطيط الإقليمي .
رجاء يون�ض

م�شى عامان على تاأ�شي�ض املعهد العايل للتخطيط الإقليمي ، هذا املعهد الذي اأريد له اأن  يكون مرجع علمي 
يقود التعاون والتن�شيق مع اجلهات احلكومية واخلرباء على امل�شتوى املحلي والإقليمي والدويل. يف جمال 
التخطيط  مفاهيم  على  الكوادر  وتاأهيل   وتدريب  القرار.  ودعم  واتخاذ  الدرا�شات  وو�شع  اخلطط  ر�شم 

الإقليمي بكافة م�شتوياته ا�شتعدادا للمرحلة القادمة من اإعادة العمار. 
 خمرجات املعهد ومنتجه وخططه امل�شتقبلية من املفرت�ض اأن يتم التعريف بها خالل الأ�شهر الأوىل من 
عام 2018 من خالل ور�شة عمل على م�شتوى حكومي عال يدعى اإليها املعنيني واملهتمني يف جمال التخطيط 
، وفق  تاأكيد عميده الدكتور ي�شار  الإقليمي، و�شتكون النطالقة احلقيقية لعمله على امل�شتوى الوطني 

عابدين.
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كيف ينظر طالب اجلامعات اإىل  �سفحات الفي�سبوك  للخدمات اجلامعية... 
التوا�شل  م��واق��ع  ع��ل��ى  م���وؤخ���را  ان��ت�����ش��رت 
الجتماعي وخا�شة الفي�س بوك �شفحات تهتم 
بتقدمي  اخلدمات الطابية وفق ما تعرف به 
م�شتخدميها  �شفحة  ولكل   ، ال�شفحات  ه��ذه 
كليات  من  لطاب  موجهة  متخ�ش�شة  ،منها  
حمددة ،ومن خال تتبع  بع�س هذه ال�شفحات 
اأن بع�شها يحظى باهتمام عدد ل باأ�س  ، جند 
به من الطاب  حيث يعتربها البع�س ف�شحة 
لهم للتعبر عن اأرائهم ودعمهم  وم�شاعدتهم 
درا�شتهم  تهم  ال��ت��ي  الق�شايا   م��ن  الكثر  يف 
�شوى  البع�س  بينما مل يجد فيها   ، اجلامعية 

م�شيعة وهدر للوقت ، ل تقدم ول توؤخر . 
طاب  بع�س  اأراء  ا�شتطلعت  "الأيام" 
ت���ق���ي���ي���م���ه���م لهذه  ج����ام����ع����ة دم���������ش����ق  ح�������ول 
مبحتواها  ق���ن���اع���ت���ه���م  وم�������دى  ال�������ش���ف���ح���ات 

واأهدافها. 
العلوم  كلية  م��ن  حميد  حممد  ال��ط��ال��ب 
وانت�شارها   ال�شفحات  ه��ذه  ازده���ار  اأن  اع��ت��رب 
يت�شبب  الأخ�����رة  الآون�����ة  خ���ال  ك��ب��ر  ب�شكل 
بت�شتيت اأفكار الطاب وخا�شة واأن الكثر من 
ول  خمتلقة  تكون  ق��د  تن�شرها   التي  الأخ��ب��ار 
�شحة لها وتفتقد اإىل الدقة وامل�شداقية، مما 

يجعل الطالب يف حرة من اأمره .
ب��ا���س من  ف��اي��ا  ال��ط��ال��ب��ة  يف ج��ني تعتقد 
كلية الطب الب�شري اأن الطالب حاليا اأحوج ما 
يكون اإىل �شبكات التوا�شل الجتماعي وخا�شة 
�شفحات اخلدمات الطابية  لأنها متثل بيئة 
منا�شبة خلدمة الطالب وتلبية حاجاته ، وعن 
الطاب  والتوا�شل بني  التعارف  يتم  طريقها 
ال�شنوات  خم��ت��ل��ف  م���ن  ال����واح����دة  ال��ك��ل��ي��ة  يف 
لأغ���را����س درا���ش��ي��ة اأو ب��ني ال��ك��ل��ي��ات الأخ����رى 

لتكوين �شداقات فيما بينهم.
الفنون  وي��ح��ذر ط��ارق عبد اهلل م��ن كلية 
ال�شفحات  ه��ذه  تتداولها  التي  املعلومات  من 
وخا�شة اإن كانت هذه املعلومة تتعلق بدرا�شتهم 
ال��ن��ار يف  م��ا يتم تناقلها مثل  ���ش��رع��ان  ،  لأن���ه 

اله�شيم دون متحي�س يف حمتواها.
احلقوق  كلية  م��ن  �شعيد  حم��م��د  وب����راأي 
ف���ان ���ش��ف��ح��ات  اخل���دم���ات ال��ط��اب��ي��ة اأتاحت 
الطابية  وعر�شها  الق�شايا  لتناول  الفر�شة 
ب�شكل غر مبا�شر دون رقيب موؤكدا اأن بع�س 
امل�شكات التي ن�شرتها هذه ال�شفحات و�شلت 
يوؤكد  مم��ا  معاجلتها  ومت  املعنية  اجل��ه��ات  اإىل 

قوة تاأثرها. 
اأم����ا ���ش��و���ش��ن ح�����ش��ن م���ن ك��ل��ي��ة ال��رتب��ي��ة ، 
باتت  الطابية  اخل��دم��ات  �شفحات  اأن  ف��رتى 
من اأ�شا�شيات احلياة اجلامعية ب�شبب تطرقها 
اإىل العديد من الق�شايا الجتماعية للطاب 
اأما   ، الدرا�شية  امل�شائل  تعد تقت�شر على  ومل  
�شلبياتها فتتجلى  بعدم �شمان  وثوقية بع�س 
ال�شفحات التي تن�شر اأخبار غر  �شحيحة عن 
مواعيد حما�شرات  توقع الطالب يف كثر من 

الأحيان يف م�شاكل هو يف غنى عنها.
اأحمد  من كلية  القت�شاد  اإينا�س  وقالت 
الطابية  اخلدمات  �شفحات  على  الإقبال  اإن 
ال��ف��رتة ب�شبب  ازداد ب�شكل وا���ش��ح خ��ال ه��ذه 
حاجة الطاب لها وخا�شة الذين ل ت�شمح لهم 
ظروفهم احل�شور ب�شكل دائم اإىل الكلية  حيث 

تقدم للطالب املعلومات املتعلقة بدرا�شته.
من  زادت  الطابية  اخل��دم��ات  �شفحات 
الن��ف��ت��اح الج��ت��م��اع��ي  ب��ني طلبة اجل��ام��ع��ات ، 

وبح�شب الطالب اإبراهيم ال�شاحوري من كلية  
العلوم ، فاإن هذه ال�شفحات تقدم حلول جدية 

مل�شاكل يعانيها الطاب  يف درا�شتهم .  
واعتربت هنا ديب من كلية احلقوق هذه 
ال�شفحات اأ�شرع و�شيلة  للتعارف بني الطاب 
وعر�س م�شاكلهم دون اأي حرج اأو اإجهاد خال  
وقت وجيز، فيما طلبت زميلتها �شفاء خلوف 
هذه  على  القائمني  من  �شيا�شية  علوم  طالبة 
ال�شفحات ن�شر املطالب التي يطرحها الطاب 
التي  ال�شكاوي  وخ�شو�شا   ، منها  حتقق  وم��ا 
والتي  النجاح  ن�شب  بخ�شو�س  موؤخرا  اأث��رت 

مل تلق اآذان �شاغية  .
طالب  امل����ن  ���ش��ع��د  ال���ط���ال���ب  ي���ق���در  واإذ 
احل���ق���وق ، ع��م��ل ه���ذه ال�����ش��ف��ح��ات مل���ا ل��ه��ا من 
فائدة كبرة على الطاب وم�شاعدتهم يف هذه 
التاأكد من  الطاب  ين�شح  اأن��ه  اإل   ، ال��ظ��روف 

م�شداقيتها وتبعيتها والهدف منها. 
واعترب �شادي فايد  من كلية الآداب اأن هذه 
ال�شفحات تتيح له جمع املحا�شرات والتوا�شل 
ال��ك��ل��ي��ة ل�شتيفاء  امل���داوم���ني يف  ال��ط��اب  م��ع 
اأنها ت�شاهم  املعلومات ال�شحيحة ، م�شرا اإىل 
يف حتّجيم عمل املكتبات التي ت�شتغل الطاب 
باأ�شعار  وحم��ا���ش��رات  دورات  اأ�شئلة  وتبيعهم 
هذه  اأن  حنني  الطالبة  اتهمت   عالية.بينما 
ال�شفحات تبعد الطالب عن الكتاب لأنه تقوم 
الطاب   بخداع  تقوم  وهي  املحا�شرات،  بن�شر 
م�شرة اإىل اأنها تقدمت بالكثر من ال�شكاوي 

اإىل هذه ال�شفحات ولكن دون جدوى.
واعتربت اأديل خليل طالبة بكلية الأعام 
اأن �شفحات اخلدمات الطابية  تعليم مفتوح 
الطالب حذرا   يكون  اأن  ب�شرط  للطاب  نعمة 
اأن هذه  ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا، م�����ش��رة  يف ط��ري��ق��ة 

ال��ت��ع��ل��ي��م املفتوح  ل��ط��اب  ال�����ش��ف��ح��ات ق��دم��ت 
املواد  ه��ام��ة م��ن حيث الط���اع على  خ��دم��ات 
ال���درا����ش���ي���ة وال����ربام����ج الم��ت��ح��ان��ي��ة واأوق������ات 
اخلدمات  وجميع  والت�شجيل  ال��دوام  و�شروط 
التي تهم الطاب ممن مل ت�شمح لهم ظروفهم 

الدوام يف كلياتهم.
التي  الطابية   للخدمات  �شوا  جمموعة 
�شورية  لطلبة  الوطني  الحت��اد  عليها  ي�شرف 
م���ن خ�����ال  ك�����وادر اخ��ت�����ش��ا���ش��ي��ة م���ن طاب 
بع�س  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وال��دك��ت��وراه  املاج�شتر 
ت��ط��رح عرب  اجل��ام��ع��ي��ة  ب��اخل��دم��ات  املخت�شني 
يف  م��ت��ع��ددة  م��وا���ش��ي��ع  الفي�شبوكية  �شفحتها 
وهنا  الطابية   والق�شايا  التعليمية  الأم���ور 
ب���اأن  ه��ذه ال�شفحة  اأي���اد طلب  ي��وؤك��د مديرها 
احتياجاتهم  ع��ن  للتعبر  ل��ل��ط��اب  متنف�س 
اجلامعة  يف  ت�����ش��ادف��ه��م  ال���ت���ي  وم�����ش��ك��ات��ه��م 
�شورية  لطلبة  الوطني  الحت���اد  يعمل  وال��ت��ي 
ع��ل��ى ال��ت��وا���ش��ل امل��ب��ا���ش��ر م��ع امل��ع��ن��ي��ني حللها.  
اأن  اإىل ح���ر����س الحت������اد ع��ل��ى  وي�����ش��ر ط��ل��ب 
تكون  املعلومات والأخبار  املتداولة يف ن�شرات 
اأو�شاع   يخ�س  م��ا  ك��ل  يف  �شحيحة  ال�شفحة 

الطاب الدرا�شية .
امل�شرف  ال�������ش���امل  ع���م���ار  اع���ت���رب  ب������دوره   
الذي  بالظلم  الإح�����ش��ا���س  اأن  ال�شفحة   ع��ل��ى 
ق���د ي��ت��ع��ر���س ل���ه ال��ط��ال��ب ن��ت��ي��ج��ة ع���دم ثبات 
ال��ت��ي تخ�شه و ح��رم��ان��ه م��ن بع�س   ال���ق���رارات 
الفر�س نتيجة الظروف القاهرة  كانت الدافع 
ي�شتفاد  لكي  ال�شفحة   ه��ذه  لإن�شاء  الأ�شا�شي 
الطاب  م��ن  ممكن  ع��دد  اأك���رب  خدماتها  م��ن 
املليئة  ال��وه��م��ي��ة  ال�����ش��ف��ح��ات  اإب���ع���اده���م ع���ن  و 

بالأخطاء والإ�شاعات..  
وائل حفيان 

اإ�سدارات جديدة
�شدرت موؤخرا اأعداد جديدة من جمات جامعة دم�شق العلمية 
والعلوم  الآداب  جم��ل��ة  م��ن  الأول  ال��ع��دد  وم��ن��ه��ا  امل��ح��ك��م��ة  ال���دوري���ة 
لعام  الأ�شا�شية  العلوم  الأول من جملة  والعدد  لعام 2017  الإن�شانية 
 2017 ل��ع��ام  تاريخية  درا���ش��ات  جملة  م��ن   136�135 وال��ع��ددي��ن   2016

والعدد الثاين من جملة العلوم الرتبوية لعام 2016 .

رحلة الغذاء املتوازن

 كتاب يعنى بالعناية بال�شحة وتنظيم الغذاء ، من تاأليف الدكتور ر�شاد 
مراد الأ�شتاذ يف كلية طب الأ�شنان بجامعة دم�شق ، الكتاب هدفه التعرف على 
الطريقة املثلى للح�شول على غذاء متوازن غني باملعادن والفيتامينات ، من 
خال �شرح مف�شل لأهمية التغذية يف م�شاعدة اأجهزة اجل�شم املختلفة لأداء 

وظائفها على اأكمل وجه.
يت�شمن الكتاب اإر�شادات �شحية �شليمة لإتباع اأ�شلوب غذائي يومي التي 

تقي من الأمرا�س للتمتع بحياة �شحية مدى احلياة.
امل�شكات  اإح��دى  تعترب  التي  التغذية  �شوء  م�شكلة  اإىل  الكتاب  ويتطرق 

ال�شحية اخلطرة يف �شرق املتو�شط، وكيفية جتنبها وما هو الغذاء املتوازن واملعتدل.
ويف تقدميه للكتاب اأ�شار الدكتور حممد ماهر قباقيبي رئي�س جامعة دم�شق اإىل اأهمية التغذية ال�شليمة يف حياة الفرد يف جوانب احلياة ، كونها  

متنح الإن�شان القدرة على الرتكيز والتعلم وزيادة ال�شحة الذهنية والعقلية، وت�شاهم يف حت�شني احلالة النف�شية .
اأ�شا�شي غلى التغذية ال�شليمة التي حتتوي على كافة  اأن ال�شحة واجلمال يقومان ب�شكل  اأن الكثر من خرباء التغذية يرون  اإىل  ولفت قباقيبي 
العنا�شر الغذائية ، م�شرا اإىل اأن الكتاب ي�شرح الأمور التي تتناول ال�شحة العامة والتغذية كعلم قائم بحد ذاته يقوم على �شرح عاقة الطعام بن�شاط 

اجل�شم.
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 يف اإطار خطتها لتفعيل اجلانب العملي لطالبها..
 كلية الإعالم تنظم �سل�سلة دورات تدريبية وحوارات مفتوحة

للراأي وفاعلني  ليكونوا قادة  الوا�شع  الإعام 
اأن  اإىل  م�����ش��را  الإع��ام��ي��ة«  موؤ�ش�شاتهم  يف 
�شعيد  على  ���ش��واء  مب�شرة  امل�شتقبلية  الآف���اق 
القنوات الإذاعية والتلفزيونية اأو على �شعيد 
الإعام اجلديد وو�شائل التوا�شل الجتماعي 

والإعام الإلكرتوين. 
وقدم عبد النور خال اللقاء الذي نظمه 
ف����رع ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق حل����زب ال��ب��ع��ث العربي 
ال�شرتاكي »فرقة الإعام« ملحة تعريفية عن 
وهيئاته  واأه��داف��ه  وعمله  ال�شحفيني  احت��اد 
مع  وعاقته  اإل��ي��ه  النت�شاب  و���ش��روط  واآل��ي��ة 
كلية الإعام وطلبتها بعد التخرج وامل�شوؤولية 
الدفاع  يف  ودوره  اجلانبني  ب��ني  م��ا  امل�شرتكة 
وت�شوية  وحمايتهم  ال�شحفيني  ح��ق��وق  ع��ن 
بني  تن�شاأ  التي  باملهنة  ال�شلة  ذات  امل��ن��ازع��ات 
الهيئات  وب��ني  بينهم  اأو  الحت��اد  يف  الأع�شاء 

واملوؤ�ش�شات ال�شحفية.
واأ�شار عبد النور اإىل اأن »العمل جار من 
اأجل تعديل قانون احتاد ال�شحفيني واخلروج 
بقانون ع�شري يتوافق مع التطورات الهائلة 
التي ح�شلت يف و�شائل الإعام خال الفرتة 
الداخلي  ال��ن��ظ��ام  ت��ع��دي��ل  وك���ذل���ك  امل��ا���ش��ي��ة 
املو�شوع  ه���ذا  اأن  مبينا  ب���الحت���اد«  اخل��ا���س 
ل��ي��اأخ��ذ م�شاره  ال��وق��ت  م��ن  م��زي��د  اإىل  يحتاج 
�شمن اأطره الد�شتورية ليكون جاهزا بالوقت 

املنا�شب وباأ�شرع ما ميكن.
يعمل  الحت���اد  اأن  اإىل  ال��ن��ور  ول��ف��ت عبد 
ي��اأخ��ذ خريجو الإع���ام فر�شتهم  ج��اه��دا ك��ي 
واإيجاد  الإعامية  املوؤ�ش�شات  �شمن  العمل  يف 
املو�شوع  ه�����ذا  حت���ك���م  م��و���ش��وع��ي��ة  م���ع���اي���ر 
اأن تاأخذ وزارة الإع��ام دورها حيال  و�شرورة 

ذلك.
العمر  ال��دك��ت��ور حممد  اأ���ش��ار  م��ن جانبه 
عميد كلية الإعام اإىل معاناة الكلية يف تاأمني 
اجلانب العملي للطاب والوعود التي تلقتها 
اأن  بهذا اخل�شو�س حيث  املعنية  من اجلهات 
املوؤ�ش�شات  يف  الطلبة  يتلقاه  ال��ذي  ال��ت��دري��ب 
الإع��ام��ي��ة غ��ر ك��اف ويعترب جم��رد جولت 
اأع�شاء  يكون  ب��اأن  مطالبا  ميدانية  اطاعي 

اأع�شاء يف  التدري�شية يف كلية الإع��ام  الهيئة 
احتاد ال�شحفيني.

نائب  �شعراوي  اأحمد  الدكتور  اأع��رب  كما 
اأمله  عن  دم�شق  بجامعة  الإع��ام  كلية  عميد 
ال�شحيح  الباب  ال�شحفيني  احت��اد  يكون  ب��اأن 
ال��ذي يفتح لنتقال ط��اب كلية الإع��ام من 
الإعامية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اإىل  ال��درا���ش��ة  م��ق��اع��د 
خندق  يف  والحت������اد  ال��ك��ل��ي��ة  اأن  اإىل  م�����ش��را 
اأجل تلبية وتقدمي الدعم املطلوب  واحد من 

للخريجني.
حول  فيلمية  م���ادة  ع��ر���س  ال��ل��ق��اء  تخلل 
ودور  املا�شي  العام  خ��ال  ون�شاطاته  الحت��اد 

الإعام يف نقل احلقيقة.
عمل املرا�شل احلربي بور�شة 

عمل لطالب التعليم املفتوح يف 
كلية الإعالم

ب��ال��ت��ع��اون مع  الإع����ام  كلية  ك��م��ا نظمت 
امل��رك��ز ال����دويل ل��ل��ت��دري��ب وال��ت��اأه��ي��ل وتنمية 
املرا�شل  حول  عمل  ور�شة  الإعامية  املهارات 
لطاب  ال�شحفي  العمل  واأ�شا�شيات  احلربي 
بهدف  ال�����ش��ن��وات  جميع  م��ن  امل��ف��ت��وح  التعليم 
درا�شتهم  لديهم ودعم  العملي  تقوية اجلانب 

النظرية. 
تنفيذ  اإط�������ار  يف  ال���ور����ش���ة  ه�����ذه  وت����اأت����ي 
لتنمية  ال���دويل  امل��رك��ز  م��ع  املوقعة  التفاقية 
عمل  ور�شات  اإقامة  على  تن�س  والتي  املهارات 
�شمن كلية الإعام اإ�شافة اإىل ال��دورات التي 

يقيمها املركز للطاب.
الدكتور  الإع������ام  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  اأ����ش���ار  و 
انطاقا  ج��اءت  الور�شة  اأن  اإىل  العمر  حممد 
من اأهمية تدعيم اجلانب العملي والتطبيقي 
لطاب كلية الإعام ولتعريفهم بكيفية عمل 
املرا�شل احلربي واطاعهم على اأبرز امل�شكات 

التي قد يواجهها يف امليدان.
ب�شكل  ت�شعى  الإع��ام  كلية  اأن  اإىل  ولفت 
الإعامية  باملوؤ�ش�شات  اإىل ربط الطاب  دائم 
من  بينهم  التفاعل  من  حالة  خللق  الوطنية 
تدريبية  ودورات  عمل  ور���ش��ات  اإق��ام��ة  خ��ال 

مدير عام قناة املنار.. 
يف حوار مع طالب كلية الإعالم

 يف اإطار �شل�شلة اللقاءات واحلوارات التي 
تنظمها كلية الإعام لطابها مع الإعاميني 
ومدراء املوؤ�ش�شات الإعامية  ا�شتعر�س مدير 
املنار«  »قناة  لاإعام  اللبنانية  املجموعة  عام 
خال لقائه طلبة الكلية اجلوانب العملية يف 

ميدان العمل الإعامي الذي تتبعه القناة.
واأكد مدير عام قناة املنار اإبراهيم فرحات 
عمل  يف  العملية  التقنية  اأهمية  اللقاء  خال 
يف  يواجهها  التي  والأخ��ط��ار  احلربي  املرا�شل 
امليدان وكيفية احل�شول على اخلرب بكل دقة 
القناة للعدوان  اإىل تغطية  ومو�شوعية لفتا 
الذي  الكبر  والنجاح  لبنان  الإ�شرائيلي على 
و�شلت اإليه من خال البث املبا�شر لتفا�شيل 

الأحداث بدقة عالية.
املقاوم  الإع����ام  دور  اإىل  ف��رح��ات  واأ���ش��ار 
الت�شليل  وج��ه  يف  ووق��وف��ه  �شورية  �شمود  يف 
الإعامي الذي مار�شته و�شائل الإعام والتي 
خالها  م��ن  حت���اول  خا�شة  اأج��ن��دات  متتلك 

ال�شيطرة على الفكر العربي.
م��ن ج��ان��ب��ه اأ���ش��ار رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة دم�شق 
الدكتور ماهر قباقيبي اإىل دور الإعام خال 
املرحلة الراهنة لكونه ي�شهم يف ت�شكيل الراأي 
م�شيفا..  املجتمعية  الق�شايا  مبختلف  العام 
اجلامعة  �شيا�شة  �شمن  ي��اأت��ي  اللقاء  ه��ذا  اإن 
ب���اإق���ام���ة ���ش��ل�����ش��ل��ة م���ن ال���ل���ق���اءات وال�������دورات 
التدريبية لربط الطاب مبختلف املوؤ�ش�شات 
واملعرفة  بالعلم  م�شلحني  ليكونوا  الإعامية 

للدخول يف �شوق العمل.
بدوره اأو�شح عميد كلية الإعام الدكتور 
اأن هدف اللقاء تقوية الطاب  حممد العمر 
النظرية  املعلومات  لدعم  العملية  باجلوانب 
اإىل  الإع��ام��ي لف��ت��ا  العمل  وان��خ��راط��ه��م يف 
الإق���ب���ال ال��ك��ب��ر ل��ط��اب الإع�����ام ع��ل��ى هذه 

الور�شات.
اأع��رب الطاب عن رغبتهم يف تطوير  و 
ه���ذه ال���ور����ش���ات ال��ع��م��ل��ي��ة ودع��م��ه��ا ب�����الأدوات 
الإطار  �شمن  لتبقى  ال�����ش��روري��ة  والتقنيات 

العملي للعمل الإعامي.
عبد النور: احتاد ال�شحفيني 

يعمل جاهدًا لتاأمني فر�ض عمل 
حقيقية  خلريجي كلية الإعالم

اأك����د رئ��ي�����س احت����اد ال�����ش��ح��ف��ي��ني مو�شى 
رفد  يف  الإع���ام  كلية  دور  اأهمية  ال��ن��ور  عبد 
تنوعها  على  الإعامية  والو�شائل  املوؤ�ش�شات 
قادرة على تطوير  بكوادر متخ�ش�شة وفاعلة 
العلمي  مب�شتواه  والرتقاء  الإعامي  العمل 
التميز  ي��ك��ون  اأن  ���ش��رورة  اإىل  وامل��ه��ن��ي لف��ت��ا 

هدفا لكل طالب يدر�س يف الكلية.
وق�����ال ع��ب��د ال���ن���ور يف ل���ق���اء ح������واري مع 
»ك��ل��ي��ة الإع����ام تعطي  ط���اب كلية الإع����ام 
عامل  اإىل  الدخول  اأج��ل  من  املفاتيح  طابها 

املوؤ�ش�شات  ه��ذه  اإىل  اإر���ش��ال��ه��م  ط��ري��ق  ع��ن  اأو 
للتعرف اإىل طبيعة عملها وك�شب اخلربات.

واملحا�شرة  الإع��ام��ي��ة  ق��دم��ت  ب��دوره��ا 
ع��ن جتربتها  ملحة  نا�شيف  دمي��ة  ال��ور���ش��ة  يف 
م�����ش��ت��ع��ر���ش��ة بع�س  امل���ي���دان���ي���ة  الإع����ام����ي����ة 
املرا�شل احلربي  التي تواجه عمل  ال�شعوبات 
ال��ت��ع��ام��ل معها  ال��ع��م��ل وك��ي��ف��ي��ة  يف م���ي���دان 
اخلرب  نقل  يف  باملو�شوعية  التحلي  و���ش��رورة 

بعيدا عن امليول ال�شخ�شية.
ميتلك  اأن  �شرورة  اإىل  نا�شيف  واأ���ش��ارت 
واأهمية  ال�����ش��ل��ي��م��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة  امل���را����ش���ل 
الن�شرات  م��واك��ب��ة و���ش��ائ��ل الإع����ام وم��ت��اب��ع��ة 

الإخبارية اإ�شافة اإىل اخلربات املرتاكمة.
موؤ�ش�شة  على  ال��ع��ام  امل�شرف  ب��ني  ب���دوره 
دام بر�س الإعامية واملركز الدويل للتدريب 
املهند�س م�شر اإبراهيم اأن املركز حري�س على 
ا�شتقطاب اخلربات العملية واملهنية يف جمال 
لتمكينهم  ل��ل��م��ت��درب��ني  وت��ق��دمي��ه��ا  ال��ت��دري��ب 
نظريا  تعلموه  م��ا  و�شقل  ق��درات��ه��م  وتنمية 

وحتويله اإىل ممار�شات عملية.
امل�شاركون يف الدورة الإعالمية 

املهنية... فر�شة هامة لنا 
للتدريب على فنون الإعالم

املدنية  ال���ه���ن���د����ش���ة  ك��ل��ي��ة  يف  اخ���ت���ت���م���ت 
التدريبية  الإعامية  ال��دورة  دم�شق  بجامعة 
اأكرث من 100 طالب  املهنية الأوىل مب�شاركة 
والخت�شا�شات  الكليات  خمتلف  من  وطالبة 

باجلامعة.
وت����ه����دف ال��������دورة ال���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا مكتب 
الإعداد والثقافة والإعام لفرع حزب البعث 
العربي ال�شرتاكي باجلامعة يف كلية الإعام 
ب����اخل����ربات وامل���ع���ارف  ال���ط���اب  ت���زوي���د  اإىل 
واملهارات الأ�شا�شية التي متكنهم من الدخول 
املوؤ�ش�شات  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ع��م��ل  م���ي���دان  اإىل 

الإعامية. 
واأ�شار الدكتور خالد احللبوين اأمني فرع 
هذه  مييز  م��ا  اأن  اإىل  للحزب  دم�شق  جامعة 
املواهب  على  اعتمادها  الإع��ام��ي��ة  ال����دورات 
م��ن ال��ك��ل��ي��ات ك��اف��ة واإع���ط���اوؤه���ا ب��ع��دا ثقافيا 
كونها تاأتي يف ظل ظروف احلرب الإعامية 
التي عملت على ت�شويه احلقائق لاأحداث يف 
الدور  اإىل  العام لفتا  ال��راأي  �شورية وت�شليل 
لدى  الإبداعية  املواهب  توجيه  يف  الإعامي 

الطاب وتنميتها.
بدوره لفت رئي�س جامعة دم�شق الدكتور 
الإع��ام يف  اأهمية  اإىل  حممد ماهر قباقيبي 
اجلامعة  حر�س  م��وؤك��دا  العام  ال���راأي  ت�شكيل 
على احت�شان كل املبادرات التدريبية وتقدمي 
ال���دع���م امل�����ادي وال��ل��وج�����ش��ت��ي ل��ك��ل م���ن لديه 
على  ال��ط��اب  م��ن  م��ه��ارات��ه  بتطوير  الرغبة 
اختاف اخت�شا�شاتهم لتعزيز ح�س املواطنة 
الطوعي  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  والت�شجيع  والن��ت��م��اء 
املجتمعية  الوجدانية  احلالة  وتكوين  لديهم 
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ق�سم اللغة العربية 
ي�ستذكر اأ�ساتذته القدماء

نظم ق�شم اللغة العربية يف كلية الآداب والعلوم 
الإن�شانية بجامعة دم�شق ندوة بعنوان »اأ�شاتذتنا يف 
ال��ذاك��رة« للدكتور حم��م��ود ال��رب��داوي الأ���ش��ت��اذ يف 
ال�شاد�س يف  امل��درج  وذل��ك على  العربية  اللغة  ق�شم 

الكلية.
حما�شرات  �شل�شلة  �شمن  امل��ح��ا���ش��رة  وت��اأت��ي 
تتناول كل واحدة منها اأ�شتاذا من الأ�شاتذة القدماء 
الذين تعاقبوا على التدري�س يف ق�شم اللغة العربية 

بجامعة دم�شق.
البعث  ف��رع جامعة دم�شق حل��زب  اأم��ني  ولفت 
اإىل  احللبوين  خالد  الدكتور  ال�شرتاكي  العربي 
العلمية  وال��ق��ام��ات  ال��رج��الت  ه���وؤلء  ا�شتذكار  اأن 

يعطي دفعاً جديدا للعملية التعليمية ويعزز الإرث احل�شاري الذي تعي�س فيه �شورية 
مبينا اأن احلرب الإرهابية على �شورية جزء كبر منها كانت حربا ثقافية بامتياز حيث 

تكالبت كل قوى ال�شر م�شتهدفة �شورية وح�شارتها وتاريخها.
بدوره بني الدكتور حممود الربداوي خال حما�شرته اأن �شورية ولدة للقامات 
العلمية واملفكرين والنابغني م�شرا اإىل اأن جيل الأ�شاتذة القدماء اأ�ش�س جليل جديد 

يتابع ما بني �شابقا من العلم. 
بالقامات  والطلبة  الأ���ش��ات��ذة  من  اجلديد  اجليل  تعريف  اأن  ال��رب��داوي  واأو���ش��ح 
العلم  با�شتمرار  اأث��راً على طابهم من خال موؤلفاتهم كفيل  ال�شاخمة ممن تركوا 

والفكر يف جامعة دم�شق التي خرجت الأدباء والعلماء واملفكرين.
واملنا�شب  ومن�شوراته  الطرابل�شي  اجم��د  الدكتور  اأ�شتاذه  ال��رب��داوي  وا�شتذكر 

للم�شاركة يف بناء �شورية امل�شتقبل.
العربية  الطابية  ال�شعبة  اأمني  واعترب 
اأن  القر�شي  معتز  الدكتور  دم�شق  جامعة  يف 
دور  توؤكد  ال���دورة  يف  العرب  الطلبة  م�شاركة 
�شورية القومي الرائد يف دعم ال�شباب العربي 
لفتا اإىل اأن الطاب العرب �شيكونون �شفراء 
والكذب  ال��زي��ف  تو�شيح  اأج���ل  م��ن  حقيقيني 
م��ن قبل  �شورية  ال��ذي حيك �شد  الإع��ام��ي 

بع�س املحطات املغر�شة.
و اأو�شح الدكتور حممد العمر عميد كلية 
الإع��ام اأن الهدف من ال��دورة �شقل اجلانب 
العملي للطاب وتاأهيلهم بكل الخت�شا�شات 
امليداين  للعمل  موؤهلني  ليكونوا  الإعامية 
على  ت��ع��ت��م��د  الإع��������ام  ك��ل��ي��ة  اأن  اإىل  لف���ت���ا 
اخلربات الإعامية من املوؤ�ش�شات الإعامية 
ل��اأ���ش��ات��ذة الأك��ادمي��ي��ني يف  املختلفة ك��ردي��ف 

تدريب الطاب على اجلانب العملي.
الإع���ام  ن��ائ��ب عميد كلية  اأ���ش��ار  ب����دوره 
اإىل  �شعراوي  اأحمد  الدكتور  دم�شق  بجامعة 
التزود  بالدورة  امل�شاركني  للطاب  ميكن  اأنه 
باملهارات واخلربات العملية التي يحتاجونها 

يف العمل الإعامي.
واأك�����د ع�����ش��و ق���ي���ادة ف����رع دم�����ش��ق حلزب 
ال��ب��ع��ث ال���ع���رب���ي ال����ش���رتاك���ي ال���دك���ت���ور نور 
�شل�شلة  ت��اأت��ي �شمن  ال����دورة  اأن  خ���ازم  ال��دي��ن 
بها اجلامعة منذ بداية  ب��داأت  دورات متعددة 
الإعامي  التزام  اأهمية  موؤكداً  احلايل  العام 

بالأخاق املهنية .
اأدوني�س �شدود اأحد املدربني من  واأو�شح 
قناة �شما الف�شائية اأنه حاول من خال هذه 
الطاب  اإىل  العملية  جت��رب��ت��ه  ن��ق��ل  ال�����دورة 

والظروف  وال�شعوبات  بامل�شاكل  وتعريفهم 
التي تواجههم خال العمل الإعامي اإ�شافة 
يتلقونها  التي  الأكادميية  النظرية  املواد  اإىل 
يف اجلامعة لفتا اإىل تفاعل الطاب ورغبتهم 

بتلقي املعارف اجلديدة.
اإىل  امل�شاركني  ال��ط��اب  ول��ف��ت ع��دد م��ن 
ال��ت��ي تقيمها  الإع���ام���ي���ة  ال�������دورات  اأه��م��ي��ة 
واإتاحة  باأنف�شهم  ثقتهم  تعزيز  يف  اجلامعة 
ال��ف��ر���ش��ة ل��ه��م ل��ل��ت��دري��ب ع��ل��ى ف��ن��ون العمل 
الإعامي والتعرف على املبادئ الأ�شا�شية له 

وتنمية وتطوير مهاراتهم.
ال�شهادات  ت��وزي��ع  الخ��ت��ت��ام  ح��ف��ل  تخلل 

على الطاب امل�شاركني يف الدورة.

ودورة تدريبية يف جمال العمل 
الإعالين واإعالمي

و يف �شياق حملة) تاأهيل وتدريب مليون 
�شوري جمانا( اأطلقت جامعة دم�شق بالتعاون 
مع جملة اأوروبا والعامل حملة تاأهيل وتدريب 
للعمل  ال�شرورية  امل��ه��ارات  ال�شباب  لإك�شاب 

الإعاين والإعامي.
وتعد امل��ب��ادرة واح���دة م��ن امل��ب��ادرات التي 
اأطلقتها جامعة دم�شق لدعم وتاأهيل ال�شباب 
وتزويدهم  ال�شهداء  وذوي  اأبناء  من  ل�شيما 
التي  الأ�شا�شية  واملهارات  واملعارف  باخلربات 

متكنهم من الدخول اإىل �شوق العمل. 
اإىل مئة  ل��ل��دورة  املتقدمني  وو���ش��ل ع��دد 

لإخ�شاعهم  منهم  اأرب��ع��ني  اختيار  مت  متقدم 
لدورة مكثفة مبعدل 30 �شاعة تدريبية تركز 
والإعاين  الإعامي  الت�شويق  اأ�شاليب  على 
احلوار  باأ�شاليب  تتعلق  موا�شيع  اإىل  اإ�شافة 

والتوا�شل.
وب���ني امل��ه��ن��د���س اأي���ه���م احل������وراين ع�شو 
قيادة فرع جامعة دم�شق حلزب البعث العربي 
اأ�شر  ���ش��وؤون  متابعة  جلنة  رئي�س  ال�شرتاكي 
التدريبية  ال����دورات  اأن  باجلامعة  ال�����ش��ه��داء 
اإىل  وتهدف  م�شتمرة  اجلامعة  تقيمها  التي 

دعم اأ�شر ال�شهداء.
اإدارة  جمل�س  رئي�شة  اأ���ش��ارت  جهتها  من 
اإىل  دي��ال �شمر �شارم  اأوروب��ا والعرب  جملة 
امل��ت��درب��ني م��وؤه��ات التن�شيق  اإع��ط��اء  اأن���ه مت 
كوادر  ب��ه��دف تخريج  والإع����اين  الإع��ام��ي 
املجلة  اأن  مبينة  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  ق����ادرة  م��وؤه��ل��ة 
للخريجني  ع��م��ل  ف��ر���ش��ة  ع�����ش��ري��ن  م��ن��ح��ت 

املتميزين بالدورة.
ب�����دوره ل��ف��ت حم��م��د ع����زام ال��ق��ا���ش��م من 
موؤ�ش�شي احلملة اإىل اأن م�شاركتهم بالفعالية 
على  وتدريبهم  ال�شباب  تاأهيل  ب��ه��دف  ت��اأت��ي 
م����ه����ارات ال��ت�����ش��وي��ق الإع�������اين والإع����ام����ي 

ومنحهم فر�س عمل لدخول �شوق العمل.
اإي��اف ترين  ب��اأن موؤ�ش�شة  القا�شم  ون��وه 
ال���دورة  يف  للم�شاركني  ق��دم��ت  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
���ش��ه��ادات يف جم���ال ال��ت�����ش��وي��ق ك��ون��ه��م قدموا 

اأبحاثا ميدانية.
املوا�شيع  اأهمية  بالدورة  امل�شاركون  واأكد 
امل���ط���روح���ة ف��ي��ه��ا ول ���ش��ي��م��ا م���ع���ل���وم���ات يف 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  والإع��ام��ي  الإع���اين  الت�شويق 

اكت�شابهم مهارات وخربات جديدة.

التي تدرج بها وكيف ا�شتطاع اأن يقدم العلم لاأجيال م�شراً اإىل اأن الكثر من 
الأ�شاتذة الذين در�شوا يف الكلية قد رجلوا ولكن علمهم موجود ويدر�س اإىل هذه 

اللحظة.
ي�شار اإىل اأن الدكتور الربداوي من مواليد حمافظة درعا عام 1932 حا�شل 
على اإجازة يف الآداب �شنة 1958 وماج�شتر ودكتوراه من جامعة القاهرة و�شغل 
من�شب رئي�س ق�شم اللغة العربية لفرتتني ووكيل كلية الآداب يف جامعة دم�شق 

عام 1982 وا�شرف على اأكرث من 50 ر�شالة ماج�شتر و 20 ر�شالة دكتوراه.
وكان ق�شم اللغة العربية يف جامعة دم�شق قد اأقام الأ�شبوع الفائت حما�شرة 
الأفغاين �شمن  �شعيد  الراحل  اأ�شتاذه  فيها عن  املبارك وحت��دث  م��ازن  لاأ�شتاذ 

فعالية »اأ�شاتذتنا يف الذاكرة«.
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املفتي ح�سون: يدعو ال�سباب اإىل امل�ساركة يف بناء �سورية احلديثة وحماربة الفكر املتطرف

للجمهورية  ال��ع��ام  امل��ف��ت��ي  ���ش��م��اح��ة  اأك����د 
العلم  اأن  ال��دي��ن ح�شون  ب��در  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور 
واملعرفة هما ال�شاح الأم�شى يف بناء املجتمع 
على  انت�شرت  �شورية  اأن  اإىل  لف��ت��ا  وت��ط��وره 
الإرهاب وعلى من تاآمر عليها وبقيت �شاخمة 

بف�شل �شمود �شعبها وبطولت جي�شها.
ب��ع��ن��وان )�شورية  ل��ه  وخ����ال حم��ا���ش��رة 
على  األقاها  وم�شتقبل(  تاريخ  ح�شارة  وطني 
الذكرى  مبنا�شبة  دم�����ش��ق  جامعة…  م���درج 
ال�شابعة والأربعني لقيام احلركة الت�شحيحية 
املجيدة بني املفتي ح�شون اأن باد ال�شام مهد 
دين  هو  فيها  »والإ���ش��ام  ال�شماوية  ال�شرائع 

الت�شامح واملحبة والإخاء«.
ودعا �شماحة املفتي الطلبة اإىل موا�شلة 
م�����ش��ارك��ة ال�����ش��ب��اب يف م�����ش��رة ال��ب��ن��اء واإع����ادة 
العلمي  الإعمار من خال متابعة حت�شيلهم 
ل��ب��ن��اء ���ش��وري��ة احل��دي��ث��ة وال���دف���اع ع���ن تراب 

واملتطرف  الظامي  الفكر  وحماربة  الوطن 
موؤكدا اأن اأ�شاتذة اجلامعة هم املوؤمتنون على 
العلماء  ك��ان  ولذلك  امل�شتقبل  رج��ال  �شناعة 

اأول من ا�شتهدفهم الإرهاب.
اأن  على  بالتاأكيد  ح�شون  املفتي  وخ��ت��م 

وان�شانية  ع��رب��ي��ة  ر���ش��ال��ة  ���ش��اح��ب��ة  ���ش��وري��ة 
الثقافات  ك��ل  على  حافظت  العربية  واللغة 
ال��ت��ي ت��اح��ق��ت ع��ل��ى الأر�����س ال�����ش��وري��ة عرب 

الزمن.
ب�����دوره ب���ني اأم�����ني ف����رع ج��ام��ع��ة دم�شق 

اأح�����رز ف��ري��ق ن����ادي ال��روب��وت��ي��ك يف كلية 
بجامعة  وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  امليكانيكية  ال��ه��ن��د���ش��ة 
الت�شميم  م�����ش��اب��ق��ة  يف  الأول  امل���رك���ز  دم�����ش��ق 
 Engineering  )3،0  EDC( ال��ه��ن��د���ش��ي 
اأم�س  اأقيمت  التي   Design Challenge
AUB يف بروت  الأول يف اجلامعة الأمركية 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ب��امل��ئ��ة   92،7 ن��ق��اط  مب��ج��م��وع 
ح�شوله على جائزة اأف�شل ت�شميم يف امل�شابقة، 
كما نال فريق كلية الهند�شة املعلوماتية املركز 
الثاين على م�شتوى الفرق امل�شاركة البالغة 15 

فريقاً من لبنان و�شورية.
نادي  رئي�س  نوفل  ح�شن  امل�شرف  واأو���ش��ح 
الروبوتيك باأن الفريق الفائز تاألف من ثاثة 
طاب اثنني منهم يف مرحلة الدرا�شات العليا 
الأوىل )جمد  اجل��ام��ع��ي��ة  امل��رح��ل��ة  وط��ال��ب يف 
م�شراً  ج��ع��ف��ر(  اأح��م��د  ح�����ش��اين،  م����ازن  وردة، 
نادي  يف  م�����ش��اري��ع��ه��م  ن���ف���ذوا  ال���ط���اب  اأن  اإىل 
للتجهيزات  ك���ان  ح��ي��ث  الكلية  يف  ال��روب��وت��ي��ك 
ال�شيدة  قبل  من  النادي  اإىل  املقدمة  املتطورة 
كما  امل�����ش��اري��ع  ه��ذه  اجن���از  يف  مهم  دور  الأوىل 
تكفلت جامعة دم�شق بتمويل كافة م�شتلزمات 
الطاب  ل�شفر  الت�شهيات  وت��ق��دمي  ال��ف��ري��ق 

وت�شجيع م�شاركتهم.
امليكانيكية  ال��ه��ن��د���ش��ة  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  وق����ال 
وال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق حم��م��د مازن 
حمايري: مت دعم النادي منذ اإن�شائه من قبل 
التي  التجهيزات  قدمت  التي  الأوىل  ال�شيدة 
تكرمي  و�شيتم  امل�شابقة  يف  الفريق  بها  ���ش��ارك 
الفريق بالتن�شيق مع رئا�شة جامعة دم�شق التي 

دعمت الفريق ومولت م�شاركته يف امل�شابقة.
حمايري  لفت  امل�شتقبلية  اخل��ط��ط  وع��ن 
بت�شميم  ال��روب��وت  اأج���زاء  بت�شنيع  ال��ب��دء  اإىل 
حملي �شمن الكلية ون�شر الروبوتية على اأو�شع 
داخل  وم�شابقات  تدريب  ور�شات  باإقامة  نطاق 
املدار�س واجلمعيات الأهلية  جتمع الهمك ويف 
لك�شف املواهب وا�شتقطابها وبناء كادر تدريبي 

جامعة دم�سق حترز املركزين الأول والثاين 
يف م�سابقة الت�سميم الهند�سي يف اجلامعة الأمريكية يف لبنان

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

 مبنا�شبة الذكرى ال� 59 لتاأ�شي�س وزارة الثقافة ويف اإطار الحتفالية املنوعة 
التي اأقيمت بهذه املنا�شبة يف دار الأ�شد للثقافة والفنون قام املهند�س عماد خمي�س 
رئي�س جمل�س الوزراء ووزير الثقافة بتكرمي بتقدمي دروع تقديرية ملجموعة من 
اأثروا يف  املثقفني والفنانني والت�شكيليني والباحثني والإعاميني الذين تركوا 
�شرميني  الدكتور علي  الت�شكيلي  بينهم  ال�شورية ومن  والفنية  الثقافية  احلياة 

عميد كلية الفنون اجلميلة الأ�شبق بجامعة دم�شق .
الفنون اجلميلة ق�شم  كلية  ،خريج  �شرميني  من مواليد حلب،  والدكتور   
الت�شوير يف جامعة دم�شق 1972 وعني معيد فيها عام 1974 ونال الدكتوراه يف 
علوم الفن والت�شوير اجلدراي والغرافيك من الأكادميية العليا للفنون يف اأملانيا 
 1981 الفنون اجلميلة  كلية  التدري�شية يف  الهيئة  -1980(  عني ع�شو  برلني   -
الر�شم  اأ�شتاذ يف ق�شم  ث��م  مبرتبة  وم��ن  ع��ام 1987  ا�شتاذ م�شاعد  ،ع��ني مبرتبة 
والت�شوير والت�شوير اجلداري 1993 ، مت تعيينه وكيل كلية الفنون اجلميلة من 
عام 1981 -1991 ومن ثم عميدا  للكلية الفنون اجلميلة  من عام  1993 حتى 

اأيلول.2001
اأربع دورات  التنفيذي لنقابة الفنون اجلميلة يف �شورية  �شغل ع�شو املكتب 

وع�شو احتاد الفنانني الت�شكيليني العرب.
ومنذ عام 2006 حتى نهاية 2011 �شغل من�شب عميد كلية الفنون اجلميلة 
والتطبيقية بجامعة حلب )عميد موؤ�ش�س( كما ح�شل على براءة تقدير كفنان 
متميز 1988 من رئي�س جمل�س الوزراء ، كرم يف بينايل املحبة بامليدالية الذهبية 

تكرمياً مركزياً  عام 1998 .
- املعار�س ال�شخ�شية

ومتاحف  ���ش��الت  يف  تاريخه  حتى  �شخ�شياً  معر�شاً  وع�شرون  �شبعة  ل��ه   -
الوطن العربي والعامل و�شوريا.

الرتجمات  من  جمموعة  منها  العلمي����������ة  الن�شطات  من  العديد  يف  �شاهم 
واملحا�شرات ، وم�شاركات عدة من املوؤمترات العربية والدولية ، كما �شارك غي 

العديد من املعار�س اجلماعية  والبيناليات العاملية. 
يف  واملتاحف  �شورية   يف  املوؤ�ش�شات  م��ن  ع��دد  يف  املقتنيات  م��ن  جمموعة  ل��ه 

�شورية وخارجها .

الدكتور  ال���ش��رتاك��ي  العربي  البعث  حل��زب 
هو  امل��ج��ي��د  الت�شحيح  اأن  احل��ل��ب��وين  خ��ال��د 
مطالبون  ونحن  �شورية  لبناء  ارتكاز  نقطة 
واأخ������اق  وروح  وق���ي���م  مب��ن��ه��ج  ب��ال��ت��م�����ش��ك 
اإىل ما نحن  الت�شحيح لأننا مل نكن لن�شل 
عليه من انت�شارات لول مت�شكنا بهذا النهج.
حتقق  الن�شر  اأن  اإىل  احللبوين  ولفت 
والقوات  اجلي�س  ب��وا���ش��ل  ت�شحيات  بف�شل 
امل�شلحة جمددا عهد الطلبة على ال�شتمرار 
الوطن  ب���ن���اء  وامل�����ش��اه��م��ة يف  ال��ع��ل��م  ب��ن��ه��ل 

وتطويره.
دم�شق  جامعة  رئي�س  املحا�شرة  ح�شر 
واأع�شاء  ق��ب��اق��ي��ب��ي  م��اه��ر  ال��دك��ت��ور حم��م��د 
ق���ي���ادة ف���رع ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق ل��ل��ح��زب ون���واب 
التدري�شية   الهيئة  واأع�شاء  اجلامعة  رئي�س 

وح�شد من الطاب.

لتو�شيع الهتمام مبجال الروبوت.
بهذا  املهتمة  اجلهات  خمتلف  مع  التعاون  اإىل  اأ�شار  كما 
العايل  واملعهد  للمعلوماتية  ال�شورية  اجلمعية  مثل  املجال 
املعلوماتية  الهند�شة  وكلية  والتكنولوجيا  التطبيقية  للعلوم 
امل��ج��ال، كذلك  ك��ب��رة يف ه��ذا  م�شاهمة  اأي�����ش��اً  ال��ذي��ن لديهم 
املجال من  التجهيزات يف هذا  اأح��دث  حماولة احل�شول على 

الأ�شواق العاملية.
النادي لن�شخة 2018 من معر�س دم�شق  ويح�شر حالياً 
والعلمي  التقني  الدعم  تقدميه  اإىل  اإ�شافة  املفتوح،  التقاين 
ب�شكل  وي��ق��وم  الطابية  وامل�شاريع  التخرج  م�شاريع  لبع�س 
على  ويعمل  الروبوتية  جمال  يف  تقنية  دورات  بتقدمي  دوري 

اإعداد فرق جديدة للم�شاركة يف م�شابقات العام احلايل.
تاأ�شي�شه  مت  الهمك  روبوتيك  ن��ادي  اأن  بالذكر  واجلدير 
عام 2015 �شمن كلية الهند�شة امليكانيكية والكهربائية ليتيح 
لطاب الكلية تعلم علوم الروبوتية وممار�شتها ب�شكل عملي 
من خال ت�شجيعهم على امل�شاركة بامل�شابقات و املعار�س التي 
وذلك  خرباتهم  تطوير  على  ال��ط��اب  ي�شاعد  حت��دي��اً  ت�شكل 

بدعم وتوجيه من عمادة الكلية ورئا�شة جامعة دم�شق.
وقد حقق النادي العديد،من الجن��ازات خال م�شرته 
 WRO ل��ل��روب��وت  الوطنية  بامل�شابقة  م�شاركته  خ��ال  م��ن 
خال الأعوام 2015، 2016، 2017 وكان قد اأحرز النادي املركز 
عام  خ��ال  باملفتوحة  والثالث  اجلامعية  البطولة  يف  الثاين 
2017 واملركز الثالث يف امل�شابقة اجلامعية عام 2016. كما قام 
 2017 DOTS النادي بتنظيم معر�س دم�شق التقاين املفتوح

بالتن�شيق والدعم من رئا�شة اجلامعة وعمادة الكلية.


