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وقد   ، �سوري  مواطن  كل  وج��دان  يف  ت�سري  التي  العالية  الوطنية  ال��روح  بتلك 
اإرادة وعزمية، ال تنك�سر رغم هول اخلطوب  اأ�سحاب  اأننا  للعامل  اأثبتنا خاللها 

واالإرهاب الذي �سرب بلدنا.
 فبقيت جامعاتنا وموؤ�س�ساتنا التعليمية والعلمية ، م�ستمرة يف عطائها العلمي 
اأ�ساتذتها  من  عدد  وا�ست�سهاد  من�ساأتها  بع�ض  دمر  الذي  لالإرهاب  تعر�سها  رغم 
مقاعدها  على  التواجد  من  الطالب  متنع  ومل  ف�سلت  خمططاتهم  ولكن  وطالبها 

الدرا�سية وخمابرها العلمية والبحثية. 
خالل  �سعت  والتي  ال�سورية  للجامعات  االأم  اجلامعة  دم�سق،  جامعة  اإن 
كافة  وتاأمني  والتميز  العلمية  مكانتها  على  احلفاظ  اإىل  املا�سية  ال�سنوات 
متطلبات احلياة اجلامعية الكرمية لطالبها عملت جاهدة ومازالت، على تاأهيل 
املعارف واال�ستفادة من التقنيات احلديثة يف �سبيل اأن ينهل طالبها من العلوم يف 
بيئة تعليمية منا�سبة ، من خالل براجمها وخططها الدر�سية وامل�ساريع اجلامعة 
املتعددة ، وهي يف كل ذلك ت�سعى اأن ت�ساهي اأعرق اجلامعات لتبقى م�سدر اإ�سعاع 

ح�ساري للفكر والثقافة والعلوم.
واإداراتها  واأ�ساتذتها   طالبها  من  اجلامعة  تاأمل  اجلديد  العام  بداية  ومع 
قدر  على  يكونوا  اأن  واح��دة  جامعية  اأ�سرة  اأبناء  وهم  فيها  والعاملني  العلمية 
الفاعلة يف م�سريتها بجد واجتهاد،   وامل�ساركة  لهم جامعتهم  التي منحتها  الثقة 
وح�سور  بدرا�ستهم  وااللتزام  االأخالق  تر�سيخ  اأن  يدركوا  اأن  الطالب  من  وناأمل 
وتكوين  بناء  يف  ي�ساهم  والثقافية  العلمية  والن�ساطات  والندوات  املحا�سرات 
�سخ�سيتهم املتكاملة يف املجتمع كما تتمنى منهم احلر�ض على جامعتهم والتفاعل 

معها.
العاملني يف  اإىل الطلبة امل�ستجدين م�سوؤولية كل  اأن مد يد العون    وال �سك 
اجلامعة والطالب القدامى  لي�سريوا على الطريق الذي ي�سهل حياتهم اجلامعية. 
البنيان  ،والأن  االأف�سل   نحو  التغيري  منهم  وياأمل  طالبه  اإىل  ينظر  فالوطن 
واحلجر ال يكفي ، فاإننا نريد من طالبنا  اأن نفاخر بهم وباإجنازاتهم، واأن  تتميز 
هذه االإجنازات وتتفوق لي�ض على امل�ستوى املحلي فح�سب بل على امل�ستوى العاملي 
، فنحن ن�سارك يف تنمية الوطن وم�سريته وال بد اأن يكون لنا دورًا رائدًا ومميزًا 
االإجنازات  على  فلنحافظ   ، القوة  اأ�سا�ض  هم  والعمل  واملعرفة  فالعلم   ، ذلك  يف 

ولن�سيف اإليها كل ما هو مفيد للمجتمع.

على  فيه  نوؤكد   ، جديد  جامعي  عام  اإطاللة  يف  جمددا  نلتقي  نحن  ها 
�سمودنا وثباتنا بعد �سبع �سنوات من احلرب الظاملة على بلدنا �سورية 
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جامعة دم�شق تكرم عددا من ذوي �شهدائها.

الأول من نوعه يف �شورية
مركز للدرا�شات الوبائية 

والبيولوجية لطفيليات الل�شمانية

اأ. د.حممد ح�سان الكردي
رئي�ض جامعة دم�سق

املهند�س خمي�س خالل لقائه اأكادمييني اقت�شاديني : 
من اأولويات احلكومة الرتكيز على ت�شغيل الإنتاج  

واإيجاد فر�س عمل لل�شباب.

على اأبواب العام الدرا�شي اجلديد

مب�شاركة 80 جامعة وموؤ�ش�شة تعليمية انطالق 
فعاليات معر�س التعليم الدويل.

امل�شاركون يف اأعمال الدورة العادية ملجل�س جامعة دم�شق يطالبون 
بتطوير الواقع اخلدمي واملعي�شي للعاملني يف اجلامعة.

الرئي�ض االأ�سد ي�سدر مر�سوما مبنح دورة امتحانية 
اإ�سافية لطالب املرحلة اجلامعية االأوىل ومنح عام 

ا�ستثنائي يف العام الدرا�سي2017-2018 الذين ر�سبوا يف 
اأي مقرر نتيجة امتحانات العام الدرا�سي 2017-2016 ، 

ومنح عام ا�ستثنائي يف العام الدرا�سي 2017� 2018 للذين 
ا�ستنفدوا فر�ض التقدم لالمتحان امل�سموح بها من داخل 

اجلامعة اأو خارجها.
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�أكد �مل�شاركون يف ملتقى �لبعث �حلو�ري �لذي 
�أق���ام���ه ف���رع ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق حل���زب �ل��ب��ع��ث �لعربي 
�ل�شرت�كي على مدرج �جلامعة حتت عنو�ن �مل�شروع 
و�ملعنوي  �مل��ادي  ب�شقيه  �لإد�ري  لالإ�شالح  �لوطني 
�شرورة �شن ت�شريعات �إ�شرت�تيجية ملحاربة �لرتهل 
و�لكفاء�ت  �مل���ادي���ة  �ل��ط��اق��ات  ه���در  وع����دم  �لإد�ري 

�لب�شرية.
ودعا �مل�شاركون يف �مللتقى �إىل �شرورة ر�شد �أد�ء 
�ملوؤ�ش�شات و�إعد�د �لتقارير �خلا�شة بذلك وتب�شيط 
�لإجر�ء�ت من خالل �أمتتة �لعمل �لإد�ري و�لإميان 
ب��ج��ي��ل �ل�����ش��ب��اب و����ش��ت��ث��م��ار ط��اق��ات��ه��م ب��ه��ذ� �ملجال 
و�ل���ش��ت��ف��ادة م��ن جت��رب��ة �مل��ع��ه��د �ل��وط��ن��ي ل����الإد�رة 
وتعريفهم  �ملو�طنني  ل�شكاوى  و�ل�شتجابة  �لعامة 

بحقوقهم وو�جباتهم.
�ملحكمة  ع�شو  نحيلي  �شعيد  �ل��دك��ت��ور  ول��ف��ت 
باجلهاز  �ل��ن��ه��و���ض  �أه��م��ي��ة  �إىل  �لعليا  �ل��د���ش��ت��وري��ة 
يف  �ل�شري  على  ق���ادر�  ك��ف��وؤ�  ج��ه��از�  وجعله  �لإد�ري 
مبينا  و�ل�شيا�شية  و�ملجتمعية  �لقت�شادية  �لتنمية 

�أن �لإد�رة يف �لو�قع �لر�هن تعاين م�شكالت عدة.
متطلبات  �أب����رز  نحيلي  �ل��دك��ت��ور  و����ش��ت��ع��ر���ض 
وحماور �لإ�شالح �لإد�ري يف �شورية و�لتحديات �لتي 
تو�جهه د�عيا �إىل �شن ت�شريعات جديدة تتنا�شب مع 
�ملعرقلة  �لت�شريعات  وتعديل  �مل�شتقبلية  �لتطلعات 
�ملدونة  ب��ن��اء  و�إع�����ادة  وت�شكيل  �لإد�ري  ل��الإ���ش��الح 
و�أخالقيات  و�ملوظف  �ملو�طن  عالقة  يف  �لأ�شا�شية 
وحقوق  و�ل�����ش��ف��اف��ي��ة  �ل��ع��ام��ة  �ل��وظ��ي��ف��ة  يف  �لإد�رة 

�لإن�شان.
من جانبه �عترب �لدكتور �أحمد �ل�شالح نائب 
م�شروع  �أن  �لإد�ري���ة  لل�شوؤون  �لقت�شاد  كلية  عميد 
تقود  م��و�زي��ة  ��شرت�تيجية  يعد  �لإد�ري  �لإ���ش��الح 

رقم  �ملر�شوم  �ليوم  �لأ�شد  ب�شار  �لرئي�ض  �ل�شيد  �أ�شدر 
253 لعام 2017 �لقا�شي مبنح دورة �متحانية �إ�شافية و�حدة 
لطالب �ملرحلة �جلامعية �لأوىل يف �جلامعات �لذين ر�شبو� 
 2017-2016 �لدر��شي  �لعام  �متحانات  مقررنتيجة  �أي  يف 
،ومنح عام ��شتثنائي يف �لعام �لدر��شي 2017-2018 لطالب 
�لتقدم  فر�ض  ��شتنفدو�  �لذين  �لأوىل  �جلامعية  �ملرحلة 
لالمتحان �مل�شموح بها من د�خل �جلامعة �أو خارجها ومنح 
�أو �ملنقولني  طالب در��شات �لتاأهيل و�لتخ�ش�ض �لر��شبني 

جملة �إ�شالحات �أخرى تتعلق بالقت�شاد و�ملجتمع ويركز على جمموعة من �ملوؤ�شر�ت 
�لنوعية ودور �لدولة �ملحوري يف ذلك مبينا �أن �حللول �لتي طرحت فيه ت�شتند �إىل بناء 

جمموعة من �ملنظومات �لبتكارية �ل�شاملة.
و�أو����ش���ح �ل�����ش��ال��ح �أن �ل��ع��م��ل��ي��ة �لإ���ش��الح��ي��ة ت��ت��اب��ع��ي��ه وت��ب��ادل��ي��ة وم�����ش��ت��م��رة وفق 
للموؤ�ش�شات  »خلق ممنهج  �لإد�ري هو  �لإ�شالح  �أن  �شاملة معترب�  تنموية  �إ�شرت�تيجية 
و�حلو�فز �خلا�شة بذلك ويتطلب وجود �ملو�رد �لب�شرية و�ملادية و�لروؤية �ل�شاملة �لتي 

تدفع باأد�ء �ملوؤ�ش�شات �إىل �لأد�ء �لأمثل«.
�لتجربة  ع��ن  مقلد  ح�شن  �ل��دك��ت��ور  �للبناين  �لق��ت�����ش��ادي  �لباحث  حت��دث  ب���دوره 
�للبنانية يف تطوير �لإد�رة �لعامة و�لإ�شالح �لإد�ري لفتا �إىل �أهمية ��شتثمار �خلرب�ت 
�ملحلية �لوطنية عند �إحد�ث �أي تغيري�ت يف هذ� �ملجال وتوفري �لبيئة �حلا�شنة للكفاء�ت 

�ملوجودة ومنحها �لثقة �ملطلوبة.
دم�شق  جامعة  ف��رع  �أم��ني  �حللبوين  خالد  �لدكتور  لفت  لل�شحفيني  ت�شريح  ويف 
باأبعاد �مل�شروع  �أهمية �مللتقى من ناحية �لتعريف  �إىل  حلزب �لبعث �لعربي �ل�شرت�كي 
�إ�شافة  منه  �ملرجوة  �لفائدة  لتحقيق  معه  �لتعامل  وكيفية  �لإد�ري  لالإ�شالح  �لوطني 
�إىل ت�شليط �ل�شوء على �نعكا�شات تطبيق هذ� �مل�شروع على �جلانب �لقت�شادي مبينا �أن 

�لإ�شالح �لإد�ري بات هاج�ض كل �لدول �لتي ت�شعى د�ئما نحو �لتقدم.
�ل�شرت�كي  �لعربي  �لبعث  حل��زب  دم�شق  جامعة  ف��رع  قيادة  �أع�شاء  �مللتقى  ح�شر 
وفعاليات  �جل��ام��ع��ة  يف  و�مل��ع��اه��د  �لكليات  وع��م��د�ء  �ل�شعب  جمل�ض  �أع�����ش��اء  م��ن  وع���دد 

�قت�شادية وثقافية وح�شد كبري من �لطالب.

امل�شروع الوطني لالإ�شالح الإداري يف ملتقى البعث للحوار

املدير امل�سوؤول
اأ.د. حممد ح�شان الكردي

رئي�ض جامعة دم�سق

رئي�ض  التحرير
د. حممــد العمر

مدير التحرير
رجـــاء يون�س

هيئة التحرير
�شريين العجي

وائل حفيان
االإخراج  الفني
زكريا �شريف

ت�سوير
علـي غيــا�س
اأديب ال�شــيد

حممد خري غنيم

دعوة للحوار

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

حتقيق هذا الهدف.
اإدارة ال�سحيفة

تنفيذ: مطبعة جامعة دم�سق
هاتف: 01133923492

0113392489
فاك�ض: 0112219604

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

جميع املرا�سالت
با�سم مدير التحرير

يف �لعام �لدر��شي 2016-2017 دورة �متحانية �إ�شافية وعاما ��شتثنائيا 
ومنح طالب درجة �ملاج�شتري �مل�شجلني يف �شنو�ت �ملقرر�ت �لر��شبني �أو 
�ملنقولني نتيجة �متحانات �لعام �لدر��شي 2016-2017 دورة �متحانية 

و�حدة وعاما ��شتثنائيا يف �لعام �لدر��شي 2018-2017.
 من جهة ثانية  و�فق منح جمل�ض �لتعليم �لعايل على منح دورة 
�متحانية �إ�شافية لطالب �لتعليم �ملفتوح للعام �لدر��شي 2017-2016 
�أل يزيد عدد �ملقرر�ت �لتي �شيتقدم �لطالب �إىل �متحاناتها  ب�شرط 

على �أربعة مقرر�ت.

الرئي�س الأ�شد ي�شدر مر�شوما مبنح دورة امتحانية اإ�شافية 
لطالب املرحلة اجلامعية الأوىل ومنح عام ا�شتثنائي 

يف العام الدرا�شي2018-2017

�لكليات  ون��و�ب  عمد�ء  من  لعدد  جديدة  تعيينات  ت�شمن  ق��ر�ر�  �لند�ف  عاطف  �لدكتور  �لعايل  �لتعليم  وزي��ر  �أ�شدر 
بجامعة دم�شق وفروعها و�ملعاهد �لعليا �لتابعة لها.

وعني �لدكتور حممد �لعمر عميد� لكلية �لإعالم و�لدكتور حممد نبوغ �لعو� عميد� لكلية �لطب �لب�شري و�لدكتور 
حممود قويدر عميد� للعلوم و�لدكتور بديع �ل�شيد �للحام عميد� لل�شريعة.

كما مت تعيني �لدكتور نزيه عبود عميد� للمعهد �لعايل للبحوث و�لدر��شات �لزلز�لية و�لدكتور ع�شام حيدر عميد� 
للمعهد �لعايل للتنمية �لإد�رية.

وت�شمن �لقر�ر �لتجديد لباقي عمد�ء �لكليات و�ملعاهد �لعليا يف جامعة دم�شق وكذلك بالن�شبة لكليات فروع جامعة 
دم�شق يف �ل�شويد�ء ودرعا و�لقنيطرة .كما �شمل �لقر�ر تعيني نو�ب علميني و�إد�ريني جدد يف بع�ض �لكليات. 

اإدارات علمية 
جديدة يف 

بع�س كليات 
جامعة دم�شق 

ومعاهدها 
العليا
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هذ�  على  للجامعة  و�متنانهم  �شكرهم 
ت�شتحق  �شورية  �أن  موؤكدين  �لتكرمي 
ك����ل �ل��ت�����ش��ح��ي��ات ح���ت���ى ي���ع���ود �لأم�����ن 
�إليها وقالت فاطمة حامد  و�ل�شتقر�ر 
وزوجة  �جل��ام��ع��ة  يف  موظفة  �حل���روب 
�لزعبي..  حممد  �ل��دي��ن  ن��ور  �ل�شهيد 
ب�������ش���ه���ادة زوج����ه����ا و�أن  �ن���ه���ا »ت��ف��ت��خ��ر 
�لتكرمي مبادرة مميزة من �جلامعة ملن 
بينما  للوطن«  ف��د�ء  ب��اأروح��ه��م  �شحو� 
�أعرب و�لد �ل�شهيد م�شطفى قطماوي 
�لطالب يف كلية �حلقوق عن �أمله يف �أن 

تعود �شورية كما كانت.
�أك����د  ل���الإع���الم���ي���ني  ت�����ش��ري��ح  ويف 

جامعة دم�شق تكرم عددا من ذوي �شهدائها يف دار الأوبرا
�ل�������ش���ه���د�ء كرمت  مب��ن��ا���ش��ب��ة ع��ي��د 
جامعة دم�شق عدد� من ذوي �شهد�ئها 
ت��ق��دي��ر� ل��ت�����ش��ح��ي��ات��ه��م يف ���ش��ب��ي��ل عزة 
وكر�مة �لوطن وذلك خالل حفل كبري 
يف د�ر �لأ�شد للثقافة و�لفنون »�لأوبر�« 

بدم�شق.
غنائية  خم��ت��ار�ت  �حلفل  وت�شمن 
�لعربي  �جل���ي�������ض  م���و����ش���ي���ق���ا  ل���ف���رق���ة 
�ل�شهد�ء  عن  وثائقيا  وفيلما  �ل�شوري 
�لرحمة  د�ر  وفقر�ت فنية لأطفال من 
�شعرية  وم��ق��ت��ط��ف��ات  �لأي���ت���ام  ل��رع��اي��ة 
جمدت مكانة �ل�شهيد وعظمته لل�شاعر 

ماهر حممد �ملحمد.
لفت  �حل����ف����ل  خ�����الل  ك��ل��م��ت��ه  ويف 
مكتب  رئي�ض  ح���ور�ين  �أي��ه��م  �ملهند�ض 
حلزب  دم�شق  جامعة  ف��رع  يف  �ل�شهد�ء 
�أن  �إىل  �ل����ش���رت�ك���ي  �ل���ع���رب���ي  �ل��ب��ع��ث 
�ل�شهيد هو رم��ز �لإي��ث��ار وم��ن �لو�جب 
�لتحدث عن �أخالق �ل�شهد�ء و�شفاتهم 
�لطيبة  ك���ل���م���ات���ه���م  ون����ق����ل  �ل����ر�ئ����ع����ة 
�لآخ���ري���ن  �إىل  �ل�����ش��احل��ة  و���ش��م��ات��ه��م 
�ل���ذي���ن ح���رم���و� م���ن م��ع��رف��ت��ه��م و�إىل 
�لأجيال �لقادمة معترب� �أن ذلك »�أمانة 

يف �أعناق �جلميع«.
بن�شاء  ح�������ور�ين  �مل���ه���ن���د����ض  ون������وه 
�شورية �لعظيمات وقال ..»�إنهن م�شانع 
فد�ء  �أكبادهن  فلذ�ت  قدمن  �ل�شهد�ء 
للوطن بعد �أن زرعن يف نفو�شهم �لعزة 
و�لعنفو�ن و�لعلم وكل معاين �لبطولة 

و�لعفة وحب �لوطن«.
�ل�شهد�ء �ملكرمون عن  و�أع��رب ذوو 

�لدكتور خالد حلبوين �أمني فرع جامعة 
دم�شق حلزب �لبعث �لعربي �ل�شرت�كي 
لتاريخ  خمل�شني  ن��ك��ون  �أن  علينا  �أن 
�لتي  وللر�شالة  �ل�شهد�ء  ولأرو�ح  �لأمة 
من  جنعل  و�أن  �أج��ل��ه��ا  م��ن  ��شت�شهدو� 
لتحقيق  �نطالق  حمطة  �ملنا�شبة  ه��ذه 
�لهدف �لأ�شمى و�لأو�شع و�لأ�شمل وهو 
من  �ل�شورية  �جلغر�فيا  كامل  تطهري 
رج�ض �لإرهاب و�لإرهابيني �لتكفرييني 

�لقتلة لتبقى �شورية �شامدة �شاخمة.
م���ن ج��ان��ب��ه �ع��ت��رب رئ��ي�����ض جامعة 
�لكردي  ح�شان  حممد  �لدكتور  دم�شق 
�أق����ل م���ا ميكن  �أن �ل��ت��ك��رمي �ل���ي���وم ه���و 

�لذين  �ل��ط��الب  وذوي  لأ���ش��ر  ت��ق��دمي��ه 
�شحو� باأنف�شهم من �أجل �شورية موؤكد� 
حر�ض �جلامعة على تقدمي كل �لدعم 
�لالزم لأ�شر �ل�شهد�ء وت�شهيل �أمورهم 
باجلامعة  �ل�شهد�ء  ع��دد  �أن  �شيما  ول 
طالب  م���ن  ���ش��ه��ي��د�   130 �إىل  »و����ش���ل 

و�أ�شاتذة وموظفني«.
ق��ي��ادة فرع  �أع�����ش��اء  ح�شر �حل��ف��ل 
ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق حل���زب �ل��ب��ع��ث �لعربي 
�أع�شاء جمل�ض  �ل���ش��رت�ك��ي وع��دد م��ن 
كبري  وح�شد  �لكليات  وع��م��د�ء  �ل�شعب 

من �أ�شاتذة �جلامعة وطالبها.

�لدكتور  �ل�شيا�شية  �ل��ع��ل��وم  كلية  يف  �ل����دويل 
�شابر بلول �أن »هناك موؤ�شر�ت �يجابية لنهاية 
وبالتايل بدء ظهور حروب  �شورية  �لأزم��ة يف 
يف  ع��ق��ود  ع��ل��ى  للح�شول  �ق��ت�����ش��ادي��ة  خمفية 
�أن �لو�قع �لقت�شادي يف  �إع��ادة �لإعمار مبيناً 

�شورية ما ز�ل مقبول ن�شبيا « .
�ل�شيا�شية يف كلية  �لدر��شات  رئي�ض ق�شم 
�لعلوم �ل�شيا�شية �لدكتور كرمي �أبو حالوة بني 
�أنه ل بد من �إعادة �لعمار �جتماعيا فالإن�شان 
و  �شيء  للتنمية قبل كل  �لأ�شا�شي  �لهدف  هو 
حمور  لأن��ه  وم�شمون«  ر�ب��ح  ��شتثمار  »ب��ن��اوؤه 
بنية  ميتلك  �ل�شوري  �ملجتمع  »ك��ون  و  �حلياة 
متعددة فذلك يحتاج �إىل عملية دقيقة فكرية 

وتعليمية �شحية يف �إعادة �لإعمار«.
دم�شق  ف��رع جامعة  �أم���ني  �ل��ن��دوة  ح�شر 
�ل��ع��رب��ي �ل���ش��رت�ك��ي �لدكتور  �ل��ب��ع��ث  حل���زب 
دم�شق  بجامعة  كليات  وعمد�ء  حلبوين  خالد 

وفعاليات ر�شمية وحزبية و�أكادميية.

�ل���ع���الق���ات  ك���ل���ي���ة  ع���م���ي���د  ر�أى  ب��������دوره 
�لدكتور  �خلا�شة  �ل�شام  جامعة  يف  �لدولية 
بد�أت  �ل��دويل  �لنظام  »بنية  �أن  �مل�شري  خالد 
على  كربيتني  دول��ت��ني  ظ��ه��ور  ب�شبب  تتغري« 
�ل�شاحة �لدولية هما رو�شيا و�ل�شني كقوتني 

الأزمة يف �شورية من التوازنات الدولية اإىل اإعادة الإعمار 
����ش��ت��ع��ر���ض �مل�����ش��ارك��ون يف �ل���ن���دوة  �لتي 
نظمتها كلية �لعلوم �ل�شيا�شية يف قاعة جامعة 
دم�شق ل��ل��م��وؤمت��ر�ت حت��ت ع��ن��و�ن »�لأزم����ة يف 
���ش��وري��ة م���ن �ل���ت���و�زن���ات �ل��دول��ي��ة �إىل �إع����ادة 
�لإعمار « تد�عيات �لأزمة و�شبل �إعادة �لإعمار 
من منظور �شيا�شي و�قت�شادي و�جتماعي يف 

�شورية.
�لعلوم  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  دع����ا  ل���ه  ك��ل��م��ة  ويف 
قر�ءة  �إىل  ح�شون  حممد  �لدكتور  �ل�شيا�شية 
عميقة للو�قع �لعاملي و�لنتباه �إىل ظهور دول 
عظمى على �ل�شاحة �لدولية وف�شح �حل�شار 
�لأمريكية  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  �ل����ذي حت����اول 
�ملوؤ�مرة  �أن  معترب�  �ل���دول  ه��ذه  على  فر�شه 
على �شورية مرتبطة مب�شالح دولية و�إقليمية 
�أب���رزه���ا ���ش��رب حم���ور �مل��م��ان��ع��ة و�مل��ق��اوم��ة يف 
و�حلفاظ  �ل�شهيوين  للكيان  خدمة  �ملنطقة 
ع��ل��ى �أح����ادي����ة �ل��ق��ط��ب �ل�����ذي ب������د�أت تفقده 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

تعمل  »كذلك  �لعاملية  �ملو�زين  على  موؤثرتني 
�مريكا بكل جهدها لبقائها كقطب �أحادي يف 
ذلك  �ج��ل  من  خمتلفة  و�شائل  وتتبع  �لعامل 

فبد�أت ب�شيا�شة تغيري �لأنظمة �لدولية«.
�لقت�شاد  ق�شم  رئي�ض  ر�أى  جانبه  م��ن 
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و�ل�شناعة ح�شر�.
هناك  �أن  خ���م���ي�������ض  �مل���ه���ن���د����ض  وت�����اب�����ع 
�لزر�عي  �ل�شتثمار  يف  �لتنفيذ  قيد  م�شاريع 
مبينا  �ل��ق��ادم��ة  �لأ���ش��ه��ر  يف  نتائجها  �شتظهر 
باملنتجات  �لهتمام  �أولويات �حلكومة  �أن من 
ت�شغيل  و�ل��رتك��ي��ز على  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �ل��زر�ع��ي��ة 

�لإنتاج و�إيجاد فر�ض عمل لل�شباب.
�ملهند�ض  ق����ال  �ل����رو�ت����ب  زي�����ادة  وب�������ش���اأن 
خ��م��ي�����ض.. »زي������ادة �ل���رو�ت���ب ���ش��ت��ك��ون نتيجة 

طبيعية حل�شاد �لتنمية �لقت�شادية«.
جمل�ض  رئي�ض  لفت  �ل�شناعة  جمال  ويف 
�أول��وي��ات �حلكومة  �أه��م  �أح��د  �أن  �ل����وزر�ء �إىل 
�لقت�شاد  لتعزيز  �لإن��ت��اج  عجلة  دور�ن  �إع��ادة 
مبا  قائمة  ولدينا  �مل�شتورد�ت  م��ن  و�لتقليل 
�لدر��شات  ����ش��ت��ك��م��ال  مت  م��ع��م��ال   40 ي���ق���ارب 
�لنهائية لإقالعها تتوزع بني �لقطاعني �لعام 
�مل�شتورد�ت  تخفيف  ���ش��اأن��ه  م��ن  م��ا  و�خل��ا���ض 
جاهزين  �أ�شبحنا  ونحن  �لت�شدير  و�إمكانية 

لال�شتمر�ر يف هذه �خلطة قريبا.
�ل��ق��ط��اع �خلا�ض  �ل��ع��م��ل م��ع  ويف جم���ال 
�حلكومة  �أن  خمي�ض  �ملهند�ض  بني  �ل�شناعي 
ع��م��ل��ت ع��ل��ى ر����ش���م ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة و�أ����ش���درت 
�لقطاع  ع��م��ل  بت�شهيل  �خل��ا���ش��ة  �ل����ق����ر�ر�ت 
�لعملية  يف  �لأه�����م  �ل�����ش��ري��ك  لأن����ه  �خل���ا����ض 
�إجر�ء�ت  �تخاذ عدة  �ل�شناعية ومت  �لتنموية 
ت�شجيع  و  �ل�شناعية  �ملن�شاآت  ت�شغيل  لإع���ادة 
قائمة  �ل�شتثمار من خالل  على  �ل�شناعيني 
�ملالية  �لإج�������ر�ء�ت  لت�شهيل  ب��ن��د�   40 ت�����ش��م 

و�لإد�رية �بتد�ء من �لدعم غري �ملبا�شر.
�إن »هناك من�شاآت  وقال �ملهند�ض خمي�ض 
ع��ادت �إىل �لإن��ت��اج يف ت��ل ك��ردي بريف دم�شق 
وحم�ض وتتم حماورة �أ�شحاب �ملعامل �لكبرية 

وع���ر����ض رئ��ي�����ض جم��ل�����ض �ل������وزر�ء خطة 
بالو�قع  للنهو�ض  �لتنموية  �حلكومية  �لعمل 
�لق���ت�������ش���ادي و�لإق��������الع ب��ع��م��ل��ي��ة �لإن����ت����اج يف 
خمتلف �لقطاعات �لزر�عية و�ل�شناعية بغية 
م��و����ش��ل��ة ت���اأم���ني م��ت��ط��ل��ب��ات ���ش��م��ود �جلي�ض 
�لعربي �ل�شوري وتلبية �لحتياجات �لأ�شا�شية 

و�خلدمية للمو�طنني.
فريقا  ه��ن��اك  �أن  خمي�ض  �ملهند�ض  وب��ني 
عالية  مب�شوؤولية  يعمل  حكوميا  �قت�شاديا 
وي��ف��ك��ر ب�����ش��ك��ل ����ش��ت��ث��ن��ائ��ي مل��و�ج��ه��ة حتديات 
�لإنتاجية  �لعملية  وع��ودة  �لقت�شادي  �لو�قع 
و�ل�شناعة  �ل���زر�ع���ة  جم����الت  يف  �أل��ق��ه��ا  �إىل 
�أن �لبيان  وتن�شيط �لتبادل �لتجاري مو�شحا 
�حلكومي ركز على عدة حماور تت�شمن دعم 
�جل��ي�����ض �ل��ع��رب��ي �ل�����ش��وري و�له��ت��م��ام بذوي 
�ل�شهد�ء و�جلرحى وحتقيق �لتنمية �لب�شرية 
ودعم  �لوطن  �أبناء  �شمود  متطلبات  وتاأمني 
�لعملية �لإنتاجية ومت و�شع �لآلية �لتنفيذية 

جلميع هذه �ملحاور.
�أ�شار  �ل��ب�����ش��ري��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ف��ف��ي جم����ال 
عو�مل  �أح��د  تعترب  �أنها  �إىل  خمي�ض  �ملهند�ض 
�ل��ع��م��ل على  وي��ت��م  �ل��ع��ايل  و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة 
تطوير �أدو�ت �لتعليم �لعايل و�لو�قع �لإد�ري 
�إع��������ادة هيكلة  جل���ام���ع���ة دم�������ش���ق م����ن خ�����الل 
�جلامعة وكانت خطة �حلكومة تت�شمن و�شع 
روؤية �إد�ري��ة جديدة ت�شاعد على �إجناز �لعمل 
بان�شيابية �أكرث ولي�ض �لهدف تق�شيم �جلامعة 
و�إمنا تطوير �لهيكلية �لإد�رية و�شتبقى مظلة 
كليات  �إح��د�ث  و�شيتم  هي  كما  دم�شق  جامعة 
وفروع جامعية جديدة حتت هذه �ملظلة و�أي 
قيمة  لتحقيق  هي  �حلكومة  بها  تقوم  خطوة 
لأي  �لإد�ري  و�لتطوير  �لأد�ء  جلهة  م�شافة 

موؤ�ش�شة حكومية معنية بهذه �خلطوة.
جمل�ض  رئي�ض  لفت  �ل��زر�ع��ة  جم��ال  ويف 
�لوزر�ء �إىل �أن �حلكومة و�شعت ن�شب عينيها 
و�شول  و�لأ�شرية  �لريفية  بالزر�عات  �لتو�شع 
�إىل زر�عة كل مرت مربع يف �شورية ومت تاأمني 
عن  زي���ادة  هكتار  �أل���ف   55 زر�ع���ة  م�شتلزمات 
�ملخطط وهذه �لأر��شي �أحكم �جلي�ض �لعربي 
�ل�شوري �شيطرته عليها حيث مت دعم �لزر�عة 
م�شتلزماتها  ل�شتري�د  ت�شهيالت  خ��الل  م��ن 
�ملحا�شيل  دع��م  �إىل  �إ�شافة  �أنو�عها  مبختلف 
�لنوعية حيث بلغت قيمة دعم �لتبغ 5 مليار�ت 
برفع  ق���ر�ر�  �حلكومة  و�ت��خ��ذت  �شورية  ل��رية 
و�أ�شبح  �مل��ز�رع��ني  من  �ملح�شول  �شر�ء  �أ�شعار 
من  �ب��ت��د�ء  متاحا  للفالحني  �ل��ق��رو���ض  منح 
و�نتهاء  �لب�شيطة  و�ل�شناعات  �شغري  م�شروع 
مب�شاريع كبرية م�شيفا �أن �حلكومة خ�ش�شت 
300 مليار لرية لدعم �لعملية �لإنتاجية من 
بالزر�عة  �لإنتاجية  للم�شاريع  قرو�ض  خالل 

�لقدمية  �ل��ث��غ��ر�ت  معاجلة  ومت��ت  �شحيحة 
خا�شة يف جمال دعم عملية �لتنمية.

�ملهند�ض  ف��اأ���ش��ار  �ل��ط��اق��ة  ق��ط��اع  �أم����ا يف 
باهتمام  ي��ح��ظ��ى  �مل��ل��ف  ه���ذ�  �أن  �إىل  خمي�ض 
حكومي بالغ و�إ�شالحه هو �أهم ملف باإ�شالح 
�لعمل �حلكومي ومت توقيع �تفاقيات عديدة 
لإعادة �لبنى �لتحتية �لنفطية وعقود طويلة 

�لأمد لتاأمني �مل�شتقات �لنفطية.
و����ش��ت��م��ع رئ��ي�����ض جم��ل�����ض �ل��������وزر�ء �إىل 
م��ق��رتح��ات وت�����ش��اوؤلت وط���روح���ات �حل�شور 
حول �لروؤية وخطة �لعمل �حلكومية و��شفا 
�حل�شور باأنهم ر��شمو �ل�شيا�شات �لقت�شادية 
�لنظريات  م����و�ءم����ة  »م��ه��م��ت��ك��م  �إن  وق������ال 
و�ل�شيا�شات �لقت�شادية مع �لتنفيذ �حلكومي 

لت�شبح حقيقة �أكرث من كونها �شعار�«.
�لإد�ري���ة  �لهيكلية  ب��اإع��ادة  يتعلق  وفيما 
كلية  عميد  حم��م��ود  حبيب  �ل��دك��ت��ور  �ق���رتح 
�لق��ت�����ش��اد يف ج��ام��ع��ة �ل�����ش��ام �خل��ا���ش��ة �إع���ادة 
لل�شوؤون  �ل����������وزر�ء  ل���رئ���ي�������ض  ن���ائ���ب  ت��ع��ي��ني 
وخا�شة  �لعمل  ت�شويب  بهدف  �لقت�شادية 
�لتي  �لق��ت�����ش��ادي��ة  بال�شيا�شات  يتعلق  فيما 
حتتاج �إىل مرجعية موؤكد� �أهمية وجود جهاز 
�إع���ادة هيكلية �جلهاز  ر�ئ��د من خ��الل  رقابي 
�ملركزية  �مل��ال��ي��ة و�ل��ه��ي��ئ��ة  ل��ل��رق��اب��ة  �مل���رك���زي 

للرقابة و�لتفتي�ض.
ويف رده على �ملقرتح �شدد رئي�ض جمل�ض 
�لوزر�ء على �أن �حلكومة تعمل كفريق جماعي 
و�أن �أي مو�شوع �أو ر�أي من قبل �أحد �لوزر�ء 
ي�شكل ر�فعة لالقت�شاد يتم تد�وله وبحثه من 
خالل �أربعة مفا�شل مهمة يف جمل�ض �لوزر�ء 
و�للجنة  �ل���وزر�ء  جمل�ض  »موؤ�ش�شة  ب�  تتمثل 
�لقت�شادية و�ملجل�ض �ل�شت�شاري وجلنة تتبع 
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اخلربات  مع  والنقا�ض  احل��وار  لتعزيز  احلكومة  �سيا�سة  اإط��ار  يف 
ال��روؤى  وت��ب��ادل  ال�سورية  اجلامعات  يف  االقت�سادية  االأكادميية 
»حكومية  م�سرتكة  روؤي���ة  اإىل  للو�سول  �سفاف  ب�سكل  واالأف��ك��ار 
واأكادميية« يف املجال االقت�سادي التقى املهند�ض عماد خمي�ض رئي�ض 

�ملتوقفة لتاأمني مطالبهم لإعادة �إقالع �لإنتاج 
فيها من جديد« م�شري� �إىل �أن �حلكومة بد�أت 
�ل�شناعة  �لإج������ر�ء�ت يف جم���ال  ث��م��ار  ق��ط��ف 
وخ���الل 8 �أ���ش��ه��ر ع���اد �إىل �لإن���ت���اج ن��ح��و 400 
من�شاأة جديدة يف �ملدن �ل�شناعية وهو ما يدل 
ع��ل��ى ج���دوى وجن���اح خ��ط��ة �حل��ك��وم��ة يف هذ� 
�إىل  ي��ب��ادرو�  مل  �ل�شناعيني  �أن  مبينا  �مل��ج��ال 
�لت�شهيالت  و  �حلكومة  طموح  بقدر  خطو�ت 
على  تعول  �حلكومة  ز�ل��ت  وم��ا  قدمتها  �لتي 
�لقطاع �خلا�ض وما زلنا نتو��شل معهم ب�شكل 
د�ئم لتذليل �لعقبات �لتي حتول دون عودتهم 

�إىل �لعمل.
�ملهند�ض  �و����ش���ح  �ل���ت���ج���ارة  جم����ال  ويف 
ت�شهيالت  و����ش���ع���ت  �حل���ك���وم���ة  �أن  خ��م��ي�����ض 
�لأولويات  و����ش��ت��ري�د  و�لت�شدير  لال�شتري�د 
�ملتعلقة مبتطلبات �لدولة و�ملو�طن و��شتري�د 
�مل�����و�د �ل��د�خ��ل��ة ب��ال��ع��م��ل��ي��ة �لإن��ت��اج��ي��ة وهذ� 
�إعفاء  مت  كما  �ل���ش��ت��ري�د  باآلية  �لعد�لة  ع��زز 

�مل�شدرين من موؤونة �لت�شدير.
�أكد رئي�ض  وفيما يخ�ض حماربة �لف�شاد 
تتم  نوعية  ملفات  هناك  �أن  �ل���وزر�ء  جمل�ض 
�ل��ق��رو���ض �ملتعرثة  م��ع��اجل��ت��ه��ا و�أول���ه���ا م��ل��ف 
�أمو�ل  وه��ي  �شورية  ل��رية  مليار   286 �لبالغة 
�مللف كما  �ل�شوري وتتم معاجلة هذ�  لل�شعب 
هو خمطط له و�شتتم �إع��ادة كل لرية �شورية 
من هذه �لقرو�ض وبد�أت بالفعل هذه �لأمو�ل 
و�شيتم  �لعامة  �مل�شارف  �إىل �شناديق  بالعودة 
�شت�شاف  ح��ي��ث  �لإن���ت���اج  بعملية  ����ش��ت��ث��م��اره��ا 
مل�شاريع  �ملخ�ش�شة  �إىل قيمة 300 مليار لرية 
�ل�شناعة و�لزر�عة مبينا �أن �شيا�شة �لإقر��ض 
�شتكون  �لقادمة  �لأي���ام  خ��الل  �شتنطلق  �لتي 
حمققة للتنمية ب�شكل حقيقي ووفق �شو�بط 

كليات  وعمداء  دم�سق  جامعة  يف  االقت�ساد  اأ�ساتذة  الوزراء  جمل�ض 
واالإعالميني  واخلا�سة  العامة  ال�سورية  اجلامعات  يف  االقت�ساد 
االقت�ساديني يف و�سائل االإعالم املرئي وامل�سموع واملكتوب واالإعالم 

االلكرتوين وذلك يف قاعة املوؤمترات بجامعة دم�سق.
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�ل�شيا�شات �لقت�شادية«.
هناك  �أن  �إىل  خ��م��ي�����ض  �مل��ه��ن��د���ض  ول��ف��ت 
جهات وموؤ�ش�شات �أخرى تتوىل مهمة �لرقابة 
�ل��ع��م��ل �حل��ك��وم��ي��ة �إىل جانب  ع��ل��ى م��ف��ا���ش��ل 
و�لهيئة  �مل��ال��ي��ة  ل��ل��رق��اب��ة  �مل���رك���زي  �جل���ه���از 

�ملركزية للرقابة و�لتفتي�ض.
وقال.. »لن ن�شمح للفا�شدين وحمدودي 
�أي  و�إن  �حلكومي  �لعمل  يحبطو�  �أن  �ل���روؤى 
�حلكومة  على  عبئا  �شيكون  حكومي  مف�شل 
لن ن�شمح با�شتمر�ريته بهذه �لآلية و�شنبتدئ 
بالإعفاء و�ملحا�شبة وننتهي بتغيري كامل لهذ� 
�حلكومي«  للعمل  ر�ف��ع��ة  يكون  حتى  �ملف�شل 
مو�شحا �أن »�جلهاز و�لهيئة ل يتم �لقت�شار 
جهات  فهناك  �ملو�شوع  هذ�  �شبط  يف  عليهما 
�أخرى كما مت و�شع موؤ�شر�ت �أد�ء تقييمية لكل 

وز�رة«.
وتركزت مد�خالت �حل�شور على �شرورة 
حت�شني �لو�قع �ملعي�شي للمو�طن وو�شع حلول 
�آلية  و�إيجاد  �شموده  لتعزيز  فورية  �إ�شعافية 
لبع�ض  �لتجار  �حتكار  ومنع  �لأ�شعار  ل�شبط 
�لإد�ري�����ة  �لهيكلية  و�إع�����ادة  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �مل����و�د 
�ل�شيا�شات  وخا�شة  �ل��دول��ة  مفا�شل  لبع�ض 
ورفع  �ل��رق��اب��ي  �جل��ه��از  وتفعيل  �لقت�شادية 
م�شاكل  ومعاجلة  للم�شاريع  �لقرو�ض  �شقف 
�ل��ق��رو���ض �مل��ت��ع��رثة ومت���وي���ل �مل�����ش��اري��ع وحل 
�أزمة و�شائل �لنقل وتاأمني م�شتلزمات �لإنتاج 

و�إعادة بناء �لقطاع �ل�شناعي.
خرب�ء  جلنة  ت�شكيل  �إىل  �حل�شور  ودع��ا 
�قت�شادية  بنك معلومات عن ج��دوى  لإع��د�د 
للم�شاريع �ل�شغرية ومتناهية �ل�شغر و�إقامة 
ح���م���الت ت��وع��ي��ة يف �ل���ري���ف ل��ل��ت�����ش��ج��ي��ع على 
�لب�شرية  �لتنمية  على  و�ل��رتك��ي��ز  �ل�شتثمار 
��شتثنائية  ����ش��ت��ث��م��اري��ة  خ��ري��ط��ة  و�إح��������د�ث 
وت�شكيل  �لر�هنة  �ملرحلة  تتنا�شب مع ظروف 
�أزم����ات يف �مل��ف��ا���ش��ل �لأ���ش��ا���ش��ي��ة يف  �إد�رة  ف���رق 
وتفعيل  �لق��ت�����ش��ادي��ة  و�ل��ق��ط��اع��ات  �ل���دول���ة 
�ل��ت�����ش��ارك��ي��ة ب��ني �ل��ق��ط��اع��ني �ل��ع��ام و�خلا�ض 

و�عتبارها �شرورة ولي�شت خيار�.

وزير  �أو����ش���ح  �ل��ط��روح��ات  ع��ل��ى  رده  ويف 
�حلكومة  �أن  حمد�ن  م��اأم��ون  �لدكتور  �ملالية 
بد�أت منذ يومها �لأول بتنفيذ بيانها �حلكومي 
و  �إل  �ل����وزر�ء  لرئا�شة  �ج��ت��م��اع  ه��ن��اك  ولي�ض 
بالدرجة  �لهدف  هي  �ملو�طن  م�شلحة  كانت 

�لأوىل لأي قر�ر حكومي.
�لو�قع  �أن حت�شني  �ل��وزي��ر حمد�ن  وب��ني 
�لو�قع  �أر����ض  على  جليا  يظهر  ب��ات  �ملعي�شي 
حيث مت تغيري �آلية �لعمل بكاملها فيما يتعلق 
��شتعادتها  �لتي  �لإيجابي  �لتدخل  مبوؤ�ش�شات 
دجمها  ومت  م�شتثمرة  كانت  بعدما  �حلكومة 
جميعا يف موؤ�ش�شة ذ�ت كينونة و�ح��دة وبد�أت 
بت�شغيلها و�ملو�طنون يالحظون حاليا �لفرق 
يف �لأ�شعار بني �ملوؤ�ش�شات و�ل�شالت �حلكومية 

و�لأ�شو�ق.
كما دعا وزير �ملالية �جلامعات �حلكومية 
�جلامعيني  �ل��ط��الب  ت�شجيع  �إىل  و�خل��ا���ش��ة 
على �لبتكار و�لإبد�ع و�إقامة م�شاريع تنموية 

بناء على م�شاريع تخرجهم.
�أن �حلكومة مل  و�أو�شح �لدكتور حمد�ن 
تتوقف عن دفع �لرو�تب للعاملني يف �مل�شانع 
حم�شول  ب�شر�ء  وقامت  �لعمل  عن  �ملتوقفة 
ودون  مبا�شرة  ب�شعر جمز  �لفالح  �لقمح من 
و�شطاء وهذ� ي�شجل يف خانة �لدعم �حلكومي 

للمو�طنني.
�لعايل  �لتعليم  وزي���ر  �أ����ش���ار  ج��ان��ب��ه  م��ن 
برنامج  �أن  �إىل  ن������د�ف  ع���اط���ف  �ل����دك����ت����ور 
ع����ام 2011 عرب  �ن��ط��ل��ق  �ل�����ذي  »م�������ش���روع���ي« 
وز�رة  مع  بالتعاون  للتنمية  �ل�شورية  �لأمانة 
كل  يف  ك��ب��ري�  جن��اح��ا  ح��ق��ق  �مل��ح��ل��ي��ة  �لإد�رة 
�مل��ح��اف��ظ��ات وك����ان �مل�����ش��روع �لأب�����رز يف جمال 
�ملنظمات  قبل  من  �ل�شغرية  �مل�شاريع  متويل 
من  �لكثري  خلق  يف  و���ش��اه��م  �حلكومية  غ��ري 

فر�ض �لعمل.
�ملوؤ�ش�شات  روؤ����ش���اء  ن����د�ف  �ل���وزي���ر  ودع����ا 
و�لعقبات  �ل�شعوبات  حتديد  �إىل  �لتعليمية 
ي�شمن  مبا  وحلها  بها  للنظر  تو�جههم  �لتي 
�لطريق  ع���ل���ى  وو����ش���ع���ه  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ت���ط���وي���ر 

�ل�شحيح.
�أك����د وزير  �مل��ق��رتح��ات  ويف ج���و�ب���ه ع��ل��ى 
�لقت�شاد و�لتجارة �خلارجية �لدكتور حممد 
�لقطاعني  ب��ني  �لت�شاركية  �أن  �خلليل  �شامر 
�ل���ي���وم �شرورة  »�أ���ش��ب��ح��ت  �ل���ع���ام و�خل����ا�����ض 
�لقت�شادي  بالو�قع  للنهو�ض  خيار�«  ولي�شت 
يف ظل �حلاجة �إىل �لتمويل �لذ�تي من خالل 
�شورية  �مل��وج��ودة يف  �ملحلية  �لأم����و�ل  روؤو�����ض 
�لدول  م�����ش��ارك��ة  �أو  �مل��غ��رتب��ني  خ���الل  م��ن  �أو 
�ل�شيولة  ل��ن��ق�����ض  ن��ت��ي��ج��ة  وذل����ك  �ل�����ش��دي��ق��ة 
م�شري� �إىل �أهمية توظيف �لأمو�ل �ملخ�ش�شة 

لال�شتثمار�ت يف �ملو�زنة يف �أماكن �أخرى.
هناك  �أن  �إىل  �خل��ل��ي��ل  �ل����وزي����ر  ول���ف���ت 
�لت�شاركية  ق��ان��ون  لتفعيل  ح��ك��وم��ي��ا  ت��وج��ه��ا 
حيث �شدرت �لتعليمات �لتنفيذية له وهناك 
من  جمموعة  يت�شمن  وو�ع���د  مهم  ب��رن��ام��ج 
مع  للت�شاركية  عر�شها  �شيتم  �لتي  �مل�شاريع 
ي��ك��ون متجاوبا  �أن  �ل��ق��ط��اع �خل��ا���ض وي��ت��وق��ع 

بهذ� �ل�شاأن.
�آخر  �شقا  �أن هناك  �لقت�شاد  وزي��ر  وبني 
�حلكومي  بالدعم  يتمثل  للت�شاركية  مكمال 
�أولته  ما  وه��و  و�لت�شدير  �لنتاجية  للعملية 
�حلكومة �هتماما خا�شا من خالل جمموعة 
�لهيئات  ل��ب��ع�����ض  �ل��ت��اب��ع��ة  �ل�����ش��ن��ادي��ق  م���ن 
�لقت�شادية ومنها �شندوق دعم تنمية �لإنتاج 
كان خم�ش�شا فقط  �لذي  و�ل�شادر�ت  �ملحلي 
للت�شجيع على �لت�شدير ولكن ظروف �لأزمة 
�لعملية  خطو�ت  كل  يف  �لدعم  وج��ود  �ألزمت 

�لإنتاجية و�شول للت�شدير.
�مل�شاريع  ه��ي��ئ��ة  ب��ع��م��ل  ي��ت��ع��ل��ق  وف���ي���م���ا 
�أن  �خلليل  �ل��وزي��ر  �أك��د  و�ملتو�شطة  �ل�شغرية 
تهدف  د�ئمة  تن�شيقية حكومية  عملية  هناك 
و�ملتو�شطة  �ل�شغرية  �مل�شاريع  دعم قطاع  �إىل 
�لقطاعات  من  �لعظمى  �لغالبية  ت�شكل  �لتي 
�لنتاجية يف �شورية يف ظل �إح�شائية �أجريت 
تتجاوز  �مل�شاريع  هذه  �أن  �إىل  و�أ�شارت  موؤخر� 

94 باملئة من قطاعات �لنتاج.
توفر  �حلكومة  �أن  �خلليل  �ل��وزي��ر  وب��ني 

�ل�شغرية  ل��ل��م�����ش��اري��ع  �ل���الزم���ة  �لأدو�ت  ك��ل 
و�ملتو�شطة ولكن ذلك يتطلب تاأمني �لتمويل 
وز�رة  بني  بالتعاون  عليه  �لعمل  يتم  ما  وه��و 
�لقت�شاد وم�شرف �شورية �ملركزي و�لوز�ر�ت 
�لأخرى  �ل��د�ع��م��ة  و�جل��ه��ات  �لأخ���رى  �ملعنية 
لتاأمني �إعادة �لإقالع بهذه �مل�شاريع و��شتئناف 

�مل�شاريع �ملتعرثة.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����دم �ل���دك���ت���ور ق��ي�����ض خ�شر 
جمل�ض  رئا�شة  يف  �ل�شت�شاري  �ملجل�ض  رئي�ض 
»ن�شف  �أن  مبينا  باملجل�ض  تعريفا  �ل�����وزر�ء 
�أع�شاء �ملجل�ض �ل�شت�شاري من كو�در جامعة 
�مل��خ��ت�����ش��ني ويعمل  �لأ�����ش����ات����ذة  م���ن  دم�����ش��ق 
وقناة  �ملقرتحات  كل  على  منفتحة  كموؤ�ش�شة 
لإي�شال كل �أفكار و�آر�ء �لباحثني و�ملخت�شني 

�إىل رئا�شة �لوزر�ء«.
�شورية  تناول حاكم م�شرف  ناحيته  من 
ردوده  درغ�������ام يف  دري������د  �ل���دك���ت���ور  �مل����رك����زي 
�ل�شورية  �للرية  ب�شعر �شرف  �ملتعلقة  �مل�شائل 
�لت�شدير  قطع  �إع���ادة  وتعهد  �ل���دولر  مقابل 
�لإ�شكاليات  يعلم  �جلميع  �أن  �إىل  �أ���ش��ار  حيث 
�ملقاربة  ح��ول  �ل�شابق  يف  موجودة  كانت  �لتي 
�لت�شدير  قطع  �إع���ادة  م��ن  ب��الإع��ف��اء  �ملتعلقة 
�ملعنية  �جل��ه��ات  خمتلف  ويف  م��ر�ح��ل��ه  ك��ل  يف 
بذلك �شو�ء يف وز�رة �لقت�شاد و وز�رة �ملالية 

و�مل�شرف �ملركزي و�جلمارك �لعامة.
وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ع��م��ل��ي��ة �لإن�����ت�����اج لفت 
درغ���ام �إىل �أن ت��اأم��ني ن��وع م��ن �ل���ش��ت��ق��ر�ر يف 
�ل�شناعية  و�ملن�شاآت  للمناطق  �لطاقة  م��و�رد 
وقطعا  تكاليف  يتطلب  �لإن��ت��اج  زي��ادة  بهدف 
�ل�شناعيني  ت��زوي��د  هنا  ميكن  حيث  �أجنبيا 
 50 �إىل  ب�شكل جزئي من 30  �لت�شدير  بقطع 
على  �ل��ق��درة  يوؤمن  ب�شكل  �أق�شى  كحد  باملئة 
مو�شحا  للم�شانع  �ل��ك��ام��ل��ة  �ل��ط��اق��ة  ت��وف��ري 
بالتمويل  �مل�����ش��رف  ي��ق��وم  �أن  �ملمكن  م��ن  �أن���ه 
من  ب��د�ي��ة  �إي���د�ع  ب�شهاد�ت  �لأجنبي  بالقطع 
�لنهاية  ويف  ب�شند�ت  ث��م  وم��ن  �مل�شارف  قبل 

بالتد�ول بني �جلهات �لعامة.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال رئ��ي�����ض ج��ام��ع��ة دم�شق 
»�لو�قع  �إن  �ل��ك��ردي  ح�شان  حممد  �ل��دك��ت��ور 
�ل�شورية  �جل���ام���ع���ات  ع��ل��ى  ي��ف��ر���ض  �حل�����ايل 
�حل����ك����وم����ي����ة و�خل�����ا������ش�����ة �ل����ق����ي����ام ب����دوره����ا 
قطاعات  ك��ل  رف��د  يف  �لوطنية  وم�شوؤولياتها 
�لقطاع  �أن  مبينا  �مل��وؤه��ل��ة«  ب��ال��ك��و�در  �ملجتمع 
�أح����وج م��ن �أي وق���ت م�شى  �لق��ت�����ش��ادي ه��و 
لتكاتف �جلهود �لوطنية من �أجل �لنهو�ض به 

و��شت�شر�ف م�شتقبله.
كلية  �أن  �إىل  �ل���ك���ردي  �ل��دك��ت��ور  و�أ����ش���ار 
�لق���ت�������ش���اد ب��ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق ن��ظ��م��ت خالل 
�ل�شنو�ت �لأربع �ملا�شية �لعديد من �لن�شاطات 
وتطور�ت  �أفكار�  خاللها  طرحت  و�لفعاليات 
من  و�أك���ادمي���ي���ني  �ق��ت�����ش��ادي��ني  و�آر�ء  م��ه��م��ة 
�أ����ش���ات���ذة وط�����الب �ل����در������ش����ات �ل��ع��ل��ي��ا لدفع 
يف  �لفعالة  و�مل�شاهمة  �لأم���ام  نحو  �لقت�شاد 
�مل�شاكل  و�إي��ج��اد حلول لبع�ض  �لإع��م��ار  �إع��ادة 

�لتي يعاين منها �لقت�شاد �ل�شوري.
دم�شق  جامعة  ف��رع  �أم���ني  �ل��ل��ق��اء  ح�شر 
�ل��ع��رب��ي �ل���ش��رت�ك��ي �لدكتور  �ل��ب��ع��ث  حل���زب 

خالد �حللبوين.
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اتفاق مع نقابة املحامني لتعزيز التعاون 
يف جمال التدريب والتاأهيل

وق��ع��ت ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق م��ع ن��ق��اب��ة �مل��ح��ام��ني �ت��ف��اق��ا لتعزيز 
و�ل��ت��اأه��ي��ل وتبادل  �ل��ت��دري��ب  و�مل��ه��ن��ي يف جم��ال  �لعلمي  �ل��ت��ع��اون 

�خلرب�ت وم�شادر �ملعلومات و�لأبحاث و�لإ�شد�ر�ت �لعلمية.
دم�شق  رئا�شة جامعة  وق��ع يف مبنى  �ل��ذي  �لت��ف��اق  وت�شمن 
ودر��شات  ب��ح��وث  و�إج����ر�ء  متبادلة  �أو  م�شرتكة  فعاليات  �إق��ام��ة 
م�����ش��رتك��ة و����ش��ت��ع��ان��ة �ل��ط��رف��ني ق���در �لإم���ك���ان ب��اأع�����ش��اء �لهيئة 
لإلقاء  �ملحامني  �لأ���ش��ات��ذة  وبع�ض  دم�شق  جامعة  يف  �لتدري�شية 
�لطرفان  يلتزم  و�ن  �لفريقني  ك��ال  ل��دى  و�ملحا�شر�ت  �ل��درو���ض 
مو��شيع  �إع���د�د  يف  �لنقابة  م�شاركة  جم��ال  يف  �لتعاون  بت�شجيع 
�لتخرج  وم�����ش��اري��ع  �ل��ب��ح��ث  �لعليا وح��ل��ق��ات  �ل��در����ش��ات  ور���ش��ائ��ل 
�لأبحاث  على  بالإ�شر�ف  �جلامعة  وم�شاركة  دم�شق  جامعة  لدى 

�ملطلوبة من �ملحامني لنيل لقب �أ�شتاذ يف �ملحاماة.
و�أو�شح رئي�ض جامعة دم�شق �لدكتور حممد ح�شان �لكردي 
�شعي  خ��الل  من  للطلبة  م�شافة  قيمة  يعطي  �لتفاق  توقيع  �أن 
كلية  خا�شة  خمرجاتها  لتطوير  �ل��د�ئ��م  دم�شق  جامعة  رئا�شة 
�حل���ق���وق ع���رب �ل���ش��ت��ف��ادة م���ن �خل�����رب�ت �مل����وج����ودة ل����دى نقابة 
�ملحامني كمحا�شرين �شو�ء يف مر�حل �لدر��شة �جلامعية �لوىل 

�أو �لدر��شات �لعليا.
»ول  �لتفاق  �أهمية  �إىل  ��شكيف  ن��ز�ر  �ملحامني  نقيب  ولفت 
�أنه �شيكون هناك تن�شيق لتحري�ض �لعقل �لقانوين �ملتعلم  �شيما 

و�لباحث �شمن معيار �لإبد�ع و�إعادة قر�ءة �لت�شريعات«.
و�أم��ني �شر  ح�شر توقيع �لتفاق نو�ب رئي�ض جامعة دم�شق 

نقابة �ملحامني وعدد من �أع�شاء جمل�ض �لنقابة.
و مع  جامعة االحتاد اخلا�سة

كما وق��ع��ت �جل��ام��ع��ة �ت��ف��اق ت��ع��اون علمي ث��ق��ايف م��ع جامعة 
�لحتاد �خلا�شة يف جمالت �لبحث �لعلمي و�لتدريب و�لتطوير 

ون�شر �ملعرفة.
�لتدري�شية  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أع�����ش��اء  ت��ب��ادل  ع��ل��ى  و�ت��ف��ق �جل��ان��ب��ان 
و�لإد�رية و�لزيار�ت و�ملعلومات و�خلرب�ت و�مل�شاركة يف �لفعاليات 
�مل��ح��ا���ش��ر�ت و�ل��ت��دري��ب حيث تتحمل �جلهة  و�إل��ق��اء  �لأك��ادمي��ي��ة 
�مل�شتقبلة نفقات �لإقامة �إ�شافة �إىل تبادل زيار�ت �لطالب من كل 
�أن  على  و�لتدريب  �لعلمي  �لتاأهيل  �أجل  �لدر��شية من  �مل�شتويات 
�لقيد و�لقبول و�لأنظمة �خلا�شة بالتبادل  يخ�شع ذلك لقو�عد 
مبوجب  �ل��ط��رف��ان  ويعمل  باملثل  �لتعامل  م��ر�ع��اة  م��ع  �لطالبي 
�لتفاق على تنفيذ وتطوير م�شاريع بحثية م�شرتكة يتم �لتفاق 
بني  �ملبا�شر  �لت�شال  خالل  من  ب�شاأنها  �ملعلومات  وتبادل  عليها 
�لدعو�ت  �لفريقني  تبادل  �إىل  �إ�شافة  �ملعنية  و�لأق�شام  �لكليات 
وحلقات  و�ل��ن��دو�ت  و�مل��وؤمت��ر�ت  �لعلمية  �لن�شاطات  يف  للم�شاركة 
و�لجتماعية  و�لفنية  �لريا�شية  و�لن�شاطات  و�لور�شات  �لبحث 
�لهيئة  لأع�����ش��اء  م�شرتكة  ت��دري��ب��ي��ة  دور�ت  و�إق���ام���ة  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة 

�لتدري�شية..
كما ن�ض �لتفاق على �إتاحة �لفر�شة لطالب �لدر��شات �لعليا 
يف جامعة دم�شق لال�شتفادة من �ملخترب�ت و�لتجهيز�ت �ملتو�فرة 
من  �لطبية  �لكليات  طالب  وتدريب  �خلا�شة  �لحت��اد  جامعة  يف 
ج��ام��ع��ة �لحت����اد �خل��ا���ش��ة يف �مل�����ش��ايف و�مل��خ��اب��ر �ل��ع��ائ��دة جلامعة 
يحددها  �لتي  �لقو�عد  ووف��ق  عليها  يتفق  �شروط  �شمن  دم�شق 
جمل�ض �لتعليم �لعايل ويغطي �لتفاق �لكليات �ملتماثلة �ملوجودة 
حاليا و�أي كليات تفتتح لحقا يف �جلامعتني ويدخل �لتفاق حيز 
وبعد  توقيعه  يلي  �ل���ذي  �ل��ي��وم  ���ش��ن��و�ت« يف  ث��الث  »مل���دة  �لتنفيذ 

�عتماده من جمل�ض �لتعليم �لعايل.
وبني رئي�ض جامعة دم�شق �لدكتور حممد ح�شان �لكردي �أن 
جامعة �لحتاد لها مقر موؤقت بدم�شق ونظر� لكون جامعة دم�شق 
�أبنائها  وتعليم  تدريب  �إىل  �إ�شافة  عليها  �شيتعني  �لأم  �جلامعة 

تدريب �جلامعات �خلا�شة ملا متلكه من �إمكانات كبرية.
�أب��و عر�ر  �أ�شار رئي�ض جامعة �لحت��اد �لدكتور ن�شيب  ب��دوره 
�إىل �لدور �لبارز جلامعة دم�شق يف جمال بناء �لقدر�ت �لوطنية 
�أن �لتفاقية خطوة  �إىل  �ل�شورية ودعم �جلامعات �خلا�شة لفتا 

مهمة لغر�ض �إجناح �جلانب �لعلمي بالن�شبة للطلبة.
مذكرة تفاهم مع نقابة املهند�سني

وب���ه���دف ن�����ش��ر �مل��ع��رف��ة وخ���دم���ة �مل��ج��ت��م��ع ورب����ط خمرجات 
�جلامعة  وقعت  �ملحلية،  �ل�شوق  باحتياجات  �لتعليمية  �لعملية 

�لعلمي  �ملجالني  يف  للتعاون  تفاهم  م��ذك��رة  �ملهند�شني  ونقابة 
و�ملهني .

�ملتوفرة  �لهند�شية  �لخت�شا�شات  جميع  �لتعاون  وي�شمل 
�ملحا�شر�ت  و�إلقاء  و�ملهنية  �لعلمية  �لزيار�ت  تبادل  على  و�لعمل 
من قبل �أ�شاتذة �جلامعة و�ملخت�شني من �لخت�شا�شات �ملتماثلة 
لدى كل من �جلانبني وذلك ب�شفة �أ�شتاذ ز�ئر و��شتثمار �لقاعات 
�لعلمية  �لأن�شطة  يف  �لفريقني  من  كل  لدى  و�ملخابر  �لدر��شية 
و�لدور�ت و�لمتحانات لنيل �ملر�تب �لهند�شية مع �إمكانية تنظيم 
مز�ولة  قو�نني  وفق  بينهما  بالتفاق  ماأجورة  دور�ت متخ�ش�شة 

�ملهنة يف جامعة دم�شق.
بجامعة  �لهند�شية  و�ملعاهد  �لكليات  ت�شهم  �مل��ذك��رة  ووف��ق 
دم�شق يف تقدمي در��شات �مل�شاريع �ملقرتحة �لتي تقوم بها نقابة 
�ملهند�شني �أو �جلهات �لتابعة لها وذلك مبا ل يتعار�ض مع قانون 
�ملقرتحة  �مل�شاريع  تر�شيح  ويتم  دم�شق  �ملهنة يف جامعة  ممار�شة 
حاليا يف فروع نقابة �ملهند�شني لأن تكون م�شاريع تخرج لطالب 
�ل��ك��ل��ي��ات و�مل��ع��اه��د �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة يف ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق وذل����ك ح�شب 

مالءمتها ل�شروط م�شاريع �لتخرج �ملعرتف بها يف �جلامعة.
ويتم تر�شيح �لدر��شات و�لأبحاث و�ل�شت�شار�ت �لفنية �لتي 
�لعليا  �لدر��شات  لطالب  �أبحاثا  لتكون  بها  �لنقابة  تكليف  يتم 
�لهند�شية  �لخت�شا�شات  وبقية  �لهند�شية  و�ملعاهد  �لكليات  يف 
�لدر��شات  مو��شيع  ل�شروط  مالءمتها  ح�شب  وذل���ك  �لأخ���رى 
�ملهند�شني  ن��ق��اب��ة  ت��ق��وم  بينما  �جل��ام��ع��ة  يف  ب��ه��ا  �مل��ع��رتف  �لعليا 
لديها  �ملوجودة  و�خل��ربة  �إمكانياتها  بو�شع  وفروعها  �ل�شوريني 
لال�شتفادة  دم�شق  جامعة  يف  �لعليا  �لدر��شات  لطالب  و�إتاحتها 
لطالب  �ملمنوحة  �خل��ربة  �شهاد�ت  �عتماد  ويتم  للفريقني  منها 
�شتاج/  �لهند�شة كممار�شة تدريبية/  �لأخرية يف كليات  �ل�شنو�ت 

ملدة �شهر �أو ثالثة �أ�شهر ح�شب نوع �لخت�شا�ض �لهند�شي.
توقيعها  يلي  �ل��ذي  �ل��ي��وم  �لتنفيذ يف  �مل��ذك��رة حيز  وت��دخ��ل 
وتبقى �شارية ملدة �شنتني وميكن �أن جتدد ملدة مماثلة بعد �تفاق 
�لفريقني كما ميكن لأحدهما �إنهاء �لعمل باملذكرة بطلب خطي 
�أ���ش��ه��ر من  ث��الث��ة  بعد  ن��اف��ذ�  �لإن��ه��اء  وي�شبح  ب��ه��ذ� �خل�شو�ض 
��شتالم �لفريق �لأخري لطلب �لإنهاء دون �أن يوؤثر على �مل�شاريع 
و�لأن�شطة �ملتفق عليها و�جلاري تنفيذها قبل تاريخ طلب �لإنهاء.
و لفت �لدكتور حممد ح�شان �لكردي رئي�ض جامعة دم�شق 
�إىل �أهمية �لتعاون بني �جلامعة و�لنقابة لدعم �خلربة �لعملية 
�مل�شتجد�ت  �آخ���ر  ع��ل��ى  و�لط����الع  �لهند�شية  �ل��ك��ل��ي��ات  خل��ري��ج��ي 
من  مزيد  توقيع  على  �جلامعة  حر�ض  مبينا  �خت�شا�شاتهم  يف 
يف  ي�شهم  مبا  �خلا�شة  و�لبنوك  �ملهنية  �لنقابات  مع  �لتفاقيات 
حتقيق �لتكامل بني �ملجالني �لعلمي و�لعملي وتطوير خمرجات 

�لعملية �لتعليمية.
نقيب  �لقطيني  غياث  �ملهند�ض  �لدكتور  �أو�شح  جانبه  من 
�ملهند�شني �أهمية رفع �مل�شتوى �لعلمي ملهند�شي �لنقابة من خالل 
�ملتوفرة يف  �لعليا  �لتخ�ش�ض و�لدر��شات  �للتحاق مباج�شتري�ت 

جامعة دم�شق وحتقيق �لفائدة �مل�شرتكة بني �جلانبني.
مذكرة تعاون الإحداث »نقطة عمل« للطب 

ال�سرعي يف م�سفى املوا�ساة اجلامعي
�لهيئة  مع  �جلامعي  �ملو��شاة  مل�شفى  �لعامة  �لهيئة  ووقعت 
�لعامة للطب �ل�شرعي مذكرة تعاون لإقامة »نقطة عمل« للطب 
عمل  �إط��ار  توفري  بهدف  وذل��ك  �ملو��شاة  م�شفى  �شمن  �ل�شرعي 
ميكن من خالله لهيئة �لطب �ل�شرعي �ل�شتفادة من �لتجهيز�ت 
�مل�شفى لتقدمي خدمات  �ملتو�فرة لدى  �ملوؤهلة  و�ملعد�ت و�لكو�در 

�جلثث  و�إد�رة  �لأح���ي���اء  ع��ل��ى  �لك�شف  فيها  مب��ا  �ل�����ش��رع��ي  �ل��ط��ب 
وفح�شها وت�شريحها وحفظها و�إمكانية حتديد هويتها.

�لطب  لهيئة  عليه  �ملتفق  �مل��وق��ع  ت�شليم  �مل��ذك��رة  وت�شمنت 
�أحد  يبد  ما مل  تلقائيا  �شنو�ت جتدد  ملدة ثالث  كاإعارة  �ل�شرعي 

�لطرفني رغبته باإنهاء �ملذكرة.
وبني �ملدير �لعام مل�شت�شفى �ملو��شاة �جلامعي �لدكتور ع�شام 
�لأمني �إن �إحد�ث �لنقطة ياأتي ثمرة للتعاون بني وز�رتي �ل�شحة 
و�لتعليم �لعايل يف �شبيل خدمة �ملو�طن وت�شهيل �إي�شال �خلدمات 
و�إمنا  فقط  �جلثث  ب��اأم��ور  يخت�ض  ل  �ل�شرعي  »�لطب  ك��ون  �إليه 

�أي�شاً يتعلق عمله بتقدير�ت �لعجز«.
�لفقري  �لعمود  يعد  �مل��و����ش��اة  م�شفى  �أن  �إىل  �لأم���ني  و�أ���ش��ار 
»�إقامة  ف��اإن  لذلك  و�لأك��ادمي��ي��ة  �خلدمية  �لناحية  من  للم�شايف 
�إ���ش��اف��ي��ة يف هذين  ق��ي��م��ة  �شت�شكل  ف��ي��ه  �ل�����ش��رع��ي  ل��ل��ط��ب  ن��ق��ط��ة 
�لقطاعات  م��ن  ك��غ��ريه  �ل�شرعي  �ل��ط��ب  �أن  مو�شحاً  �جل��ان��ب��ني« 
�لنقطة يف  وج��ود  وبالتايل  ك��و�دره  نق�ض يف  يعاين من  �ل�شحية 
�مل�شفى ي�شهم بجعله جزء� من �لعمل �لأكادميي لطالب �لدر��شات 
�لعليا �لذين يطلب منهم تقارير طبية �شرعية وتقدير�ت لن�شب 
�لر�غبة مبتابعة  للكو�در  در��شتهم ومركز� تدريبيا  �لعجز خالل 

در��شة �لطب �ل�شرعي.
�لدكتور  �ل�شرعي  للطب  �لعامة  �لهيئة  مدير  لفت  ب���دوره 
�ل�شرعي عانى خالل �حلرب �لإرهابية  �أن �لطب  �إىل  ز�هر حجو 
ع��ل��ى ���ش��وري��ة م��ن ت��دم��ري ون��ه��ب �مل��ج��م��وع��ات �لره��اب��ي��ة �مل�شلحة 
�لتدعيم  �إىل  فاأ�شبح بحاجة  ك��و�دره  ونق�ض  للعديد من مقر�ته 
�فتتاح  �أن  �إىل  م�شري�ً  ومقر�ته  و�أمكنته  وك���و�دره  عمله  وتطوير 
نقطة طبية له يف م�شفى �ملو��شاة �شيكون »نقلة نوعية وتاأ�شي�شية 
ب��ال��ت��ع��اون مع  �لهيئة لإح��د�ث��ه��ا  ت�شعى  �ل��ت��ي  �ل��ق��ادم��ة  ل��ل��م��ر�ك��ز 

�لوز�ر�ت و�جلهات �ملعنية«.
م�شفى  قدمته  �ل���ذي  �لكبري  ب��ال��دع��م  حجو  �ل��دك��ت��ور  ون���وه 
تقدم  �مل��و����ش��اة  »م�شفى  وق���ال  �لطبية  �لنقطة  لإح���د�ث  �مل��و����ش��اة 
و�إمكانيات  جتهيز�ت  لمتالكها  �إ�شافة  وك��ب��رية  نوعية  خ��دم��ات 

وكو�در موؤءهلة �شتدعمنا بها«.
�تفاق موؤءطر  �أول  �لتعاون يعد  �أن هذ�  �لدكتور حجو  وبني 
�ملو��شاة �جلامعي  �ل�شرعي يف م�شفى  لإح��د�ث نقطة عمل للطب 
�لالذقية  يف  ت�شرين  جامعة  مع  �تفاق  هناك  »�شيكون  �أن��ه  مبيناً 
�إ�شافة لتفاق مع وز�رة �لد�خلية  �ل�شرعية  لأخذ مركز للطبابة 
�أف�شل  �شبيل تقدمي  �ل�شرعي بحم�ض« يف  للطب  لإح��د�ث مركز 

�خلدمات للمو�طنني.
و�شيتم جتهيز �ملوقع �ملعار لهيئة �لطب �ل�شرعي وفق �ملذكرة 
كوحدة  �ل�شرعي  �لطب  هيئة  عمل  خ�شو�شية  م��ع  يتنا�شب  مب��ا 
م�شتقلة عن باقي �أق�شام م�شفى �ملو��شاة �إ�شافة لتاأمني جتهيز�ت 
�لإد�ريني  لأماكن  بالإ�شافة  �لالزمة  �لت�شريح  و�أمكنة  �لتربيد 

ومكاتب �لقبول وتخدمي �ملو�طنني.
جميع  �مل���و�����ش���اة  م�����ش��ف��ى  �إد�رة  ���ش��ت��ق��دم  �أخ������رى  ج��ه��ة  م���ن 
�لت�شهيالت لنقطة عمل �لطب �ل�شرعي و�لكو�در �ملوؤهلة يف �لطب 
وممر�شني  فنيني  وم�شاعدين  �شحيني  ممار�شني  من  �ل�شرعي 
و�إد�ريني مبا ي�شهم يف ح�شن ��شتمر�ر �لعمل فيها على �أن ي�شتمر 
�لعمل يف بر�د �جلثث ومكتب �لقا�شي �ل�شرعي حتت �إ�شر�ف �إد�رة 

�مل�شفى على مد�ر »24« �شاعة.
بينما تقوم هيئة �لطب �ل�شرعي وفق �ملذكرة بتاأمني جميع 
يف  �لنقطة  لعمل  �ل��الزم��ة  و�لأدو�ت  و�مل��ع��د�ت  و�مل���و�د  �لتجهيز�ت 
وور�شات  م��وؤمت��ر�ت  باإقامة  �لطرفان  و�شيتعاون  �ملو��شاة  م�شفى 

تدريب للكو�در.
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بالتعاون بني جامعة دم�شق والأمانة ال�شورية للتنمية 
اختتام فعالية »اختياري م�شتقبلي«

 
�ختتمت على مدرج �لبا�شل يف  كلية �لهند�شة �ملدنية بجامعة دم�شق فعالية »�ختياري م�شتقبلي« �لذي 
�ل�شباب  بتوجيه  بهدف  دم�شق  مع جامعة  بالتعاون   / �لعمل  عياد�ت   / للتنمية  �ل�شورية  �لمانة  �أقامتها 
لدر��شة ما ينا�شبهم من �لخت�شا�شات �جلامعية وحتويل مرحلة �ختيار �لتخ�ش�ض �جلامعي �إىل جتربة 

مفعمة بالكت�شاف و�لإيجابية.
كمرحلة  �لثانوي  �لتعليم  ط��الب  من  �ل�شباب  ��شتقطاب  على  يعمل  م�شتقبلي«  »�ختياري  م�شروع 
حت�شريية توؤهلهم لتحديد �جتاهاتهم وتوجيهها وفق �أ�ش�ض مدرو�شة جتعل خيارهم �أكرث فعالية وفائدة  
وقد ت�شمن  �مل�شروع لقاء�ت تفاعلية مع خرب�ء من كل �لتخ�ش�شات �جلامعية ليكون �لطالب على در�ية 

تامة بالتخ�ش�شات  و�ملو�د �لدر��شية �إ�شافة �إىل �ملهن �لتي تتاح له عقب �لتخرج.
�لفعالية    �ختتام  �مل�شاركني خالل  �لطالب  �إىل  �لكردي  �لدكتور ح�شان  دم�شق  رئي�ض جامعة  وتوجه 

بالقول: �أنتم �لآن على �أعتاب مرحلة جديدة من حياتكم �لدر��شية يف �جلامعة ولذلك فاإن دخولها مع �ختيار �لفرع  و�لخت�شا�ض �ملنا�شب ي�شكل �لبد�ية �ل�شحيحة يف م�شو�ركم وحتديد م�شتقبلكم.
 ولفت �لكردي �إىل �أن �لوقائع  �أثبتت باأن �لطالب �لذي �ختار �لخت�شا�ض �جلامعي  بدقة وعناية،  فتحت له �أبو�ب �لنجاح و�أكمل م�شريته مبزيد من �لتفوق و�لتميز �آمال من �لطالب �ل�شتفادة من هذه 
�لفعالية �لتي نظمتها �لأمانة �ل�شورية للتنمية /عياد�ت �لعمل / بالتعاون مع �جلامعة ،  و�لتي تهدف من خالل �لور�شات �لتعريفية �إىل م�شاعدة �لطالب وتقدمي �لدعم و�لن�شح لهم وتزويدهم  باملعلومات 

�ملفيدة  من �أجل توجيههم لدر��شة ما ينا�شبهم من �لخت�شا�شات �جلامعية  مبا ي�شهم يف حتويل مرحلة �ختيار �لتخ�ش�ض �جلامعي �إىل جتربة مفعمة بالكت�شاف و�لإيجابية .  

طالب �مل�شاركون يف �أعمال �لدورة �لعادية 
�ملعلمني  لنقابة  دم�شق  جامعة  ف��رع  ملجل�ض 
بتطوير �لقو�نني و�لأنظمة �جلامعية و�إعادة 
تنظيم  لقانون  �لتنفيذية  بالتعليمات  �لنظر 
للمعاهد  �ل��د�خ��ل��ي��ة  و�ل���ل���و�ئ���ح  �جل���ام���ع���ات 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ه��ا مب��ا ي�شهم يف  و�ل��ت��ع��ل��ي��م��ات 
مب�شتوى  و�لرت���ق���اء  �لعلمي  �لأد�ء  تطوير 
�لبحث �لعلمي و�لعملية �لتدري�شية و�إن�شاف 
�ملدر�شني وزيادة عدد �لخت�شا�شات يف جمال 
�لدر��شات �لعليا ودبلوم �لتاأهيل و�لتخ�ش�ض 
ورفع رو�تب �أع�شاء �لهيئة �لتعليمية مبقد�ر 

�لت�شخم �حلا�شل.
ودعا �مل�شاركون يف �أعمال �لدورة �لعادية 
للمجل�ض و�ملنعقدة على مدرج جامعة دم�شق 
�لوطن  نحمي  و�لعمل  »بالعلم  عنو�ن  حتت 
حم�شن  �ل��دك��ت��ور  بح�شور  �لإن�����ش��ان«  ونبني 
�لبعث  حل��زب  �لقطرية  �لقيادة  ع�شو  ب��الل 
�لتعليم  مكتب  رئ��ي�����ض  �ل���ش��رت�ك��ي  �ل��ع��رب��ي 
�لأعمال  �أج���ور  رف��ع  على  �لعمل  �إىل  �ل��ع��ايل 
�لمتحانية وزيادة �لهتمام بتح�شني �لو�شع 
ل��ل��ع��ام��ل��ني يف �جلامعة  و�خل���دم���ي  �مل��ع��ي�����ش��ي 
�لت�شجيل يف  �أج��ور  وزي��ادة ن�شبة �حل�شم من 
�ملو�زي و�ملفتوح لأبناء �أع�شاء نقابة �ملعلمني 
و�إعادة �لنظر يف �شقوف �لر�تب للعاملني يف 

وز�رة �لتعليم �لعايل.
�إع��ادة هيكلة  �مل�شاركون �شرورة  �أكد  كما 
و�شائي  كمجل�ض  �ل��ع��ايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  جم��ل�����ض 
و�لبحثية  �لتعليمية  �ل�شيا�شات  بر�شم  يهتم 
ومر�قبة تنفيذها و�أن يكون دوره تخطيطيا 
ورقابيا و�لهتمام بتقييم �ل�شنة �لتح�شريية 
للكليات �لطبية من ناحية توفري �لمكانيات 
و�ملدرجات  �لقاعات  �شعة  �إن  حيث  �ل��الزم��ة 
غ��ري م��الئ��م��ة وك��ذل��ك ل ت��ت��و�ف��ر يف جميع 

�جلامعات �لكو�در �ملوؤهلة للقيام بذلك.
يف  �ملختلفة  �ل�شر�ئح  باإن�شاف  وطالبو� 
�أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية  �جلامعة من غري 
و�ملفتوح  �مل���و�زي  �لتعليمي  ع��ائ��د�ت  بتوزيع 

بتحديد ن�شبة خا�شة بهم من هذه �لعائد�ت 
مو�شوع  مب���ع���اجل���ة  �مل���خ���ربي���ني  و�إن���������ش����اف 
�ملتفوقني  �مل��ع��ل��م��ني  وت���ك���رمي  ت��ع��وي�����ش��ات��ه��م 
�ملتميزة  �لعلمية  �خت�شا�شاتهم  جم���ال  يف 

مبكافاأة جمزية.
جتهيز  ����ش���رورة  �إىل  �مل�����ش��ارك��ون  و�أ�����ش����ار 
�ل��ن��ق��اب��ي��ة ب��ك��ل م��ا ي��ل��زم و�إقامة  �ل�����ش��ي��دل��ي��ات 
م�شاريع ��شتثمارية تخدم �أع�شاء نقابة �ملعلمني 
و�مل�شاعدة  �لعايل  �لتعليم  ووز�رة  �جلامعة  يف 
�ل�شتهالكية  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة  ف����روع  �إن�����ش��اء  ع��ل��ى 

للعاملني يف مر�كز جامعة دم�شق.
�مل�شاركون  ط��ال��ب  للمعاهد  وبالن�شبة 
بتح�شني و�قع �ملدر�شني فيها �أ�شوة باملدر�شني 
�ملعاهد  لتنظيم  ق��ان��ون  و�إ���ش��د�ر  �لكليات  يف 
مدر�شو  ي�شتفيد  �أن  و�شرورة  م�شتقل  ب�شكل 
�لدكتور�ه  ���ش��ه��ادة  على  �حل��ا���ش��ل��ون  �مل��ع��اه��د 
من  وكذلك  بالأ�شاتذة  �خلا�ض  �ل�شكن  من 
تو�شيع  و����ش���رورة  �لأ���ش��ات��ذة  �أب��ن��اء  مفا�شلة 
�لإع��ارة وما  �ملعاهد وتطبيق قانون  مالكات 
�لتقانية  �ملعاهد  �لعلمي على  بالبحث  يتعلق 

�لإ�شافية  �لتدري�شية  �ل�شاعات  �أج��ور  ورف��ع 
�ملنا�شب  بال�شكل  �لمتحانية  �لأعمال  و�أجور 
�ملعاهد  جمال�ض  جل�شات  تعوي�ض  و���ش��رف 

و�للجان فيها �أ�شوة باجلامعة.
�أكد  �مل���د�خ���الت  ع��ل��ى  رده  م��ع��ر���ض  ويف 
�لدكتور عاطف �لند�ف وزير �لتعليم �لعايل 
�جلامعات  تنظيم  بقانون  �لنظر  »�إع���ادة  �أن 
وتعديله وكذلك �إعادة هيكلة جمل�ض �لتعليم 
�لعايل ياأتي �شمن �أولويات �لوز�رة وخطتها« 
بالتعليم  �ملتعلقة  �لأم���ور  جميع  �إىل  �إ�شافة 
و�لتعليم  �ل���وط���ن���ي  و�لم����ت����ح����ان  �مل�������ش���ائ���ي 
وقانون  �جل��ام��ع��ي��ة  و�مل�������ش���ايف  �لف���رت�����ش���ي 
�لبعثات �لعلمية و�لدر��شات �لعليا م�شري� �إىل 

�أن »قر�ر�ت جديدة �شت�شدر قريبا ب�شاأنها«.
�شورية  معلمي  نقيب  �أ���ش��ار  جانبه  م��ن 
نايف �لطالب �حلريري �إىل �شرورة �لرتقاء 
ب��ال��ع��م��ل �ل��ن��ق��اب��ي وب���ذل �مل��زي��د م��ن �جلهود 
�لتدري�شية  �لعملية  تطوير  يف  للم�شاهمة 
�ملركزي  �ملجل�ض  �أن  �إىل  لف��ت��ا  و�لتعليمية 
للنقابة �تخذ بع�ض �لقر�ر�ت ملعاجلة �لو�قع 

�مل�����ايل ف��ي��ه��ا ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل����ف����روع وعلى 
ماليا  عجز�  هناك  �إن  حيث  �مل��رك��ز  م�شتوى 
نتيجة كرثة �ل�شتقالت بني �شفوف �ملعلمني 
خز�نة  �أم���و�ل  ل�شتثمار  �ل�شعي  �إىل  �إ�شافة 
مبا  �لنقابية  �مل�شاريع  كل  يف  �ملعلمني  تقاعد 

يحقق م�شلحة �ملعلمني.
دم�شق  جامعة  رئي�ض  �أو���ش��ح  جهته  من 
�إد�رة  �أن  �ل���ك���ردي  ح�����ش��ان  حم��م��د  �ل��دك��ت��ور 
�جل��ام��ع��ة ت��ع��م��ل ب��ال��ت��ع��اون م���ع ف����رع نقابة 
�ملطالب  ج���م���ي���ع  حت���ق���ي���ق  ع���ل���ى  �مل���ع���ل���م���ني 
ما  �لعالقة ول�شيما  �مل�شاكل  �ملطروحة وحل 
�أن  مبينا  �ل�شحي  �ل�شمان  مو�شوع  يخ�ض 
�جلامعة تتعاقد مع جهة و�حدة هي �ملوؤ�ش�شة 
�لعامة �ل�شورية للتاأمني وهي �لتي تقرر مع 

�أي �شركة تاأمني �شيتم �لتعاون معها.
ب���دوره �أ���ش��ار �ل��دك��ت��ور خ��ال��د �حللبوين 
�أم�����ني ف����رع ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق حل����زب �لبعث 
كليات  �ف��ت��ت��اح  �أن  �إىل  �ل���ش��رت�ك��ي  �ل��ع��رب��ي 
جديدة يف فروع جامعة دم�شق مثل �ل�شويد�ء 
و�لقنيطرة يتطلب تو�فر �لكو�در �لتدري�شية 
�إىل  لف��ت��ا  وم�شتلزماتها  �لتحتية  و�ل��ب��ن��ى 
وروؤ�شاء  ونو�بهم  �لكليات  ع��م��د�ء  تعيني  �أن 
و�شروط  ���ش��ارم��ة  مل��ع��اي��ري  يخ�شع  �لأق�����ش��ام 
دقيقة مثل �شرورة �لتمتع بالكفاءة و�ملرتبة 

�لعلمية �ملطلوبة.
�ملنديلي  �أحمد  �أكد �لدكتور  من ناحيته 
رئي�ض فرع نقابة �ملعلمني بجامعة دم�شق �أن 
نقابة �ملعلمني لعبت دور� مهما وفاعال �شاأنها 
�لنقابات �لأخرى كج�شر بني �حلكومة  �شاأن 
و�ملجتمع كما ثابرت على ممار�شة دوره��ا يف 
تعمل  �ل�����ش��وري��ة  �جل��ام��ع��ات  وظ��ل��ت  �لتعليم 
�ل��ظ��روف م�شري�  ك��ل  رغ���م  ب��وت��رية طبيعية 
لتجاوز  ���ش��ام��ل  ج��م��اع��ي  لعمل  �حل��اج��ة  �إىل 
و�لدمار  �ل��ت��خ��ري��ب  وت����اأث����ري�ت  �ل��ت��ح��دي��ات 
ون��ق�����ض �ل���ك���و�در �ل��ب�����ش��ري��ة د�ع��ي��ا يف �لوقت 
كل  �إىل  و�لإ���ش��ارة  �ل�شوء  ت�شليط  �إىل  نف�شه 

�ملمار�شات �خلاطئة.

حتت عنوان »بالعلم والعمل نحمي الوطن ونبني الإن�شان« جمل�س 
جامعة دم�شق لنقابة املعلمني يعقد دورته العادية لعام 2017
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و�أع�������رب ع����دد م���ن �خل���ري���ج���ني خ����الل �لح���ت���ف���ال عن 
�لعلم  مو��شلة  على  �إ�شر�رهم  موؤكدين  بالتكرمي  �شعادتهم 
لإع����ادة �إع��م��ار ���ش��وري��ة �حل��دي��ث��ة و�مل��ت��ج��ددة ودح���ر �لإره���اب 
مبدين عزمهم على �أن يكونو� »جند �لوطن �لأوفياء« حتى 
�لعلم  خ���الل  م��ن  �ل��دي��ار  ح��م��اة  ج��ان��ب  �إىل  �لن�شر  حتقيق 

و�ملعرفة لالرتقاء بالوطن �إىل �أعلى �مل�شتويات.
ويف كلمة �لطالب �خلريجني �أ�شار �لطالبان بالل �شويد 
للطلبة  قويا  »ح��اف��ز�  ي�شكل  �لتكرمي  �أن  �إىل  ب��دوي  وم���روة 
للمثابرة و�لنطالق يف �حلياة �لعملية وممار�شة �ملهنة بكل 

م�شوؤولية ورد جزء مما قدمته لهم �شورية«.
و�أك�����د رئ��ي�����ض ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق �ل��دك��ت��ور حم��م��د ح�شان 
»�لهمك« من  لكلية  �لدعم  كامل  تقدم  �أن �جلامعة  �لكردي 
و�ملخابر  و�لتجهيز�ت  �لأك��ادمي��ي��ة  �ل��رب�م��ج  »ت��وف��ري  خ��الل 
ق����ادرة على  ن��وع��ي��ة  تعليمية  ل�����ش��م��ان خم��رج��ات  �حل��دي��ث��ة 
ترفد  �لكلية  �أن  مو�شحا  �ل��ع��م��ل«  ���ش��وق  متطلبات  م��و�ك��ب��ة 
يف  �ملختلفة  �ل�شناعي  �لإنتاج  ميادين  جميع  باخت�شا�شاتها 

�لقطاعني �لعام و�خلا�ض.
و�أ�شار �لكردي �إىل �أن �جلامعة مل ولن تن�شى �أبد�ً �شهد�ء 
�لعملية  لت�شتمر  ب��اأرو�ح��ه��م  ���ش��ح��و�  مم��ن  و�ل��ع��ل��م  �ل��وط��ن 
�لتعليمية و�لتدري�شية ويبقى �لطلبة على مقاعدهم مبينا 
�لبنى  و�إعمار  بناء  باإعادة  للبدء  �خلريجني  ��شتعد�د  �أهمية 

�لتحتية من �لدمار و�خلر�ب �لذي �أحلقه �لإرهاب بها.
ب�����دوره �ع���ت���رب �ل���دك���ت���ور م�����ازن حم���اي���ري ع��م��ي��د كلية 
»�لأمل«  دفعة  تخريج  �أن  و�لكهربائية  �مليكانيكية  �لهند�شة 
�إ�شر�ر  على  و��شح  »دليل  �ل�شهد�ء  عيد  مع  يتز�من  �ل��ذي 
�لطالب على مو��شلة �مل�شرية �لتعليمية وحت�شيلهم �لعلمي 
�لإرهاب  حم��اولت  رغم  و�ملعرفة  بالعلم  �لغد  �شورية  لبناء 

ترويع �لطالب وثنيهم عن مو��شلة تعليمهم«.
لطلبة  �لوطني  ل��الحت��اد  �لإد�ري  �ملكتب  ع�شو  و�أ���ش��ار 

تكرمي املتفوقني يف الثانوية والتعليم 
االأ�سا�سي من اأبناء اأع�ساء نقابة املعلمني 

وعددا من ذوي ال�سهداء
�ملعلمني  نقابة  ف��رع  مع  بالتعاون  دم�شق  جامعة  كرمت 
و�لتعليم  �لثانوية  �ل�شهادة  يف  �ملتفوقني  من  مئة  باجلامعة 
�ل��ن��ق��اب��ة و�ل��ه��ي��ئ��ة �لتعليمية  �أع�����ش��اء  �أب���ن���اء  �لأ���ش��ا���ش��ي م��ن 
باجلامعة وعدد� من ذوي �ل�شهد�ء وذلك على مدرج �جلامعة.
و�أ�شار �لدكتور خالد �حللبوين �أمني فرع جامعة دم�شق 
هو  بالتفوق  �لحتفاء  �أن  �ل�شرت�كي  �لعربي  �لبعث  حل��زب 
تقليد ووفاء من فرع نقابة �ملعلمني باجلامعة لأبناء �أولئك 

�لذين يجهدون ليتعلم �أبناء �لوطن كله.
مت�شافرة  جهود  ح�شيلة  �أت��ى  �لتفوق  ه��ذ�  �أن  و�ع��ت��رب 
وت�شحيات كبرية وبذل وعطاء من �أولئك �لذين �أ�شعروهم 
بالكثري  و�شحو�  و�لرعاية  باحلنان  و�أحاطوهم  بالهتمام 
لي�شلو� �إىل ما و�شلو� �إليه موؤكد� �أن �لتفوق يجب �أن يوظف 
لتاأدية ر�شالة تتعدى حدود �لفرد لتو�شع يف خدمة �جلماعة.

�أكد �لدكتور حممد ح�شان �لكردي رئي�ض جامعة  بدوره 
دم�����ش��ق �أه��م��ي��ة ت��ك��رمي �مل��ت��ف��وق��ني م��ن �أب���ن���اء �أع�����ش��اء �لهيئة 
�لتعليمية لأنهم ي�شكلون مثال لالآخرين ور�فد� قويا متميز� 
وو�جبات  م�شوؤوليات  للتفوق  �أن  �إىل  م�شري�  زمالئهم  ب��ني 
و�لتزود  و�ملعرفة  �لعلم  �كت�شاب  يف  �ل�شتمر�ر  عليهم  حتتم 
و�لعطاء  �لبذل  وم�شاعفة  �ل�شامية  و�ملبادئ  �لنبيلة  بالقيم 
بناء  ب��اح��ث��ني وع��ل��م��اء وم��ف��ك��ري��ن ي�شهمون يف  ن���و�ة  ل��ي��ك��ون��و� 

�لوطن وتقدمه.
�لفرعي  �ملكتب  رئي�ض  مناديلي  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  وب��ني 
�إىل تكرمي  �لنقابة �شعت  �أن  �ملعلمني بجامعة دم�شق  لنقابة 
وقتهم  م��ن  �لكثري  خ�ش�شو�  لأن��ه��م  �أبنائهم  قبل  �ملعلمني 
�ملالئم  �ملناخ  لهم  ووف��رو�  بهم  و�لهتمام  للعناية  وجهدهم 
للتكرمي  �لثاين  �لهدف  �أن  �إىل  لفتا  �لتفوق  �إىل  للو�شول 

مكافاأة �ملتفوق على جهده وت�شجيع �لآخرين على �ملناف�شة.
ك��م��ا �أل��ق��ي��ت يف �حل��ف��ل كلمة �مل��ت��ف��وق��ني �ل��ت��ي �أك����دت �أن 
ت��ك��رمي �ل��ط��ل��ب��ة ح��اف��ز ع��ل��ى م��و����ش��ل��ت��ه��م �ل��ع��م��ل لالرتقاء 

مب�شتوياتهم �لأكادميية.
عاطف  �ل��دك��ت��ور  �ل��ع��ايل  �لتعليم  وزي��ر  �لتكرمي  ح�شر 
�لند�ف و�أع�شاء قيادة فرع �جلامعة للحزب و�لدكتور توفيق 
�جلامعة  �أ���ش��ات��ذة  م��ن  وع��دد  �ل�شريعة  كلية  عميد  �لبوطي 

وموظفيها وح�شد من �أهايل �ملكرمني.
دفعةاالأمل .. تخريج 200 طالب  من كلية 

الهند�سة امليكانيكية
نظمت كلية �لهند�شة �مليكانيكية و�لكهربائية يف جامعة 
خريجي  من  وطالبة  طالب   200 ل�  تكرمييا  �حتفال  دم�شق 
وذل��ك على  �لدر��شي �حل��ايل  للعام  �لكلية  »�لأم���ل« يف  دفعة 

م�شرح �لكلية.

ميثلون  �ل��ط��الب  �أن  �إىل  �شكيكر  مالك  دم�شق  ف��رع  �شورية 
»�لقوة �لفاعلة يف �إعادة بناء �لوطن« �نطالقا من �مل�شوؤولية 
لزمالئهم  �حل�شنة  �ل��ق��دوة  ل��ي��ك��ون��و�  عاتقهم  ع��ل��ى  �مل��ل��ق��اة 

و�لأجيال �لقادمة.
�خلريجني  على  �ل�شهاد�ت  ت��وزي��ع  �لحتفال  خ��الل  مت 
�لتدري�شية  �لهيئة  �أع�شاء  �لأو�ئ��ل منهم وعدد من  وتكرمي 
�مل��ع��زوف��ات �ملو�شيقية  م��ن  �أدون��ي��ا ع���دد�ً  بينما ق��دم��ت ف��رق��ة 

و�لأغاين �لوطنية و�لرت�ثية.
املعهد العايل للرتجمة والرتجمة الفورية 

يحتفل بتخريج 40 طالبا وطالبة
�لفورية  �لعايل للرتجمة و�لرتجمة  �ملعهد  كما �حتفل 

بتخريج 40 طالبا وطالبة وتكرم �ملتفوقني.
و�أك�����د رئ��ي�����ض ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق �ل��دك��ت��ور حم��م��د ح�شان 
و�لتي  �ملعهد  م��ن ط��الب  �ل��دف��ع��ة  ه��ذه  تخريج  �أن  �ل��ك��ردي 
�شميت با�شم �شهيدة �ملعهد ن�شمة ر�شا علي »يرفد �ملوؤ�ش�شات 
�مل�شاركة  قادرة على  بكو�در متخ�ش�شة  �حلكومية و�خلا�شة 
�أن جامعة دم�شق ت�شهد  �لفعالة يف بناء �شورية« م�شري� �إىل 
كل عام تخريج دفعات من �لطالب مبختلف �لخت�شا�شات 

�لعلمية و�لإن�شانية.
و�أو����ش���ح �ل��دك��ت��ور �ل��ك��ردي �أن���ه لأول م���رة م��ن��ذ �شنتني 
حت��ت��ف��ل �جل��ام��ع��ة ب��ت��خ��ري��ج 40 ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة م���ن معهد 
�لرتجمة و�لرتجمة �لفورية منوها باجلهود �ملبذولة لو�شع 
من  �لعمل  ل�شوق  �لفعلية  �لح��ت��ي��اج��ات  وحت��دي��د  �خل��ط��ط 
�لإعمار  �إع��ادة  �لبالد على مرحلة  �إقبال  �ملوؤهلة مع  �لكو�در 
�أب��ط��ال �جلي�ض  �ل��ت��ي يحققها  �لن��ت�����ش��ار�ت  م��ع  ب��ال��ت��ز�م��ن 

�لعربي �ل�شوري �لبا�شل.
بدورها �أ�شادت عميد �ملعهد �لعايل للرتجمة و�لرتجمة 
�ملكرمني  �لطلبة  بجهود  من�شور  زينب  �لدكتورة  �لفورية 
�لفورية  و�لرتجمة  �لرتجمة  يف  �ملاج�شتري  درج��ة  لينالو� 
و�شمعب�شري«  وحت��ري��ري  »ف���وري  �لخت�شا�شات  مبختلف 
هيئة  و�أع�����ش��اء  موظفني  م��ن  �ملعهد  يف  �لعاملني  بجهود  و 
�ملرير  و�ل���و�ق���ع  �لقا�شية  �ل��ظ��روف  حت���دو�  مم��ن  تدري�شية 

فحققو� �لنجاح �لذي ن�شهده �ليوم.
و�أ�شارت خديجة فليطاين وهي خريجة ق�شم �لرتجمة 
�لدفعة  من  هم  �خلريجني  �أن  �إىل  �ملعهد  يف  �ل�شمعب�شرية 
�لتا�شعة  �لدفعة  وم��ن   2015-2014 �لدر��شي  للعام  �لثامنة 

لعام 2016-2015 .
و�ألقت خريجة �ملعهد رمي بركات ق�شيدة رثاء لزميلتها 
�ل�����ش��ه��ي��دة ن�شمة ر���ش��ا ع��ل��ي �ل��ت��ي ق�شت ع��ل��ى ي��د �لإره����اب 
�ل��ت��ك��ف��ريي ب��ي��ن��م��ا ق���دم ع���دد م���ن �ل���ط���الب ف���ق���ر�ت غنائية 

باللغات �لعربية و�لإنكليزية و�لفرن�شية.
ق�شم  م��ن  يا�شني  ملك  �خلريجتني  م��ن  ك��ل  �أل��ق��ت  كما 
�للغة �لإنكليزية ود�نة ديبة من ق�شم �للغة �لفرن�شية كلمتني 
با�شم خريجي �ملعهد �أ�شارتا فيهما �إىل ما بذله �لطالب من 

كليـــــــات جامعــة دم�شــــــق تخـرج دفعــــات جديـدة مـــن طــالبــــــــــها وتكــــــــــــرم املتفوقيـن من اأبنـــــــاء اأع�شــــــاء نقابة معلميها
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�لتي  و�ل�شعوبات  �ملعهد  يف  در��شتهم  �شنو�ت  خ��الل  جهود 
يو�جهونها و�أهمية مو��شلة �لعمل لتح�شيل �لنجاح.

�ل��ط��الب جهود جامعة دم�شق  م��ن  ع��دد  ب��دوره��م ثمن 
و�مل��ع��ه��د �ل��ع��ايل ل��ل��رتج��م��ة و�ل��رتج��م��ة �ل��ف��وري��ة ع��ل��ى وجه 
�ل�شهاد�ت  �أن  مبينني  لهم  قدموها  �لتى  للرعاية  �لتحديد 

�لتي ح�شلو� عليها ما هي �إل طريق �لبد�ية.
�لبعث  حل��زب  دم�شق  جامعة  ف��رع  �أم���ني  �حل��ف��ل  ح�شر 
رئي�ض  ون���و�ب  خ��ال��د حلبوين  �ل��دك��ت��ور  �ل���ش��رت�ك��ي  �لعربي 
�لهيئة  و�أع�����ش��اء  �لكليات  م��ن  ع��دد  وع��م��د�ء   دم�شق  جامعة 

�لتدري�شية للمعهد و�أهايل �لطالب �ملكرمني.
و تخريج 180 طالبا وطالبة من كلية العلوم

�حتفلت كلية �لعلوم بجامعة دم�شق بتخريج 180 طالبا 
وطالبة با�شم دفعة »�شورية تنت�شر« وكرمت �ملتفوقني منهم 

على مدرج �لبا�شل يف كلية �لهند�شة �ملدنية.
و�أك�����د رئ��ي�����ض ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق �ل��دك��ت��ور حم��م��د ح�شان 
�لكردي يف كلمة له �أن ما حتققه كلية �لعلوم من جناحات هو 
�لتعليم  �أهمية  �أدرك��و�  �لذين  و�أ�شاتذتها  نتاج جهود طالبها 
يف م�شرية �لأمم لفتا �إىل �أن جامعة دم�شق ت�شهد يف كل عام 
و�لعلوم  �لعلمية  �لتخ�ش�شات  خمتلف  م��ن  ط��الب  تخريج 
وحتديد  �خلطط  و�شع  يف  دوره���ا  بذلك  لتوؤكد  �لإن�شانية 
وفق  �ملوؤهلة  �لكو�در  من  �لعمل  ل�شوق  �لفعلية  �لحتياجات 

�لروؤى و�لأهد�ف �ملر�شومة.
عدنان  �ل��دك��ت��ور  �ل��ع��ل��وم  كلية  عميد  �أو���ش��ح  م��ن جهته 
ديب �أن »�لتخرج مرحلة جديدة يف حياة �خلريجني ونقطة 
�نطالق نحو رحلة �حلياة« موؤكد� �أن م�شوؤوليات كثرية تقع 
على عاتق �لطالب خلدمة �لوطن من خالل �لعلم و�جلهود 

�ملبذولة لالرتقاء به.
�شورية  �لوطني لطلبة  ف��رع �لحت��اد  رئي�ض  ب��دوره بني 
�أط��ل��ق��و� ع��ل��ى هذه  �ل��ط��الب  �أن  �إي����اد ط��ل��ب  بجامعة دم�����ش��ق 

�شبيل  �لدر��شة يف  مقاعد  على  بذلوها  �لتي  و�لتعب  �جلهد 
نيل �لنجاح و�لتفوق وحتقيق �لطموح.

كلية  ع��ن  فيلم  وع��ر���ض  غنائية  ف��ق��ر�ت  �حل��ف��ل  تخلل 
�ل�����ش��ه��اد�ت و�ل���دروع  �ل��ط��الب فيها وت��وزي��ع  �لعلوم ودر����ش��ة 

�لتقديرية عليهم.
ح�شر �حلفل �لدكتور خالد �حللبوين �أمني فرع جامعة 
�أع�شاء  من  وع��دد  �ل�شرت�كي  �لعربي  �لبعث  حل��زب  دم�شق 
و�أهايل  �لكلية  يف  �لتدري�شية  �لهيئة  و�أع�شاء  �لفرع  قيادة 

�لطالب.
جامعة دم�سق حتتفل بتخريج دفعة من 

الطلبة العرب الدار�سني فيها
�حتفلت جامعة دم�شق بتخريج دفعة من �لطلبة �لعرب 
�لد�ر�شني فيها با�شم »دفعة �لوفاء ل�شورية« وذلك على مدرج 

�لبا�شل يف كلية �لهند�شة �ملدنية.
رئي�ض  �ل��ك��ردي  ح�شان  حممد  �لدكتور  �أك��د  كلمته  ويف 
من  ع��ق��ود  م��دى  على  �حت�شنت  ���ش��وري��ة  �أن  دم�شق  جامعة 
�لزمن �أبناء �لدول �لعربية يف جامعاتها وقدمت لهم جميع 
�خلدمات على �ل�شعيد �لتعليمي و�لإقامة قبل وبعد �حلرب 
�لكونية �لتي ت�شن عليها لتوؤكد �أنها �شتبقى �ملالذ و�حل�شن 
�لد�فىء لكل �لعرب �لر�غبني يف �لقدوم �إىل �شورية و�لدر��شة 

يف جامعاتها وموؤ�ش�شاتها �لتعليمية.
�لطلبة  »ت�شع  دم�شق  �أن جامعة  �لكردي  �لدكتور  وبني 
ت��ق��دمي ك��ل �مل�شاعدة  ت��ت��و�ن ع��ن  �أول��وي��ات��ه��ا ومل  �ل��ع��رب يف 
و�لدعم لهم وتوفري �لبيئة �جلامعية �ملثلى لتحفيزهم على 
�لتعلم و�لإبد�ع« معربا عن �أمله يف �أن يكون �لتخرج �نطالقة 
حقيقية يف حياتهم وم�شتقبلهم �ملهني ومرحلة جديدة من 
مر�حل �لعطاء لنقل ما تعلموه من معارف وعلوم ومهار�ت 

�إىل بلد�نهم لي�شهمو� يف نه�شتها وتطويرها.

من جانبها لفتت �لدكتورة �شهام د�نون ع�شو قيادة فرع 
جامعة دم�شق حلزب �لبعث �لعربي �ل�شرت�كي رئي�ض مكتب 
�أن �حت�شان �شورية للطلبة �لعرب دليل  �لتعليم �لعايل �إىل 
حر�ض على ��شتمر�ر دورها �لتنويري �لعربي و�لقومي رغم 
�لذي  بالدور  و�إميانها  لها  تتعر�ض  �لتي  �لرهابية  �حل��رب 
تعمل من �أجله يف تعزيز �لت�شامن �لعربي د�عية �خلريجني 

�إىل �أن يكونو� �شفر�ء ل�شورية يف بلد�نهم.
من جهته �عترب �لدكتور معتز �لقر�شي �أمني �ملنظمات 
�لطلبة  من  كوكبة  تخريج  �حل��زب  بفرع  �لعربية  �لطالبية 
�ل���ع���رب �ل���د�ر����ش���ني ب��ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق »�أح�����د ث��م��ار عطاء�ت 
�شورية �لتي �أبت رغم �حلرب �لإرهابية �لتي تتعر�ض �إل �أن 
و�أدباء  ومهند�شني  �أطباء  �لعرب  �إخوتها  تخريج  على  تعمل 
ومثقفني مقابل ما تقدمه بع�ض �لأنظمة �لعربية �لعميلة 
لك�شر كربيائها  وم��رت��زق��ة يف حم��اول��ة  قتلة  �إره��اب��ي��ني  م��ن 

وعنفو�نها«.
�ل��ت��ي حر�شت  �شورية  �إن  �ل��ق��ر���ش��ي..  �ل��دك��ت��ور  و�أ���ش��اف 
د�ئما على �لت�شامن �لعربي و�ل�شعي �حلثيث لتحقيق حلم 
�لتاريخية  �للحظات  للعرب يف  �لأم��ة بوحدتها ومدت يدها 
يف  �ل��دول��ي��ة  �ملحافل  وت�����ش��درت  ق�شاياهم  وتبنت  �حلا�شمة 
يخرج  �ل��ذي  �مل�شياف  �لطيب  �لبلد  »�شتبقى  عنهم  �ل��دف��اع 
�لعرو�ض  �أي�����ش��ا  �شتبقى  �ل�����ش��ام  و�أن  و�ل�����ش��الم  �ل��ع��ل��م  ر���ش��ل 

�جلميلة �لتي مل ولن تت�شوه بقبح �أفعال �لقتلة«.
�لعر�قي  �لطالب  �أع���رب  �خلريجني  �لطلبة  كلمة  ويف 
�لتي  وجامعاتها  ل�شورية  �لطلبة  �شكر  ع��ن  لطيف  ح�شن 
�شرعت �أمامهم �لأبو�ب لنهل �لعلم و�ملعرفة ومتابعة �مل�شرية 
�أوفياء  �شيبقون  �أنهم  موؤكد�  �لتحديات  كل  رغم  �لتعليمية 

و»�شفر�ء« ل�شورية �ل�شمود و�لت�شدي يف بلد�نهم.
و�أعرب عدد من �خلريجني عن �شكرهم لكل من �أ�شهم 
كليات ومعاهد  �لتدري�شي يف  للكادر  وتقديرهم  يف جناحهم 
جامعة دم�شق ملا قدموه وم�شاعدتهم لالنخر�ط يف �حلياة 

�لعملية و�إعالء �شاأن �أوطانهم.
وتخلل �حلفل توزيع �ل�شهاد�ت و�لدروع على �خلريجني 
و�لعر�ق  لبنان  دول  م��ن  وطالبة  طالبا   35 ع��دده��م  �لبالغ 

و�ليمن وفل�شطني و�لأردن وم�شر و�ل�شود�ن وتون�ض.
ويف ختام �حلفل عاهد �لطلبة �خلريجون على �أن يبقو� 
»�جلنود �لأوفياء ل�شورية �حلبيبة �ل�شامدة لتبقى �شاخمة 
مرفوعة �لر�أ�ض بقيادة �ل�شيد �لرئي�ض ب�شار �لأ�شد« موجهني 
�ل��ت��ح��ي��ة لأب���ط���ال �جل��ي�����ض �ل��ع��رب��ي �ل�����ش��وري ح��م��اة �لديار 
�لبو��شل �لأخيار �لذين ي�شطرون مالحم �لبطولة و�لفد�ء 

على �متد�د �شاحات �لوطن وي�شت�شهدون يف �شبيل ذلك.
ح�شر �ل��ت��ك��رمي �ل��دك��ت��ور خ��ال��د �حل��ل��ب��وين �أم���ني فرع 
من  وع��دد  �ل�شرت�كي  �لعربي  �لبعث  حل��زب  دم�شق  جامعة 
�لعربية  �لطالبية  �ملنظمات  وروؤ���ش��اء  �ل��ف��رع  ق��ي��ادة  �أع�����ش��اء 
�لتدري�شية  �لهيئة  و�أع�شاء  �لكليات  بجامعة دم�شق وعمد�ء 

و�أهايل �خلريجني.

»�شورية  دورة  �����ش���م  �ل���دف���ع���ة 
تز�من  تخرجهم  لأن  تنت�شر« 
م��ع �لن��ت�����ش��ار�ت �ل��ت��ي يحققها 
على  �ل�����ش��وري  �ل��ع��رب��ي  �جلي�ض 
�إىل  �ل�شورية م�شري�  �جلغر�فيا 
برهنو�  دم�شق  �أن طلبة جامعة 
للعامل �أجمع �أنهم م�شتمرون يف 
تلقي تعليمهم ومتابعة درو�شهم 
متحدين �لإرهاب �لذي ي�شرب 
�شهادة  م�شروع  و�أنهم  �جلامعة 
ع���ن���دم���ا ي��ت��ط��ل��ب �ل�����دف�����اع عن 

وطنهم ذلك.
ويف كلمة �خلريجني �عترب 
�أن���������ض ح���رف���و����ض �أن  �ل���ط���ال���ب 
�خلريجني يقطفون �ليوم ثمار 
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ناق�ض �مل�شاركون يف فعاليات �مللتقى �لأول 
للتخدير و�لإنعا�ض �لذي نظمته كلية �لطب 
»تدبري  عنو�ن  حتت  دم�شق  بجامعة  �لب�شري 
حماور  و�لإن��ع��ا���ض  �لتخدير  ب��ني  �لر�شو�ض 
و�لتي  �حل��روب  �لر�شو�ض يف  تتعلق بجر�حة 
تت�شمن خو�رزمية مر�شى �لر�شو�ض �ملتعددة 
ور���ش��و���ض �ل��ق��ل��ب و�ل�����ش��در وج���ر�ح���ة �أذي���ات 
ومعي�شاته  �ل��دم  ونقل  �لرتميمية  �حل���روب 
و�مل��م��ي��ع��ات وت���دب���ري �ل��ط��ري��ق �ل��ه��و�ئ��ي عند 
ودور  �لر�شو�ض  وتخدير  �لر�شو�ض  مري�ض 
و�شبط  �ل���ر����ش���و����ض  ت���دب���ري  يف  �ل��ت��م��ري�����ض 

�لعدوى.
�لتخدير  دور  �لأخ��رى  �ملحاور  وت�شمنت 
و�لعناية  �ملختلفة  �لر�شية  �لأذي��ات  تدبري  يف 
وبروتوكول  �لذي����ات  ه��ذه  مبري�ض  �مل�����ش��ددة 
�لن��ع��ا���ض �ل��ق��ل��ب��ي �ل���رئ���وي وت��دب��ري وت�شكني 
ملري�ض  �ل��ن��ف�����ش��ي��ة  و�مل����ق����ارب����ة  ع���ن���ده  �لأمل 

�لر�شو�ض يف �لعناية �مل�شددة.
ح��م��ود حامد  �ل��دك��ت��ور  �أ���ش��ار  كلمته  ويف 
دم�شق  بجامعة  �لب�شري  �ل��ط��ب  كلية  عميد 
�أجل  من  �لعلمي  للحو�ر  �ملا�شة  �حلاجة  �إىل 
وتو�شيح  �مل��ظ��ل��م��ة  �ل��ن��ق��اط  ع��ل��ى  �لإ�����ش����اءة 
�لتخدير  جمال  يف  �لغام�شة  �لق�شايا  بع�ض 

و�لإنعا�ض.
و�أ������ش�����اف.. »ه�����ذ� �مل����وؤمت����ر ي���ه���دف �إىل 
�لتعامل  �لأط��ب��اء �جل���دد على ط��رق  ت��دري��ب 
مع �حلالت �ملر�شية �ملعقدة ول �شيما �لنادرة 
خرب�تهم  وت��ع��زي��ز  م��ه��ار�ت��ه��م  وت��ط��وي��ر  منها 
�ل��ت��ج��رب��ة �إىل من  �ل��ع��ل��م��ي ون��ق��ل  �مل���ج���ال  يف 
�شيحملون لو�ء �لعلم و�لعمل ملو��شلة �ل�شري 
بنهج �لتقدم لكل ما فيه م�شلحة �ملر�شى وما 

ينعك�ض على م�شلحة �ملجتمع ب�شكل عام«.
�ل���دك���ت���ورة ف���ات���ن ر�شتم  ب��ي��ن��ت  ب���دوره���ا 
رئي�ض ق�شم �لتخدير و�لإنعا�ض يف كلية �لطب 
�شيلقي  �مللتقى  �ن  دم�شق  بجامعة  �لب�شري 
�حلروب  يف  �لر�شو�ض  ج��ر�ح��ة  على  �ل�شوء 
هي  وم���ا  ذل���ك  يف  �ل��ت��خ��دي��ر  �خت�شا�ض  ودور 

�خلربة �ملكت�شبة لتدبري �حلالت �ل�شعبة.
�لدكتور  �أك���د  لل�شحفيني  ت�شريح  ويف   
�أهمية  �ل��ع��ايل  �لتعليم  وزي���ر  ن���د�ف  ع��اط��ف 

ودوره يف  و�لإن���ع���ا����ض  �ل��ت��خ��دي��ر  �خ��ت�����ش��ا���ض 
�شيما يف ظل  ول  �ملري�ض  على حياة  �حلفاظ 
�حلرب �لإرهابية �لتي ت�شن على �شورية لفتا 
�مللتقى ي�شكل رد� على كل من ترب�ض  �أن  �إىل 
�جلهل  زم���ن  �إىل  يعيدها  �أن  و�أر�د  ب�����ش��وري��ة 
بخري  ���ش��وري��ة  �أن  على  �إث��ب��ات  وه��و  و�لتخلف 

ومنت�شرة و�شتبقى منارة للعلم.
وقال �لوزير .. »�إن �مللتقى ي�شكل �إ�شافة 
�لبحوث  ت��ط��وي��ر  �إىل  ت����وؤدي  ج��دي��دة  علمية 
�لتعليمية«  وموؤ�ش�شاتنا  جامعاتنا  يف  �لعلمية 
جمل�ض  رئا�شة  وتوجيهات  ق���ر�ر�ت  �إىل  لفتا 
�ملعي�شي لأطباء  �لو�قع  �لوزر�ء ب�شاأن حت�شني 
 .. ومكافاآتهم  تعوي�شاتهم  وزي���ادة  �لتخدير 
»و�شدور �لتعليمات �لتنفيذية �خلا�شة بذلك 

�شيكون قريبا«.
بدوره بني رئي�ض جامعة دم�شق �لدكتور 
ت�شعى  �أن �جل��ام��ع��ة  �ل���ك���ردي  حم��م��د ح�����ش��ان 
و�لطبية  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �مل����وؤمت����ر�ت  ت��ك��ث��ي��ف  �إىل 
خ���الل �ل��ف��رتة �ل��ق��ادم��ة ت��ز�م��ن��ا م��ع مرحلة 
تدر�ض يف  �لتي  باملناهج  �لإعمار منوها  �إع��ادة 
�لطبيب  ومكانة  دم�شق  بجامعة  �لطب  كلية 

�ل�شوري على م�شتوى �لعامل .
ور�ف����ق �مل���وؤمت���ر م��ع��ر���ض ط��ب��ي يت�شمن 
�لطبية يف جم��ال جر�حة  �لتجهيز�ت  �أح��دث 
�ل���ر����ش���و����ض و�ل���ت���خ���دي���ر و�لإن����ع����ا�����ض و�آخ�����ر 

�مل�شتجد�ت يف جمال �ل�شناعات �لدو�ئية.
ح�����ش��ر �ف���ت���ت���اح �مل����وؤمت����ر م����ع����اون وزي����ر 
وحمافظ  خليفاوي  �أح��م��د  �لدكتور  �ل�شحة 
ريف دم�شق و�أمني فرع جامعة دم�شق حلزب 
ريف  ف��رع  و�أم���ني  �ل���ش��رت�ك��ي  �لعربي  �لبعث 
دم�شق للحزب ورئي�ض منظمة �لهالل �لأحمر 
�مل��ج��ل�����ض �لعربي  �ل�����ش��وري ورئ��ي�����ض  �ل��ع��رب��ي 
�لأطباء  من  وعدد  �ملركزة  و�لعناية  للتخدير 
�ل�شفار�ت  مم��ث��ل��ي  وم����ن  و�لأج����ان����ب  �ل���ع���رب 
�مل�����ش��ايف و�أع�������ش���اء �لهيئة  ب��دم�����ش��ق وم���دي���رو 
�لتدري�شية يف كلية �لطب �لب�شري وح�شد من 

�لطالب.

بد�أت �أعمال �ملوؤمتر �لعلمي �لأول لربنامج �لعلوم �لطبية �حليوية �لذي �أقامته 
هيئة �لتميز و�لإبد�ع بالتعاون مع جامعة دم�شق وذلك بقاعة �ملوؤمتر�ت باجلامعة.

وتت�شمن �ملوؤمتر مناق�شة م�شاريع �لتخرج لطالب �لدفعة �لثانية من برنامج 
ترتجم  عملية  ونتائج  �أف��ك��ار�  حتمل  متميزة  بحثية  وه��ي  �حليوية  �لطبية  �لعلوم 
وخدمة  �مل��و�ط��ن  ب�شحة  تهتم  وعالجية  ت�شخي�شية  تقانات  �إىل  �لطبية  �مل��ع��ارف 

�ملجتمع.
هذ�  �نعقاد  �أهمية  �ل��ك��ردي  ح�شان  حممد  �لدكتور  دم�شق  جامعة  رئي�ض  و�أك��د 
�ملوؤمتر ل�شتقطابه �لعدد �لأكرب من خريجي �ملركز �لوطني للمتميزين و�لتعريف 
بالربنامج و�إجناز�ت طالبه من خالل �مل�شاريع �لبحثية و�لنتائج �لعلمية �مل�شتخل�شة 
�لبحثي  �لعمل  وتطوير  �مل��و�ط��ن  �شحة  على  �إي��ج��اب��ا  �شينعك�ض  �ل���ذي  �لأم���ر  منها 

و�خلدمي يف �ملجتمع.
�شتتم  �لتي  �مل�شاريع  �أن  �لعزب  �لتميز و�لإب��د�ع عماد  �أو�شح رئي�ض هيئة  ب��دوره 
مناق�شتها بحثية علمية ويتم �لعمل عليها لت�شبح تطبيقية م�شري� �إىل �أنه مت �إيفاد 
�لدفعة �لأوىل من خريجي �لعلوم �لطبية �حليوية �إىل �خلارج �ل�شنة �ملا�شية و�لآن 
�شيتم �إيفاد �لدفعة �لثانية �لبالغ عددهم 56 طبيبا وطبيبة ملتابعة م�شريتهم �لعلمية 
�لعلمية  �ملوؤ�ش�شات  �أهم  يف  و�لعمل  �لوطن  �إىل  و�لعودة  و�لدكتور�ه  �ملاج�شتري  لنيل 

و�لبحثية.
و�أ�شار �لدكتور حممد عامر �ملارديني مدير �لرب�مج �لأكادميية يف هيئة �لتميز 
بقطاع  لرتباطها  �ملجتمع  يف  ر�ئ��دة  كتجربة  �ملتميزين  جتربة  �أهمية  �إىل  و�لإب���د�ع 
يف  ت�شهم  و�لعملي  �لعلمي  �مل�شتويني  على  متميزة  ك��و�در  لتخريج  و�شعيها  �لتنمية 

خدمة �لوطن و�لنهو�ض به.
و�أكد عميد كلية �ل�شيدلة بجامعة دم�شق �لدكتور عبد �حلكيم نتوف �أنه �شيتم 
�لرتكيز يف �ملوؤمتر�ت �لعلمية على �جلو�نب �لعلمية �لتطبيقية وربط �لبحث �لعلمي 
�لتنمية  يخدم  مبا  خمرجاتها  تطبيق  ليتم  �ملجتمع  بحاجات  و�ل�شيدلين  �لطبي 

�مل�شتد�مة فيه.
عر�شا  �جل��م��ايل  جم��د  �لدكتور  �حليوية  �لطبية  �لعلوم  برنامج  من�شق  وق��دم 
علوم  م��ن  �مل�شتقاة  و�مل��ه��ار�ت  �مل��ع��ارف  رب��ط  هدفه  �أن  مو�شحا  بالربنامج  تعريفيا 
حيوية وطبية خللق باحث متميز قادر على حتليل �لو�قع �ل�شحي و�إيجاد �حللول 

للم�شكالت �ل�شحية و�لأمر��ض �لور�ثية و�ملزمنة.
�أن  �لطبية حيدر فيو�ض  �لعلوم  للمتميزين فرع  �لوطني  �ملركز  و�أو�شح خريج 
�ملوؤمتر فر�شة لإظهار ما ميلك �لطالب من طاقات و�إمكانات كون كل م�شروع من 
�مل�شاريع له قيمة ووزن وي�شهم يف تقدمي �خلدمة للوطن ورفع �مل�شتوى �لطبي فيه 
وتطويره  �ملد�رية  �لال�شمانيا  ملر�ض  لقاح  �إيجاد  �إىل  يهدف  م�شروعه  �أن  �إىل  لفتا 

وتقليل حدوثه يف �شورية.
بتناول  تتفرد  م�شاريع  ي�شم  �مل��وؤمت��ر  �أن  �إىل  من�شور  ع��ال  �خلريجة  و�أ���ش��ارت 
مو��شيع بحثية جديدة ولي�شت تقليدية وتعتمد على �لأفكار �خلالقة و�لتطوير بها 
�أن م�شروعها هو ت�شميم بنية جديدة لتتبع �لعالجات باخلاليا �ل�شرطانية  مبينة 

مبا يوفر �جلهد و�لوقت و�لتكلفة �ملادية وهو نقطة �أولية للدر��شات �لعليا.

فعاليات امللتقى الأول للتخدير 
يف رحاب كلية الطب الب�شري 

مناق�شة امل�شاريع البحثية لطالب الدفعة 
الثانية من برنامج العلوم الطبية احليوية
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مناق�شة ال�شتثمارات البيئية خالل مرحلة اإعادة الإعمار يف املوؤمتر البيئي البحثي الرابع
�لبيئية  »�ل���ش��ت��ث��م��ار�ت  ع���ن���و�ن  حت���ت 
�لإعمار«  �إع�����ادة  م��رح��ل��ة  ���ش��وري��ة خ���الل  يف 
�مل���وؤمت���ر �ل��ب��ي��ئ��ي �لبحثي  �أع���م���ال  �ن��ط��ل��ق��ت 
�لر�بع للعام 2017 �لذي �أقامته وز�رة �لإد�رة 
�مل�شكالت  مو�جهة  بهدف  و�لبيئة  �ملحلية 
�لبيئية �لناجمة عن �لأزمة و�حلفاظ على 

�ملو�رد �لطبيعية وحمايتها.
و�لبيئة  �مل��ح��ل��ي��ة  �لإد�رة  وزي����ر  وب����ني 
�مل���ه���ن���د����ض ح�������ش���ني خم����ل����وف يف ك���ل���م���ة له 
و�شع  ع���ل���ى  ت���رتك���ز  �حل���ك���وم���ة  ج���ه���ود  �أن 
�لإعمار  لإع���ادة  للتهيئة  �ل�شليمة  �لأ���ش�����ض 
ل����الإق����الع بعجلة  ع��ل��م��ي  م�������ش���ار  وت��ل��م�����ض 
�لبيئي  �لبعد  و�دخ���ال  و�ل�شتثمار  �لإن��ت��اج 
�أي  جن��اح  �أن  معترب�  �لتنموية  �لعملية  يف 
�لبيئة  �إىل حماية  �أو م�شروع يهدف  ن�شاط 
و�لإملام  �لعميقة  باملعرفة  يقرتن  �أن  يجب 
�لتعامل  وكيفية  �لبيئية  �لق�شية  مباهية 
و�ملعلومات  �لبيانات  من  بال�شتفادة  معها 
�لبحثية  �مل�شادر  من  جمعت  �لتي  �لبيئية 
و�لنتهاج  �لبيئي  و�لر�شد  �مليد�ين  و�لعمل 
من  مي��ك��ن  مب��ا  و�ل�شتق�شائي  �لتجريبي 
�مل�����ش��ك��الت �لبيئية  �إي���ج���اد �حل��ل��ول لأغ��ل��ب 
�مل�شتويات  ع��ل��ى  ع��م��ل  كخطط  و�ع��ت��م��اده��ا 

�لإ�شعافية و�ملتو�شطة و�لطويلة.
�لبيئية  »�مل�شكالت  �أن  خملوف  و�أو�شح 
�حلرب  نتيجة  وتفاقمت  وت��ع��ددت  تنوعت 
حيث  �شورية  لها  تتعر�ض  �لتي  �لإره��اب��ي��ة 
تعر�شت  �لتي  �لقطاعات  جميع  ��شتهدفت 
�آث�����ار� �شديدة  ل��ت��ع��دي��ات ���ش��ارخ��ة وخ��ل��ف��ت 
�إىل  م�شري�  مكوناتها«  بجميع  �لبيئة  على 
�لغابات و�لأر��شي  �لتعديات طالت  �أن هذه 
�ل���زر�ع���ي���ة و�مل��ح��م��ي��ات �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة و�لآب�����ار 
و�إىل  �خل��ام  �لنفط  نقل  �لنفطية وخطوط 
��شهم  ع�شو�ئيا  �مل�شروق  �لنفط  تكرير  �أن 
بانبعاث كميات كبرية من غاز�ت �لحتبا�ض 
بال�شحة  و�مل�شرة  للهو�ء  �مللوثة  �حل��ر�ري 

�لتنظيمات  �إج��ر�م  خربه  ما  و�إح��ي��اء  �إعمار 
تر�ثية  م���و�ق���ع  م���ن  �مل�����ش��ل��ح��ة  �لإره���اب���ي���ة 

ومن�شاآت �قت�شادية وموؤ�ش�شات خدمية.
بالتعاون  عقد  �ل���ذي  �مل��وؤمت��ر  وي��ه��دف 
�لعربية  �ل�����دول  �لإق��ل��ي��م��ي يف  �مل��ك��ت��ب  م���ع 
و�لعلوم  ل��ل��رتب��ي��ة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  مل��ن��ظ��م��ة 
و�لثقافة �ليوني�شكو �إىل �لتعرف على كيفية 
�ل�شتثمار �لبيئي �لأمثل وزيادة فر�شه من 
�أح����دث �لأبحاث  خ���الل ع��ر���ض وم��ن��اق�����ش��ة 
�لعلمية �ملتعلقة مبعاجلة �مل�شكالت �لبيئية 
�ل��ط��ارئ��ة ول���ش��ي��م��ا �ل��ن��اج��م��ة ع���ن �حلرب 
�لإرهابية على �شورية وتطبيق نظم �لإد�رة 
�ل�شتثمار  �أف��ك��ار  وتبني  �ملتكاملة  �لبيئية 
�لبيئة  حل��م��اي��ة  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  �مل�������ش���روع���ات  يف 
م��ن �ل��ت��ده��ور وت���ب���ادل �خل����رب�ت يف جمال 
�لعلمية  �حللول  و�إيجاد  �لبيئي  �ل�شتثمار 
مبختلف  �لبيئي  �لتلوث  �نت�شار  من  للحد 

�أنو�عه.
فيلم  ع��ر���ض  �ل��ي��وم  ف��ع��ال��ي��ات  وتخللت 
حت���دث ع���ن �أه����م �مل�����ش��ك��الت �ل��ب��ي��ئ��ي��ة �لتي 
تو�جه �شورية حاليا وطرق و�أ�شاليب حماية 
وز�رة  به  تقوم  وم��ا  �لبيئية  �لنظم  خمتلف 
�لإد�رة �ملحلية و�لبيئة للحفاظ على �لبيئة 
نظيفة وحتقيق ��شتد�مة يف مو�ردها كما مت 
على هام�ض �ملوؤمتر �فتتاح معر�ض يف جمال 
�ل�شديقة  و�ل�شناعات  �لبيئي  �ل�شتثمار 
للبيئة �شم �أكرث من ع�شرين جهة حكومية 

وقطاع خا�ض وخمرتعني.
و�لنفط  �ل��زر�ع��ة  وزي��ر�  �ملوؤمتر  ح�شر 
�ل�شعب  �أع�����ش��اء  وبع�ض  �ملعدنية  و�ل����رثوة 
�لبعثات  ومم���ث���ل���و  �ل�������ش���ف���ر�ء  م����ن  وع������دد 
�ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة وم���ع���اون���و �ل�������وزر�ء و�أم����ني 
�لعربي  �لبعث  حل��زب  دم�شق  جامعة  ف��رع 
�ملنظمات  م���ن  ع���دد  وروؤ�����ش����اء  �ل����ش���رت�ك���ي 

�ل�شعبية.

�ل�شطحية  �ملياه  من  وج��زء  �لرتبة  وتلوث 
و�جلوفية ونفوق �لأ�شماك و�لطيور �ملائية 
تلك  وج��م��ي��ع  �لطبيعية  �مل��و�ئ��ل  وت��خ��ري��ب 
�لعملية  م���ن  �حل���د  يف  ت�شببت  �ل��ت��ع��دي��ات 
�ل��ت��ن��م��وي��ة وت���ر�ج���ع �ل���ق���درة ع��ل��ى معاجلة 

�مل�شاكل �لبيئية.
�لإج��������ر�ء�ت  �أن  �إىل  خم���ل���وف  ول���ف���ت 
�جلانب  �أح����ادي����ة  �جل����ائ����رة  �لق���ت�������ش���ادي���ة 
�ملفرو�شة على �شورية �أدت �إىل توقف �لكثري 
حماية  �إىل  �لهادفة  �لدولية  �مل�شاريع  م��ن 
�ل��ب��ي��ئ��ة م��ع��رب� ع��ن �أم��ل��ه ب��و���ش��ول �ملوؤمتر 
�هتمام  م��و���ش��ع  ت��ك��ون  م��وح��دة  »روؤي�����ة  �إىل 
�حل��ك��وم��ة و�ل�����وز�رة ك��ون��ن��ا �ح���وج م��ا نكون 
�ليوم �ىل مو�كبة �نت�شار�ت جي�شنا �لبا�شل 
من خالل �لتح�شر لإعادة �لإعمار وتدوير 

عجلة �لإنتاج و�إعادة �لبيئة �ل�شليمة«.
دم�شق  جامعة  رئي�ض  �أ���ش��ار  جانبه  من 
�أن  �إىل  �ل���ك���ردي  �ل���دك���ت���ور حم��م��د ح�����ش��ان 
�لبحثية  خططها  �شمن  �شخرت  �جلامعة 
�لبحث  ورعاية  لدعم  �إمكانياتها  من  جزء� 
�لعلمي يف �ملجال �لبيئي مبا يحقق �لأهد�ف 

�ملرجوة و�تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�شبة موؤكد� �أن 
�جلامعة عملت خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية على 
�لبيئي  �لعمل  جم��ال  يف  �أن�شطتها  تفعيل 
عرب ت�شجيع �لن�شاطات و�لفعاليات �لبيئية 
من  جامعيني  �شباب  ت�شم  �لتي  �لتطوعية 
خمتلف �لخت�شا�شات بهدف حماية �لبيئة 
�لبيئي  �ل���وع���ي  ث��ق��اف��ة  ن�����ش��ر  و�لإ����ش���ه���ام يف 

باملجتمع.
�لوطنية  �للجنة  �أم��ني  بني  جهته  من 
ح�شن  ن�شال  �لدكتور  لليوني�شكو  �ل�شورية 
�شورية  و�شباق يف  دور كبري  لها  �ملنظمة  �أن 
�لخت�شا�ض  جم���ال  يف  خ���ربة  ب��ي��ت  ك��ون��ه��ا 
و�أخذ يتبلور من خالل م�شاركتها �مليد�نية 
��شا�شي وو��شح لها يف �مل�شاعدة  وهو �لتز�م 
جمال  يف  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  متكني  على 
للنهو�ض  �ل��ق��در�ت  وب��ن��اء  �ل�شيا�شات  ر���ش��م 
و�لعلوم  �لرتبية  ميادين  يف  مب�شوؤولياتها 
حت�شر  �مل��ن��ظ��م��ة  �أن  �إىل  لف��ت��ا  و�ل��ث��ق��اف��ة« 
لالأدو�ر �لقادمة ولديها �آمال كبرية بقدر�ت 
�ل�شوريني وثقتها ثابتة بنجاحهم يف جتاوز 
�آث����ار �حل����رب �ل��ظ��امل��ة ع��ل��ى ب��ل��ده��م و�إع����ادة 

الأول من نوعه يف �شورية مركز للدرا�شات الوبائية 
والبيولوجية لطفيليات اللي�شمانية

 
�إىل �لتميز بهدف تاأهيل خريجيها  �إطار خطتها لدعم �لبحث �لعلمي و�شعيها  يف 
�لوبائية  �لدر��شات  مركز  دم�شق  جامعة  �فتتحت  �ملهني.  وتطورهم  تعلمهم  ومتابعة 

و�لبيولوجية لطفيليات �للي�شمانية مقره كلية �ل�شيدلة.
حر�ض  �لفتتاح  عقب  دم�شق  جامعة  رئي�ض  �لكردي  ح�شان  حممد  �لدكتور  و�أك��د 
�جلامعة على دعم �ملر�كز �لبحثية و�خلدمية و�فتتاح �ملزيد منها ول �شيما خالل فرتة 
�أجهزة متطورة جد� يف معاجلة مر�ض  �لذي ي�شم  �ملركز  �أهمية دور  �إىل  �لأزم��ة لفتا 
�للي�شمانية حيث يتوىل �خلرب�ء فيه در��شة �لعينات �لتي توؤخذ من �ملر�شى يف �مل�شايف ما 

ي�شاعد �لأطباء على و�شف �لعالج �ملنا�شب ملختلف �حلالت.
�لأجهزة  تاأمني  يف  �جلامعة  و�جهت  �لتي  �ل�شعوبات  �إىل  �لكردي  �لدكتور  و�أ�شار 
�لكبرية  �ملادية  و�لتكلفة  �جلائر  �حل�شار  ب�شبب  باملركز  �خلا�شة  و�مل�شتلزمات  �لطبية 
�لتنمية  �ملجتمع ويف عملية  �لبحثية يف خدمة  �ملر�كز  تقدمه  �ل��ذي  بالدور  منوها  لها 
�لفعلي  �لو�قع  على  �لإيجابية  منعك�شاتها  خالل  من  ون�شرها  �ملعرفة  و�إنتاج  و�لتطور 
كونها ت�شهم ب�شكل مبا�شر يف تطوير �لبحث �لعلمي و�لعملية �لتعليمية يف �جلامعة من 

خالل �لتدريب و�لتاأهيل.
�لتي  �لبحثية  و�ل��دو�ئ��ر  �لأق�شام  عن  �ملركز  مديرة  ح��د�د  �شادن  �لدكتورة  حتدثت  جانبها  من 
�ملركز ل  �أن  �للي�شمانية مبينة  �ملناعية و�لبيولوجية وزرع  �لدر��شات  و�أبرزها دو�ئر  �ملركز  يت�شمنها 

كليات  مثل  دم�شق  جامعة  كليات  خمتلف  منه  ت�شتفيد  �أن  ميكن  و�إمن��ا  فقط  �ل�شيدلة  كلية  يخ�ض 
�لطب �لب�شري و�لعلوم و�لهند�شة �لزر�عية ويعترب �لأول من نوعه يف �شورية وي�شاهي �أرقى �ملر�كز 

�لبحثية و�ملخابر يف �لعامل.
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طالب  م��ن  باحثني  جمموعة  مب�شاركة 
ك���ل���ي���ات �ل����ط����ب �ل���ب�������ش���ري وط������ب �لأ����ش���ن���ان 
�أق���ام���ت ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق موؤمتر  و�ل�����ش��ي��دل��ة 
�لطبية يف �جلامعات  للكليات  �لعلمي  �لبحث 

�ل�شورية .
و�ل��ه��دف م��ن �مل��وؤمت��ر رب��ط �لباحثني يف 
�مل��ج��ال �ل��ط��ب��ي م��ن �أ���ش��ات��ذة و�أط���ب���اء وطالب 
وعاملني ودمج �ملعلومات �لنظرية و�لور�شات 
�خلا�شة باأ�شا�شيات �لبحث �لعلمي ومنهجيته 
�لبحثية  �لإنتاجية  م�شتوى  رف��ع  �إىل  �إ�شافة 
�لتعليمية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  م�شتوى  على  �لطبية 
عمل  جمموعات  ودم��ج  �شورية  يف  و�ل�شحية 
�ل�شابة  م���ن ط��اق��ات��ه��م  ل��ال���ش��ت��ف��ادة  ط��الب��ي��ة 
و�لفكرية  و�ل�����ش��ري��ري��ة  �ل��ع��ل��م��ي��ة  ب���اخل���ربة 
وتطوير  �ل��ب��اح��ث��ني  و�لأ�����ش����ات����ذة  ل���الأط���ب���اء 
�لقو�عد �لعلمية للباحثني من خالل ربطهم 

بكيان موحد.
�أكد  �مل��وؤمت��ر  �ف��ت��ت��اح  ل��ه خ��الل  ويف كلمة 
�لعايل  �لتعليم  وزي��ر  ن��د�ف  عاطف  �ل��دك��ت��ور 
�أه��م��ي��ة �ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي و����ش���رورت���ه يف هذه 
عمل  فريق  �شكلت  �ل���وز�رة  �أن  مبينا  �ملرحلة 
�لعلمي يف  �لبحث  �أطر  لإع��ادة هيكلة ودر��شة 
�شورية و�شتكون هناك »نتائج مر�شية قريبا« 
�إ�شرت�تيجية  خ��ط��ة  وت��ك��وي��ن  �مل��و���ش��وع  ل��ه��ذ� 
�لتعليمية  �مل����وؤ�����ش���������ش����ات  جل���م���ي���ع  وط���ن���ي���ة 

و�جلامعات يف �شورية.
جميع  �أن  �إىل  ن������د�ف  �ل����وزي����ر  و�أ������ش�����ار 
�لعلمي وم�شتلزمات  �ملادية للبحث  �لإمكانات 
�لعملية �لتدري�شية متو�فرة ول �شيما �إن كانت 
ب�شوق  منها  لال�شتفادة  �ل�شحيح  �لجت��اه  يف 
�لعمل وحل �مل�شكالت معربا عن �شكره لفريق 
�لباحثني �لذي عمل على تنظيم �ملوؤمتر من 
�لعديد  �ل�شتفادة من خطط وجت��ارب  خالل 

من �جلامعات يف �لعامل.
دم�شق  جامعة  رئي�ض  �أو���ش��ح  جانبه  م��ن 

�جلامعة  �أن  �ل��ك��ردي  ح�شان  حممد  �لدكتور 
توجيه  على  �ملا�شية  �ل�شنو�ت  خالل  حر�شت 
لتلبية  �لعليا  �ل��در����ش��ات  يف  �لعلمي  �ل��ب��ح��ث 
و�لجتماعية  �لقت�شادية  �لتنمية  متطلبات 
�لنه�شة  حت��ق��ي��ق  يف  �مل���ه���م  ل����دوره����ا  ن���ظ���ر� 
و�لتطور م�شري� �إىل �أن �شعار �ملرحلة �لقادمة 
م���ن �ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي يف ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق هو 
�إعادة �لإعمار على جميع �مل�شتويات �خلدمية 
�شيكون  بحيث  و�لج��ت��م��اع��ي��ة  و�لق��ت�����ش��ادي��ة 
ن�شاطاتهم  تركيز  �جلامعة  يف  �لباحثني  على 

�لبحثية على هذ� �ملو�شوع �ملهم.
على  عملت  �جل��ام��ع��ة  �أن  �ل���ك���ردي  وب���ني 
�لتخ�ش�شات  �لرتكيز على  �لريادة يف  حتقيق 
و�ملهار�ت �ملطلوبة للخريجني من خالل ربط 
و�لدر��شات  �لأوىل  �جلامعية  �ل�شهادة  بر�مج 
�شوق  وح��اج��ات  مبتطلبات  ون��وع��ا  كما  �لعليا 
لهم  �لتناف�شية  �لقدرة  يزيد من  �لعمل ومبا 
و�ل��ت��م��ي��ز يف �ل���رب�م���ج �ل��ب��ح��ث��ي��ة �ل��ت��ي تعمل 

ه����ذ� �مل���وؤمت���ر ت��ق��ل��ي��د� ���ش��ن��وي��ا ل��ق��ي��ا���ض مدى 
تطور �شورية يف جمال �لبحث �لعملي وبحث 

�خلطو�ت �لو�جب �تخاذها .
�لذي  بالدعم  عبا�ض  �ل��دك��ت��ورة  ون��وه��ت 
ق���دم���ه �لأ����ش���ات���ذة يف �ل��ك��ل��ي��ات و�مل��ع��ن��ي��ون يف 
�ملوؤمتر  ه��ذ�  �إجن���اح  �أج���ل  م��ن  دم�شق  جامعة 
�جلامعة  �لرتقاء مب�شتوى  �إىل  يهدف  �ل��ذي 
�لأك��ادمي��ي حتى لو  �لعلمي  �لن�شر  من خالل 

كانت �أبحاثا ب�شيطة .
ك��م��ا ل��ف��ت �ل��دك��ت��ور ح��م��ود ح��ام��د عميد 
ك��ل��ي��ة �ل��ط��ب �ل��ب�����ش��ري ب��ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق �إىل 
�أه��م��ي��ة �ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي يف ج��م��ي��ع جمالت 
م�شري�  �لبلد�ن  تطور  مقيا�ض  لكونه  �حلياة 
تتنا�شب  �لتي  �لأبحاث  �ىل  �لبالد  �إىل حاجة 
�جلاهزة من  �لأب��ح��اث  �إىل  ولي�ض  و�قعها  مع 
�ملادية  �أن جميع �لإمكانيات  �خلارج ول �شيما 

و�للوج�شتية للبحث �لعلمي »متو�فرة«.
�لذي  و�ل��ت��ف��اع��ل  باحلما�ض  ح��ام��د  ون���وه 
�أبد�ه فريق �لباحثني و�لأ�شاتذة �مل�شرفني من 
�لبحث  على  و�لت�شجيع  �مل��وؤمت��ر  �إجن���اح  �أج��ل 
على  �إي��ج��اب��ا  ينعك�ض  م��ا  وت��ط��وي��ره  �ل��ع��ل��م��ي 

�جلامعات �ل�شورية وت�شنيفها عامليا.
يت�شمن  م���ع���ر����ض  �مل�����وؤمت�����ر  وي�����ر�ف�����ق 
بالدر��شات  �خلا�شة  �لأب��ح��اث  م��ن  جمموعة 
و�لدر��شات  �ل�شريرية  و�ل��در����ش��ات  �ملقطعية 
�لتي  �ل�شحية  �حل���الت  ببع�ض  تتعلق  �ل��ت��ي 
ظهرت خالل �لأزمة وبع�شها من�شور وبع�شها 
�لآخ����ر يف ط��ري��ق��ه �إىل �ل��ن�����ش��ر وم��ن��ه��ا م��ا هو 

من�شور يف �ملجالت �لعاملية �ملحكمة .
ح�����ش��ر �ف��ت��ت��اح �مل���وؤمت���ر �ل���دك���ت���ور خالد 
�حل��ل��ب��وين �أم���ني ف���رع ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق حلزب 
�ل��ب��ع��ث �ل��ع��رب��ي �ل���ش��رت�ك��ي و�أع�����ش��اء قيادة 
ل�شوؤون  �لعايل  �لتعليم  وزي��ر  وم��ع��اون  �لفرع 
�لفاهوم  ���ش��ح��ر  �ل���دك���ت���ورة  �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ب��ح��ث 
و�أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية يف �لكليات �لطبية 

بهدف رفع م�ستوى االإنتاج البحثي الطبي موؤمتر
 البحث العلمي للكليات الطبية يف رحاب جامعة دم�شق 

و�أ�شار �لدكتور �حل�شن �إىل �أن �لنقابة �شتعقد موؤمترها �لعام 34 يف مدينة حلب يوم �ل�شبت �لقادم 
�لبطولت  ت�شطر  �لتي  �لبا�شلة  قو�تنا  جانب  و�إىل  جانبهم  �إىل  و�لوقوف  �ل�شامدين  �لأه��ايل  لدعم 
ومعاجلة �لإ�شابات و�حلالت �ملعقدة �لناجمة عن �لعتد�ء�ت �لإرهابية لفتا �إىل �أن �لأطباء �ل�شوريني 
كانو� ول يز�لون جزء� مهما من �شمود بالدهم و�نت�شارها من خالل ثباتهم وت�شبثهم يف مو�قع عملهم 

وتقدمي �خلدمة �لطبية �لأمثل جلميع �ملو�طنني.
�ن  كلمته..  يف  دم�شق  بجامعة  �لب�شري  �لطب  كلية  عميد  حامد  حمود  �لدكتور  ق��ال  جانبه  من 
ر�شالة �لعلم ر�شالة تكاملية يتعاون �جلميع يف �إجناحها بعيد� عن �شطحية �لتفكري و�لبحث عن �لزلت 
م�شري� �إىل �حلاجة �ملا�شة للحو�ر �لعلمي من �أجل �لإ�شاءة على �لنقاط �ملظلمة وتو�شيح بع�ض �لق�شايا 

�لغام�شة يف جمال �جلر�حة �لعامة و�لتنظريية.
�لعامة  �جل��ر�ح��ة  جم��ال  يف  �لطبية  �مل�شتجد�ت  م��ن  �لكثري  يبحث  �مل��وؤمت��ر  �أن  �إىل  حامد  ولفت 

و�لتنظريية معترب� �أنه من و�جب �لكلية و�لنقابة تقدمي �لتحفيز و�لت�شجيع �مل�شتمر لطالب �لكلية.
ويناق�ض �مل�شاركون يف �ملوؤمتر على مدى يومني حماور تتعلق بجر�حة �لبد�نة و�أمر��ض وجر�حة 
وجر�حة  �له�شمية  و�لأور�م  �ل��درق  وجر�حة  �لتنظريية  �جلر�حة  جمال  يف  �مل�شتجد�ت  و�آخ��ر  �لثدي 
�لنافذة  �لكبد  �أذي��ات  �لبطن وتدبري  �لأ�شعة يف ر�شو�ض  �لر�شو�ض ودور  �ل�شفر�وية وجر�حة  �لطرق 

و�حلالت �لن�شائية للبطن �جلر�حي �حلاد �إ�شافة �إىل و�قع وم�شتقبل �ملمار�شة �جلر�حية يف �شورية.
�لعامة  �لطبية يف جم���ال �جل��ر�ح��ة  �ل��ت��ج��ه��ي��ز�ت  �أح����دث  يت�شمن  م��ع��ر���ض ط��ب��ي  �مل��وؤمت��ر  ر�ف���ق 

و�لتنظريية و�آخر �مل�شتجد�ت يف جمال �ل�شناعات �لدو�ئية.
ح�شر �فتتاح �ملوؤمتر رئي�ض جامعة دم�شق �لدكتور حممد ح�شان �لكردي و�ملهند�ض �أيهم حور�ين 
�جلامعية  �مل�شايف  وعدد من مديري  �ل�شرت�كي  �لعربي  �لبعث  دم�شق حلزب  فرع جامعة  قيادة  ع�شو 

و�أع�شاء �لهيئة �لتدري�شية يف كلية �لطب �لب�شري وح�شد من طالب �لكلية و�لدر��شات �لعليا.

املوؤمتر العلمي لرابطة اجلراحني العامني يناق�س اجلديد يف اجلراحة العامة والتنظريية
�ل�شنوي  �لعلمي  �ملوؤمتر  فعاليات  ب��د�أت  و�لتنظريية«  �لعامة  �جلر�حة  يف  »�جلديد  عنو�ن  حتت 
�لطب  �شورية وكلية  �أطباء  نقابة  بالتعاون مع  تقيمه  �لذي  �لعامني  لر�بطة �جلر�حني  �حلادي ع�شر 

�لب�شري بجامعة دم�شق على مدرج �ملوؤمتر�ت يف �لكلية.
وبني نقيب �أطباء �شورية �لدكتور عبد �لقادر �حل�شن يف كلمته �أهمية �ملوؤمتر�ت �لعلمية �لطبية 
يف نقل �خلرب�ت �لتي �كت�شبها �لأطباء خالل معاجلتهم �لإ�شابات �لناجمة عن �لعتد�ء�ت �لإرهابية 
�إىل زمالئهم يف �ملهنة م�شري� �إىل �أن �لنقابة تدعو من خالل �لرو�بط �لطبية �إىل تطوير �لأد�ء �ملهني 
وتعريف �لأطباء بكل جديد يف جمال �خت�شا�شهم �لأمر �لذي �شينعك�ض �إيجابا على �خلدمات �لعالجية 

�ملقدمة للمو�طنني على م�شاحة �لوطن..

�ملوؤ�ش�شات  مع  و�لتعاون  �مل�شاركة  تنمية  على 
وموؤ�ش�شات  و�ل��ب��ح��ث��ي��ة  �لتعليمية  و�مل���ر�ك���ز 

�ملجتمع �ملختلفة.
و�أع������رب �ل���ك���ردي ع���ن �أم���ل���ه ب����اأن ي�شكل 
�ملوؤمتر �إ�شافة يف �لنتقال �إىل م�شتوى جديد 
�ملبذولة  �ل��ف��اع��ل��ة يف �جل��ه��ود  �مل�����ش��اه��م��ة  م��ن 
للت�شدي للم�شكالت �لطبية يف �ملجتمع لتكون 
�لأمثل  �ل�شتثمار  حيث  م��ن  ر�ئ���دة  �جلامعة 
خ����الل م�شاعفة  م���ن  و�إم��ك��ان��ات��ه��ا  مل����و�رده����ا 
�لإنفاق على م�شاريع �لبحث �لعلمية وخا�شة 
ت��ل��ك �ل��ت��ي ت��ت��و�ك��ب م��ع �مل�����ش��ت��ج��د�ت �لعلمية 
�لإب��د�ع و�لبتكار  �لطبية وت�شاهم يف ت�شجيع 

و�لتميز.
�ل��دك��ت��ورة فاطمة  ����ش��ت��ع��ر���ش��ت  ب���دوره���ا 
عبا�ض �مل�شرفة على فريق �لباحثني يف كليات 
و�ل�شيدلة«  �لأ���ش��ن��ان  وط��ب  �لب�شري  »�ل��ط��ب 
ب��ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق ب���د�ي���ات ع��م��ل �ل��ف��ري��ق منذ 
ب���اأن ي�شبح  �أم��ل��ه��ا  ���ش��ن��و�ت معربة ع��ن  ث��الث 
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�لتي  �لعنبة«   »�لتهابات  �لعلمية  �لندوة  ت�شمنت فعاليات 
ق�شم  مع  بالتعاون  �لعني   لأطباء  �ل�شورية  �جلمعية  �أقامتها 
بجامعة  �لب�شري  �ل��ط��ب  كلية  يف  وج��ر�ح��ت��ه��ا  �ل��ع��ني  �أم��ر����ض 
�لعنبة  �ل��ت��ه��اب��ات  ح���ول  ج��ل�����ش��ات وحم��ا���ش��ر�ت علمية  دم�����ش��ق 

�لنتانية وغري �لنتانية و�لت�شخي�ض و�لعالج. 
ون��اق�����ض �مل�����ش��ارك��ون يف حم��ا���ش��ر�ت��ه��م ع��ل��ى م���دى ثالث 
�لت�شخي�شية  /�مل��ق��ارب��ة  منها  �مل��و���ش��وع��ات   م��ن  ع���دد  جل�شات 
و�لعالج �ملعتمد و��شتخد�م غر�شات وزرعات �ل�شرتوئيد مديدة 
�إىل  بالإ�شافة  �ل��ال�ن��ت��اين  �لعنبة  �لتهابات  ع��الج   يف  �لتاأثري 

مناق�شة حالت �شريرية.    
و�أو����ش���ح رئ��ي�����ض ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق �ل��دك��ت��ور حم��م��د ح�شان 
و�ملو�شوعات  �ملحاور  من  تنبع  �لندوة  ه��ذه  �أهمية  �أن  �لكردي 
�لتي �شيتم مناق�شتها  وحجم �مل�شاركة �لكبري يف فعالياتها من 
���ش��و�ء من  �لعني وجر�حتها   �أم��ر����ض  و�ملخت�شني يف  �لأط��ب��اء 

�مل�شايف �جلامعية �أو �لتابعة لوز�رة �ل�شحة وغريها .
�أن ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق ك��ان��ت وم���ا ز�لت  �إىل  �ل���ك���ردي  و�أ����ش���ار 
�شباقة يف مبادر�تها �لعلمية  لتطوير �لبحث �لعلمي  بالتعاون 

م��ع خم��ت��ل��ف �جل���ه���ات  �مل��ع��ن��ي��ة ،وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �لتحديات 
و�ل�شعوبات خالل �شنو�ت �حلرب فاإن ذلك مل يوؤثر �شلبا على 
لالرتقاء  �جلهود  متابعة  �أج��ل  من  وباحثيها  �جلامعة  عزمية 
تتكلل  �أن  �ل��ن��دوة  يف   للم�شاركني  متمنيا   ، �جلامعة  مب�شتوى 

جهودهم بالنجاح و�خلروج بنتائج مر�شية . 
 و�عترب  رئي�ض �جلمعية �ل�شورية لأطباء �لعني  �لدكتور 
نتيجة مثمرة  �ملتميزة   �لعلمية  �لندوة  باأن هذه  خالد �خلالد 
لتعاون وثيق بني ق�شم �لعني وجر�حتها  يف كلية �لطب بجامعة 
، باعتبار جامعة  دم�شق وبني �جلمعية �ل�شورية لأطباء �لعني 
و�لخت�شا�شني   �لأط��ب��اء  من  �أج��ي��ال  خ��رج  عريق  �شرح  دم�شق 
فيما تعد �جلمعية �ل�شورية لأطباء �لعني �لبيت �لو��شع �لذي 

ي�شم كل �أطباء �لعيون وجر�حيها يف �شورية .
�لندوة  ت�شمنها  �لتي  �ملحا�شر�ت  �أن  �إىل   �خلالد   و�أ���ش��ار 
مميزة  ومتطورة  حيث بحثت باأمر��ض �لعنبة وهي جزء هام 
�لأمر��ض  م��ن  لكثري  م�شرحا  تعد  �لتي  �لد�خلية  �لعني  م��ن 
خ����الل  حم��ا���ش��ر�ت وجل�شات  �مل��ح��ا���ش��رون  �أن   �إىل  م�����ش��ري�   ،
�لعنبة  �أمر��ض  حول  �ملعلومات  �أح��دث  نقل  ��شتطاعو�  �لندوة 

�لعلمية  �لن�شاطات  ت�شتمر  �أن  ،�أم��ال   وعالجاتها  وتدبري�تها 
بني �جلمعية و�جلامعة  لتقدمي �ملزيد من �مل�شتجد�ت �لعلمية 
�أطباء  ي�شاهم  و�أن   �لعيون وجر�حتها  �ملتطورة يف جمال طب 

�لعيون ب�شكل د�ئم  يف هذه �لن�شاطات �لعلمية.
كلية  يف  وجر�حتها  �لعني  ق�شم  رئي�ض  �أو���ش��ح��ت  ب��دوره��ا 
�لندوة  م��و���ش��وع  �أن  �لعظمة  �أروى  �ل��دك��ت��ور  �لب�شري  �ل��ط��ب 
�لعلمية  /�لتهابات �لعنبة /يعد من �أهم و�أعقد �لأمر��ض �لتي 
تكون حم�شورة  �أن  �لأمر��ض ميكن  لكون هذه  �لعني   ت�شيب 
�أخ��رى باجل�شم  وما مل  باأمر��ض ع�شوية  �أو مرتبطة  بالعني 
يتم �لو�شول �إىل �لت�شخي�ض �ل�شحيح  و�إعطاء �لعالج �ملنا�شب 
قد ينتهي �لأمر بفقد ب�شر د�ئم عند �ملري�ض وخا�شة و�أن جزء 

كبري من هوؤلء �ملر�شى من �أعمار �شغرية .
 وبينت �لعظمة باأن �ختيار مو�شوع �لندوة  حول �لتهابات 
 ، �إىل خ��ربة كبرية  �لتي  حتتاج  �لعنبة   لكونه من �لأم��ر����ض 
مما ي�شتدعي ت�شليط �ملزيد من �ل�شوء عليها ، لي�شتفيد منها 
�أكرب عدد ممكن من �أخ�شائي �لعيون و كذلك طالب �لدر��شات 
�ملرحلة  يف  لأنهم  كبرية  بدرجة  معنيون  �لطب  كلية  يف  �لعليا 
�ل�شحية  �ملعلومات  من  متكينهم  علينا   ويتوجب  �لتاأ�شي�شية  
و�طالعهم على كل ماهو جديد وم�شتجد يف هذ� جمال طب 

�لعيون.
ولفت عميد كلية �لطب �لب�شري  �لدكتور حمود �حلامد 
�ل��ع��دي��د من  بتنظيم  �ل��ع��ام  ه���ذ�  خ���الل  �ل��ك��ل��ي��ة  ق��ي��ام  �أن  �إىل 
�شكلت  حيث  ح��ي��ث   �لطبية  �لعلمية  و�مل��ح��ا���ش��ر�ت  �لفعاليات 
�مل�شاركة �لكثيفة يف هذه �لن�شاطات حافز� للكلية لتنظيم �ملزيد 
منها بالتعاون مع خمتلف �جلهات �ل�شحية و�لرو�بط �لطبية 
قامت  �لكلية  �أن  �إىل  م�شري�  �شورية.   م�شتوى  على  �ملخت�شة 
بتاأمني كافة �مل�شتلزمات و�لتجهيز�ت لحت�شان هذه �لفعاليات 
�لكلية  لطالب  يتيح  �لأم���ر  وه��ذ�  �لطبية   �ملعار�ض  فيها  مب��ا 
�مل�شاركة فيها �لأمر �لذي ينعك�ض �إيجابا على م�شتو�هم �لعلمي 

باعتبارهم �أطباء �مل�شتقبل .
 ح�شر �لفتتاح �أمني فرع �حلزب بجامعة دم�شق �لدكتور 
خالد �حللبوين  ومعاون وزير �ل�شحة �لدكتور �أحمد خليفاوي 
ع�شام  �لدكتور  �لعلمية  لل�شوؤون  دم�شق  جامعة  رئي�ض  ونائب 
�خلوري وعدد من �أ�شاتذة كلية �لطب وطالب �لدر��شات �لعليا  
بال�شافة �ىل �ملحا�شرين �مل�شاركني من م�شايف �ملو��شاة و�لأ�شد 

�جلامعي ومت�شفى �لعيون �جلر�حي. 

التهابات العنبة ...  ندوة علمية حول اأمرا�س العني 

تقييم فعالية وجدوى الخرتاع 
يف ور�شة عمل علمية بكلية طب الأ�شنان

�أقامتها كلية طب �لأ�شنان  تركزت حماور ور�شة »علم �لخ��رت�ع و�لتطوير«  �لتي 
حول علم �لخرت�ع و�لتطوير ودور �لبحث �لعلمي يف تقييم فعالية وجدوى �لخرت�ع 
و�لخرت�ع  �لفكرية  �مللكية  حماية  جم��ال  يف  �لدولية  و�لت��ف��اق��ات  �لخ���رت�ع  وهند�شة 

وعبور �لتخ�ش�ض.
وبني رئي�ض جامعة دم�شق �لدكتور حممد ح�شان �لكردي يف كلمته �أن �لور�شة ت�شب 
ت�شجيع  جانب  �إىل  �لعلمي  �لبحث  عملية  لتن�شيط  و�شعيها  �جلامعة  ر�شالة  خدمة  يف 
تقدمي  على  �جلامعة  حر�ض  موؤكد�  �خرت�عاتهم  متابعة  على  و�ملخرتعني  �لباحثني 
كل �لدعم للبحث �لعلمي وبذل �أق�شى �جلهود للحفاظ على هذه �لرثوة �لوطنية من 

�ملبدعني و�ملو�هب عرب تقدمي كل �لإمكانات لهم و�ل�شتفادة من خرب�تهم.
�لتميز من خالل  �إىل  د�ئم  ب�شكل  ت�شعى  �لأ�شنان  �أن كلية طب  �إىل  �لكردي  ولفت 
�أ�شاتذتها وطالبها يف جمال �لبحث �لعلمي وهو ما  �لن�شاطات �لعلمية �لتي يقوم بها 

يجعل �إد�رة �جلامعة �أكرث حر�شا ودعما للكلية ملو��شلة �لعمل بنف�ض �لكفاءة و�لتميز.
بدوره لفت �لدكتور حممد �شامل ركاب عميد كلية طب �لأ�شنان �إىل �أهمية �لور�شة 
لالطالع على كل ما هو جديد وحديث وخا�شة يف جمال �لعلوم �لطبية �ل�شنية و�أنها 
تاأتي �شمن خطة �لكلية لتعزيز �لن�شاط �لعلمي لدى طالب �لدر��شات �لعليا وطالب 

�لذي يولد  �لبتكاري  و�لتفكري  �لعلمي  �لتناف�ض  �لأوىل وحتفيز  �ملرحلة �جلامعية 
�حللول للم�شكالت �لتي قد تو�جه �لباحثني و�ملمار�شني للمهنة.

�أمني فرع جامعة دم�شق حلزب  �لور�شة �لدكتور خالد �حللبوين  �فتتاح  ح�شر 
�لبعث �لعربي �ل�شرت�كي و�أع�شاء قيادة �لفرع ونائب رئي�ض جامعة دم�شق لل�شوؤون 

�لعلمية.
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من  �لأوىل  �لدفعة  تخرج  طالب  ناق�ض 
م�شاريع  دم�شق  بجامعية  �لتطبيقية  �لكلية 
�مليكاترونك�ض  �خ��ت�����ش��ا���ش��ي  يف  ت��خ��رج��ه��م 
و�حلا�شوب ، حيث متيزت م�شاريعهم باجلر�أة 
و�جل����دي����ة  وف����ق م���ا �أف�����اد ب���ه ع��م��ي��د �لكلية 

�لدكتور حممد �حل�شني .
و�أ�شار �حل�شني �إىل �أن �خلطة �لتدري�شية 
حيث  علمية  ب��اأم��ان��ة  تطبيقها  مت  �لكلية  يف 
����ش��ت��ط��اع �ل��ط��الب ت��ط��وي��ر �جل��ان��ب �لعلمي 
و�لتطبيقي  يف م�شاريعهم �لقيمة من خالل 
تقنيات  ق�شمي  يف  �شو�ء  وتدريبهم  در��شتهم 
�أربع  م��دى  على  و�مليكاترونك�ض  �حل��ا���ش��وب 
�ملتو��شلة   �جل���ه���ود  م���ن  م��ت��ك��ام��ل��ة  ���ش��ن��و�ت 
تكون  �أن  �مل�شاريع ميكن  �أن هذه  �إىل  م�شري� 
�أك��رث ت��ط��ور�  يف ح��ال ر���ش��د  �إمكانيات �أكرب 
لتنفيذها نظر� لرتفاع تكلفتها. كما �أكد �أن 
كو�در �لكلية يعول عليها يف �ملرحلة �لقادمة 
م��ن �إع����ادة �لع��م��ار لأن��ه��م ج��اه��زي��ن للولوج 

ب�شوق �لعمل بكل �شهولة.
وي���وؤك���د رئ��ي�����ض ق�����ش��م �مل��ي��ك��ات��رون�����ض يف 
�لكلية  �لدكتور حممود بني �ملرجة فاإن �أفكار 
ب��اجل��ر�أة ومل�شة  �ت�شمت   �ل��ط��الب  م�����ش��اري��ع  
�لطالب  ل��ك��ون  و����ش��ح��ة   ك��ان��ت  �لتخ�ش�ض 
، حيث مت  بيده  �لعملية  �ملمار�شة  يركز على 
ح�شر �مل�شاريع �شمن �لخت�شا�ض ، بحيث ل 

يكون فيها �نف�شام عن �لو�قع.  
تقدمي  �شرورة  على  �ملرجة  بني  ويوؤكد 
�ل���دع���م �مل����ايل ل��ل��ك��ل��ي��ة �ل��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  لكونها 
�جلانب  ع��ل��ى  �ل��در����ش��ي��ة  خطتها  يف  تعتمد 
�أن حت��ت��وي جتهيز�ت  و�مل���ف���رو����ض  �ل��ع��م��ل��ي  
ومو�د  خا�شة بها م�شري� �إىل �أن هذه �لكلية 
ل يوجد لها مالك تدري�شي وما ز�لت تعتمد 

�مليكانيكية  �ل��ه��ن��د���ش��ة  كلية  �إم��ك��ان��ي��ات  ع��ل��ى 
و�ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  وك���ان ل��دي��ن��ا م��ق��رتح لإن�شاء 
ي�شتفيد  �لكلية  بتجهيز�ت  خا�ض  م�شتودع  
، وه����و قابل  م�����ش��اري��ع��ه��م  �ل���ط���الب يف  م��ن��ه 

للتنفيذ ولكنه يحتاج �إىل �لتمويل �ملنا�شب. 
تنفيذ منظومة �نقاذ من �حلر�ئق

ق�شم  �مل���ت���م���ي���زة  يف  �مل�������ش���اري���ع  وم�����ن    
�لإنقاذ  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ن��ف��ي��ذ  �مليكاترونك�ض" 
تو�شعة   / �ل�شكنية  �لأب���ر�ج  �حل��ر�ئ��ق يف  م��ن 

م�شرف �شورية �ملركزي /  للطالب 
�مل�����ش��روع �ملهند�ض  �مل�����ش��رف ع��ل��ى   وب���ني 
���ش��ام��ر ح�����ش��ام �ل���دي���ن ف�����اإن  ف��ك��رة �مل�شروع 
ج���دي���دة وه���ام���ة مل ي��ت��م �ل��ت��ط��رق ل��ه��ا من 
قبل  وهي تتعلق مب�شاألة  �إخالء �لأ�شخا�ض 
�لأبنية  يف  �لعليا  �ل��ط��و�ب��ق  يف  �مل��ت��و�ج��دي��ن 
�لربجية و�إنقاذهم  يف حال حدوث �حلر�ئق 
هذ�  �أن  �إىل  لفتا  �ملطلة  �لنو�فذ  خ��الل  من 
�لنظام ميكن تنفيذه يف �أي مبنى برجي وهو 

م��ك��ون م��ن حم��رك و�شكة وحم��رك��ات دقيقة 
�لتمو�شع ونظام لتحديد �ملوقع. 

هذ�  تنفيذ  �أن  �ل��دي��ن  ح�شام  ويو�شح     
متكامل   ومنهجي  علمي  ب�شكل  مت  �ل��ن��ظ��ام 
ب��رج��ي��ة يف  م��ن�����ش��اأة  �أي  ع��ل��ى  ومي��ك��ن تركيبه 
�شورية متمنيا �أن يلقى هذ� �مل�شروع  �لرعاية 
و�جلهات  �ملهند�شني  ن��ق��اب��ة  م��ن  و�له��ت��م��ام 
�لو�شائية �لتنفيذية  و�أن يقدم �لدعم �ملادي 
ل���ك���ون  تقنياتها  �ل���ط���الب  م�����ش��اري��ع  ل��ك��اف��ة 

مكلفة. 
للطالب،  تو�شيحها  مت  �مل�����ش��روع   فكرة 
وم����ن خ����الل در����ش��ت��ه��م ع��ل��ى م����دى �لأرب�����ع 
�لإنقاذ  منظومة  تنفيذ  ��شتطاعو�  �ل�شنو�ت 
م����ن �حل�����ر�ئ�����ق  ب���ع���د ت���دري���ب���ه���م ع���ل���ى كافة 
�لتقنيات �ملنا�شبة ، وهي وفق  �مل�شرف �لثاين 
على �مل�شروع  با�شل ر��شد ، تتكامل مع �أنظمة 
�لإن�����ذ�ر و�لإط���ف���اء و�ل��ت��م��و���ش��ع ، م��ن خالل 
ع��رب��ة ي��ت��م �إن���ز�ل���ه���ا م��ب��ا���ش��رة مل��ك��ان حدوث 

يف  �لعالقني  �لأ�شخا�ض  �أح��د  لتنقذ  �حلريق 
�لبناء معترب� �مل�شاريع �ملنفذة تهيئ �لطالب 
�أي  دون  مبا�شرة  �لعمل  ���ش��وق  �إىل  للدخول 

فرتة تدريب.
�ل���ط���الب �ل���ذي���ن ن���ف���ذو� �مل�������ش���روع هم 
عدة  �لتقانية يف  �ملعاهد  �أ�شا�شا من خريجي 
�خت�شا�شات حيث �أتاح لهم تفوقهم �لدر��شي 
وحتقيق  �لتطبيقية  �ل��ك��ل��ي��ة  �إىل  �ل���دخ���ول 
�لتميز و�لتفوق فيها ، لتتكلل در��شتهم بهذ� 
�لنوعي حيث مت برجمته  و�شناعة  �مل�شروع 
م��اك��ي��ت ل���ه  ب��ك��ل��ف��ة 300 �أل����ف ل���رية ب��ع��د �أن 
مل�شرف  �ل��ت��و���ش��ع��ة  خم��ط��ط��ات  ع��ل��ى  ح�شلو� 
، و متكنهم من تنفيذ هذ�  �مل��رك��زي   �شورية 
�مل�شروع خالل مدة مل تتجاوز 3 �أ�شهر ، كان 

�أكرب جائزة بالن�شبة لهم وفق ما �أكدو�. 
 ، وب��ني �لطالب �لأرب��ع��ة /ك��رمي عبيدو 
�لعد�ض،  بنكه  �لرحمن  عبد   ، �حل��د�د  �أحمد 
�أتت نتيجة  �مل�شروع  �أن فكرة   /، �أحمد �حللو 
يف  �لأب�����ر�ج  بع�ض  �شهدتها   �ل��ت��ي  �حل����و�دث 
�لعامل ووقوع �شحايا لعدم �لتمكن من �إنقاذ 
�لعلوية  �لطو�بق  يف  �ملتو�جدين  �لأ�شخا�ض 
نفذوه   �ل����ذي  �ل��ن��ظ��ام  �إىل  �ل���ط���الب  و�أ����ش���ار 
��شتخد�مه  يقت�شر  ول  �ل���ش��ت��ج��اب��ة  ���ش��ري��ع 
على �إنقاذ �لأ�شخا�ض بل له تطبيقات �أخرى 
يف عدد من �ملجالت كفرق �لقتحام يف حال 
وجود جمرمني يف �لأبنية �لربجية ، وميكن 
�لهامة  و�خل���زن  �مل�شتند�ت  نقل  خالله  م��ن 
وه���و مطبق  �حل�شا�شة  �ل��ع��ام��ة  �لأب��ن��ي��ة  م��ن 
�ل���روب���وت���ات وم�شح  �أك����رب يف جم����ال  ب�����ش��ك��ل 
�لزجاج يف �لأبنية �لربجية، موؤكدين عزمهم 
�لعمل على تطوير م�شروعهم ، وتالفى كافة 
�أن  �آملني   ، متكامل  �مل�شروع  ليكون  �لثغر�ت 
و�أن  �ملعنية  �جل��ه��ات  م��ن  �مل�����ش��روع  تبني  يتم 
يح�شل على بر�ءة �خرت�ع بعد �أن �شاركو� بها 

يف معر�ض �لبا�شل لالإبد�ع. 

مناق�شة م�شاريع اأول دفعة من طالب الكلية التطبيقية

�أكد عدد من �أ�شاتذة ق�شم هند�شة ميكانيك �ل�شناعات 
ق�شم  ت��خ��رج ط���الب  م�����ش��اري��ع   ع��ل��ى  �مل�����ش��رف��ني  �لن�شيجية 
�لن�شيج و�لغزل � باأن �مل�شاريع  متيزت بابتكار �أفكار جديدة 
تالم�ض �مل�شكالت و�لهموم �لتي تعاين منها معامل �لن�شيج 

و�لغزل يف �شورية.
با�شل  �لدكتور  �أو�شح  �مل�شاريع  معر�ض  �فتتاح  وخ��الل 
�مل�شاريع  �أن  �لطالب  م�شاريع  على  �لعلمي  �مل�شرف  يون�ض 
�لتنفيذية �لتي �أجنزها �لطالب خالل عام 2017 و�شلت �إىل 
ع�شرة م�شاريع �إبد�عية جديدة مبتكرة ذ�ت جدوى �قت�شادية 

�مل�شاريع من خ��الل جلنة و�ح��دة  ب��دل من ث��الث جل��ان، ، م�شاريع متميزة لق�شم هند�شة الن�شيج والغزل 
بهدف حتقيق �لعد�لة بني جميع �لطالب وتوحيد معايري 
م�شتوى  على  �لتحكيم  يف  �لأوىل  �لتجربة  وهي  �لتحكيم  

�أق�شام �لكلية وفق تاأكيده 
من  �ل�شتفادة  فيها  مت  جديدة  �أفكار  حملت  م�شاريع 
هند�شة �لن�شيج و�لغزل يف ��شتخد�مات طبية منها ت�شميم 
تنبهه  للمكفوف  موجات  يعطي  باملكفوفني  خا�ض  لبا�ض 
بعو�مل �خلطورة �لتي ميكن �أن ت�شادفه يف �ل�شارع وكذلك 

لبا�ض يقي�ض نب�شات �لقلب،  
لت�شريع  طبية  �شماد�ت  بتطوير  طالبتان  قامت  كما 
و�ألياف  �لنانو  تقنية  با�شتخد�م  و�حل���روق  �جل��روح  �لتئام 
�لكولجني �لناجتة عن ب�شق �لكولجني مع �لكحول وهي 

تقنية ت�شتخدم لأول مرة يف �شورية يف هذ� �ملجال.  
خمربية  �آل��ة  وت�شميم  تنفيذ  �ملتميزة  �مل�شاريع  وم��ن 
خط  عن  عبارة  وه��و  �ل�شوري  �ل�شخري  �ل�شوف  لت�شنيع 

�إنتاج كامل يتم ت�شميمه لأول مرة يف �جلامعات �ل�شورية.
�لدكتور  �مل�������ش���روع  ع��ل��ى  �ل��ع��ل��م��ي  �مل�����ش��رف   وي��و���ش��ح 
طريقة  �لطالب  تعليم  يف  �مل�شروع  �أهمية  �إىل  ق��د�ر  طاهر 
عن   ف�شال  �لبازلت  �شخور  م��ن  �ل�شخري  �ل�شوف  �إن��ت��اج 
يف  �آخ��ر  معمل  �إق��ام��ة  على  �ملعنيني  ت�شجيع   يف  م�شاهمته 
و��شتثمارها   ، �لبازلتية  �ل�شخور  وج��ود  �أماكن  يف  �شورية 
�لتي  �مل���ادة  ه��ذه  �إىل  �لقطر  حاجة  ل�شد  �قت�شادي  ب�شكل 
وعزل  �لكهربائية  �لأج��ه��زة  بني  عازلة  كفر�شات  ت�شتخدم 
�شوى معمل وحيد  �شورية ل متتلك  و�أن  �جل��در�ن خا�شة 
يف حم�ض �إنتاجه  �ل�شهري ل يتجاوز  200طن ويغطي جزء 

ب�شيط من �حتياجات �لبلد يف جمال �لعزل �حلر�ري . 

�لأقم�شة  تنخيب  على  ي�شاعد  �لأقم�شة  عيوب  موؤمتت،ملر�قبة 
�لكرتونيا عو�شا عن �لطريقة �ليدوية �ملتبعة.  

وهنا ك�شف رئي�ض �لق�شم  �لدكتور وجيه ناعمة باأن  جزء 
هام من م�شاريع �لطالب �شاهمت بدعم �لبنية �لتحتية ملخابر 
�لق�شم خالل فرتة �حلرب  من خالل ت�شميم مناذج خمربية 
يتدرب �لطالب عليها وفرت عليهم  عناء �لذهاب �إىل �ملعامل 
من �أجل تنفيذ درو�ض �لعملي م�شري� �إىل �أن �مل�شاريع �ملتميزة 
بلغت 15 م�شروع  من �أ�شل 25 م�شروع ،مت �نتقائها من خالل 
حتكيم  �آل��ي��ة  ��شتبد�ل  �ل��ع��ام  ه��ذ�  ج��رى  حيث  خمت�شة  جلنة 

ومعظمها قابل للتطبيق على 
��شتطاع  �ل���و�ق���ع  وق���د  �أر�����ض 
متناهية  ب�����دق�����ة  �ل�����ط�����الب 
�ختبار،غري  �أج��ه��زة   ت�شميم 
�����ش����وري����ة وم���ن  م�����وج�����ودة يف 
������ش����ت����ري�ده����ا، مثل  �ل�����ش��ع��ب 
ج���ه���از �لن���ك���م���ا����ض �حل�����ر�ري 
و�أخر   ، و�لأق��م�����ش��ة  للخيوط 
مقاومة  لخ���ت���ب���ار  خم�����ربي 
بالإ�شافة  �خل��ي��وط،  �حتكاك 
�لنانو،  ���ش��ع��ري�ت  ت�شنيع  �إىل 
بت�شنيعها  تفتخر  تقنية  وهي 
�ل�����ع�����امل   يف  ج�����ام�����ع�����ة  �أي 
جهاز  ت�شميم  �إىل  بالإ�شافة 
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هند�شي  ج���ي���ل  »ن����ح����و  ع�����ن�����و�ن  حت�����ت 
و�لإب���د�ع عنو�نه«  �لرت��ق��اء غايته..  م��ب��دع.. 
�لوطني  ل��الحت��اد  دم�شق  جامعة  ف��رع  نظم 
كلية  يف  �لبا�شل  م���درج  على  ���ش��وري��ة  لطلبة 
�لهند�شة �ملدنية �ملرتقى �لطالبي �لهند�شي 
�ملهني يف  �لتوجيه  بالتعاون مع مركز  �لأول 

�جلامعة و�شركة �لي�شر لالرتقاء �لهند�شي.
وق���ال �ل��دك��ت��ور حم��م��د ح�����ش��ان �لكردي 
كليات  »�إن  كلمته:  يف  دم�شق  جامعة  رئي�ض 
جامعة  يف  تخ�ش�شاتها  مبختلف  �لهند�شة 
دم�شق �أحدثت مع مطلع �لقرن �ملا�شي وقدم 
ب�شوية  �لرتقاء  �أج��ل  �ل��الزم من  �لدعم  لها 
�لعلمية  قيمتها  ورف��ع  فيها  �لتعليم  ونوعية 
�لهند�شة  مهنة  ت�شكله  مل��ا  ن��ظ��ر�  و�لعملية 
�أهمية يف تطور �ملجتمع  �أق�شامها من  بتعدد 
مبختلف �ملجالت« مبينا �أن �ملرحلة �لقادمة 
�لكو�در  ك��ل  �شت�شتقطب  �لإع��م��ار  �إع���ادة  م��ن 
�لبلد  و�شيكون  �لهند�شة  كليات  من خريجي 
�لأكفاء  �ملهند�شني  م��ن  �مل��زي��د  �إىل  ب��ح��اج��ة 

�ملوؤهلني علميا وعمليا ومهنيا.
جامعة  ��شتعد�د  �لكردي  �لدكتور  و�أك��د 
�لتي  �ل�شبابية  �مل���ب���ادر�ت  ك��ل  ل��دع��م  دم�����ش��ق 
مبكانتها  وترتقي  لها  م�شافة  قيمة  تعطي 
وذلك  �لعاملية  �ملناف�شة  على  ق��ادرة  وجتعلها 
ملا ميتلكه �ل�شباب من طاقات كبرية وطموح 
على  �جلامعة  حر�ض  �إىل  لفتا  �مل�شتقبل  يف 
تخريج مهند�شني ذوي كفاءة ومهارة علمية 
�مل�����ش��اري��ع �حل��ي��وي��ة يف  �إد�رة  ع��ل��ى  ت��وؤه��ل��ه��م 

م�شتقبلهم �ملهني.
و�أو�����ش����ح �أح���م���د �ل���ل���ح���ام م���دي���ر فريق 
�لبنيان �لتطوعي للتميز �لهند�شي �أن �ملرتقى 
يتاألف من فعاليات مهمة علمية وتخ�ش�شية 

وتنموية ومهنية لكل طالب كليات �لهند�شة 
و�لكهربائية  و�ملعلوماتية  و�ملعمارية  »�ملدنية 
و�مليكانيكية و�لزر�عية و�لتطبيقية« وطالب 
�خت�شا�ض  لكل  �لتابعة  �لهند�شية  �مل��ع��اه��د 
للمهار�ت  ود�ع����م����ة  ردي����ف����ة  ت���ك���ون  ب��ح��ي��ث 
ت�شقل  �ل��ت��ي  �لتنموية  و�لأف���ك���ار  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة 
�ملهند�ض نحو �لحرت�فية  �لطالب  �شخ�شية 

و�لإبد�ع.
يت�شمن  �ملرتقى  �أن  �إىل  �للحام  و�أ���ش��ار 
دورة للخريجني �جلدد حول �أخالقيات �ملهنة 
و�أهميتها يف جناح �ملهند�ض و�لتعريف بنقابة 

املرتقى الطالبي الهند�شي الأول.. انطالقة نحو جيل هند�شي مبدع 

حلب تنت�شر … معر�س للخرائط 
ير�شد املواقع الأثرية املت�شررة جراء العتداءات 

الإرهابية
�لعامة  �لهيئة  م��ع  بالتعاون  دم�شق  جامعة  �فتتحت  تنت�شر«  »حلب  ع��ن��و�ن  حت��ت 
و�لتاريخية  �لأث��ري��ة  و�مل��و�ق��ع  �مل��ب��اين  ير�شد  للخر�ئط  معر�شا  بعد  ع��ن  لال�شت�شعار 
�ملت�شررة و�ملدمرة جر�ء �عتد�ء�ت �لتنظيمات �لإرهابية يف �أحياء حلب �لقدمية وعدد من 

�ملناطق �ل�شورية وذلك يف قاعة �ملوؤمتر�ت باجلامعة.
وت�شمن �ملعر�ض 35 خريطة منها 13 لأحياء حلب �لقدمية �ملت�شررة �أجنزها طالب 
�ل�شنة �لر�بعة وطالب �لدر��شات �لعليا يف ق�شم �جلغر�فيا بكلية �لآد�ب و�لعلوم �لإن�شانية 
بجامعة دم�شق و��شتغرق �لعمل بها نحو �شهرين ون�شف �ل�شهر �شمن ور�شة عمل �شملت 

25 طالبا وطالبة.
�لذي  �ملعر�ض  �أهمية  دم�شق  جامعة  رئي�ض  �ل��ك��ردي  ح�شان  حممد  �لدكتور  وب��ني 
خر�ئط  خ��الل  من  �ل�شورية  �ملناطق  من  وع��دد  حلب  مدينة  يف  �لأث��ري��ة  �ملعامل  ير�شد 
تظهر حجم �لدمار ون�شبة �ل�شرر �لذي حلق بها جر�ء �لعتد�ء�ت �لإرهابية معترب� �ن 
على  خاللها  من  عملو�  �لآد�ب  كلية  يف  �جلغر�فيا  ق�شم  لطالب  مميزة  مبادرة  �ملعر�ض 
توثيق �لأ�شر�ر وتقييمها �شمن خر�ئط وخمططات تو�شيحية مل�شاعدة �جلهات �ملعنية 

و�ملهند�شني يف ترميمها و�إعادة تاأهيلها وبنائها يف مرحلة �إعادة �لإعمار م�شتقبال.
من جانبها لفتت �لدكتورة هبة �لعو�د �مل�شرفة على �ملعر�ض �إىل �أن مبادرة �لق�شم وطالبه مل�شاركة 
مدينة حلب و�أهلها �أفر�حهم بتحقيق �لنت�شار على �لإرهاب تعبري عن �لت�شامن معهم مبينة �أن كل 
خارطة تت�شمن جمموعة من �لأحياء �ملت�شررة ون�شبة �شرر كل بناء �أثري فيها �لأمر �لذي �شي�شهم 

يف عملية �لتخطيط لهذه �لأبنية م�شتقبال و�إعادة تاأهيلها وت�شكيلها من جديد.
�أي�شا عدد� من �لأطال�ض حول  �أن طالب �لدر��شات �لعليا �أجنزو�  و�أ�شارت �لدكتورة �لعو�د �إىل 
�ل�شياحة يف �شورية وتاأثري �لأزمة على �شحة �ملو�طنني ون�شبة �لأمر��ض بكل حمافظة وكذلك �أطل�ض 

للمخططات �لتنظيمية يف ريف دم�شق من خالل ��شتخد�م رموز تعبريية خا�شة بذلك.

و قال �أحد �مل�شاركني يف �ملعر�ض  �لطالب حممد �أو�ب عمر با�شا خريج نظم ومعلومات جغر�فية 
ماج�شتري تنمية �إقليمية �شنة �أوىل: »�عتمدنا يف عملنا خالل �إجناز �خلر�ئط على �شور من �لربنامج 
�ملت�شررة  �ملناطق  �أك��رث  �أن  لنا  وتبني  �إرث«  »غوغل  �لنرتنت  على  �ملعلوماتي  و�جلغر�يف  �خلر�ئطي 

و�ملدمرة هي �لو�قعة حول قلعة حلب و�أن ن�شبة �ل�شرر �لذي حلق بالقلعة �أقل من 25 باملئة«.
بدورها �أ�شارت �لطالبة �شيلفا جان لولو ماج�شتري �شنة ثانية من ق�شم �جلغر�فيا �إىل �أن �ملعر�ض 
�أهمية �خلر�ئط ملعرفة �لو�شع  »فر�شة لتعريف �لزو�ر بالخت�شا�ض �لذي ندر�شه وفائدته وكذلك 

�لر�هن و�مل�شاعدة يف و�شع �لآفاق �مل�شتقبلية من �أجل �تخاذ �لقر�ر�ت ح�شب �لأهد�ف �ملطلوبة«.

�لدر��شات  و�أف��ق  معها  و�لتعامل  �ملهند�شني 
�لخت�شا�شات  لكل  حا�شوبية  ودور�ت  �لعليا 
�لبناء  تكمل  تنموية  وم���ب���ادر�ت  �لهند�شية 
�جلامعة  تعطيه  �ل��ت��ي  �ل��ه��ن��د���ش��ي  �ل��ن��ظ��ري 
للطالب وحما�شر�ت وزيار�ت عملية لبع�ض 
�ل�����ش��رك��ات �ل��ت��ق��ن��ي��ة و�ل�����ش��رك��ات �ل��ع��ام��ل��ة يف 
�ل�شناعات �مليكانيكية و�ملو�قع �لتابعة لوز�رة 
�لكهرباء و�ملو�قع �ملتعلقة بالهند�شة �لزر�عية 
م�شري� �إىل �أن فعاليات �ملرتقى ت�شتمر لغاية 

�لأول من �شهر ت�شرين �لثاين �لقادم.
يذكر �أن فريق �لبنيان �لتطوعي للتميز 

�ملهند�شني  م��ن  جمموعة  �أ�ش�شته  �لهند�شي 
�آب من  �شهر  بد�ية  �لهند�شة  كليات  خريجي 
�لعام �ملا�شي باإ�شر�ف �شركة �لي�شر لالرتقاء 
»خريجا  متطوعا   60 نحو  وي�شم  �لهند�شي 
�لهند�شية  �لخ��ت�����ش��ا���ش��ات  ك��ل  يف  وط��ال��ب��ا« 
وي���ه���دف �إىل ح���ث �ل���ط���الب ع��ل��ى �لإب������د�ع 
�لنظرية  �ل���در�����ش���ة  ب���ني  �ل��ف��ج��وة  وت��رم��ي��م 
مبادر�ت  ع��رب  �لهند�شية  �لعملية  و�لناحية 
و�أن�شطة وور�شات عمل تفاعلية وحما�شر�ت 
�ل��ت��م��ي��ز يف �حلياة  ع��ل��ى  ت�����ش��اع��د  ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 

�لعملية.
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62فريقًا يف امل�شابقة الربجمية ال�شورية 
للكليات اجلامعية

�نطلقت �ليوم فعاليات �مل�شابقة �لربجمية �ل�شورية �ل�شابعة مب�شاركة 62 
فريقا من 17 جامعة �شورية حكومية وخا�شة �إ�شافة �إىل ثالثة فرق من هيئة 

�لتميز و�لإبد�ع وذلك يف مدرج جامعة دم�شق.
�ل�شورية  �لعلمية  �جلمعية  تنظمها  �لتي  �مل�شابقة  �فتتاح  حفل  وت�شمن 
للمعلوماتية بالتعاون مع جامعة دم�شق و�جلامعة �لفرت��شية عر�ض فيلمني 
وثائقيني �لأول عن حت�شري�ت �لدورة �حلالية و�لثاين عن �لآثار يف خمتلف 
�ملحافظات و�شور� تعرب عن جمال �شورية �إ�شافة �إىل �إقامة مار�ثون برجمي 

لالأطفال.
�حلايل  للعام  �مل�شابقة  م��دي��رة  لفتت  �لفتتاح  حفل  خ��الل  لها  كلمة  ويف 

�شيما مع  ول  �مل�شابقة  تخلقها  �لتي  �لتناف�شية  �لأج��و�ء  �إىل  �ل�شالم  عبد  �شحر  �ملهند�شة 
�لتميز  هيئة  م��ن  ف��رق  م�شاركة  باأهمية  منوهة  �مل�شاركة  �جلامعية  �ل��ف��رق  ع��دد  �زدي���اد 
»بذرة  وه��م  �لثانوية  �ملرحلة  ط��الب  م��ن  كونهم  للمتميزين«  �لوطني  »�مل��رك��ز  و�لإب����د�ع 

تاأ�شي�شية للم�شاركة يف �مل�شابقات بال�شنو�ت �لقادمة«.
و�أ�شارت عبد �ل�شالم �إىل متيز �ل�شباب �ل�شوري وجتاوزه �شعوبة �لظروف من خالل 
دور كل من  �إىل  �شورية لفتة  وخ��ارج  د�خل  و�مل�شابقات  �لفعاليات  بامل�شاركة يف  ��شتمر�ره 

تكرمي فريق كلية احلقوق الفائز بامل�شابقة 
الإقليمية يف جمال املحاكم ال�شورية 

للقانون الدويل الإن�شاين
باملرتبة  �لفائز  �حلقوق  كلية  فريق طالب  دم�شق  كرمت جامعة 
�لأوىل يف �مل�شابقة �لإقليمية مبجال �ملحاكم �ل�شورية للقانون �لدويل 

�لإن�شاين �لتي �أقيمت بالقاهرة يف �آذ�ر �ملا�شي.
�أن  دم�شق  جامعة  رئي�ض  �ل��ك��ردي  ح�شان  حممد  �ل��دك��ت��ور  و�أك���د 
متقدمة  مر�كز  على  وح�شولهم  طالبها  تفوق  على  �عتادت  �جلامعة 
�لتجربة  ه��ذه  نقل  على  �جلامعة  حر�ض  م��وؤك��د�  �لعلمية  �مليادين  يف 
�إىل �جلامعات و�لكليات �لأخرى وتعزيز روح �ملناف�شة بني �لطالب يف 

�ملحافل  �أرق��ى  يف  �شورية  لتمثيل  جاهزين  ليكونو�  �لخت�شا�شات  كل 
بذلها  �لتي  للجهود  تقديره  �لدولية ويرفعو� علمها عاليا معربا عن 

�لفريق.
م��ن جانبه �أو���ش��ح �ل��دك��ت��ور خ��ال��د �حل��ل��ب��وين �أم���ني ف��رع جامعة 
حققه  �ل��ذي  �لجن��از  �أهمية  �ل�شرت�كي  �لعربي  �لبعث  حل��زب  دم�شق 
وظروف  �شعبة  مرحلة  يف  ي��اأت��ي  �أن���ه  �شيما  ول  �حل��ق��وق  كلية  ط��الب 
معقدة متر بها �شورية وهو دليل على �شمود �ل�شعب �ل�شوري وعر�قته 
�لكليات يف جامعة  باقي  �لتجربة على  تعميم هذه  �أمله يف  معربا عن 

دم�شق.
�ملحا�شر  عمر  �أ�شعد  �أحمد  �لدكتور  �لفريق  م��درب  لفت  ب��دوره 
بني  �لعميقة  �ملناق�شات  تعزيز  �مل�شابقة يف  �أهمية  �إىل  كلية �حلقوق  يف 
�لإن�شاين  �ل��دويل  �لقانون  قو�عد  وتر�شيخ  فهم  يخ�ض  فيما  �لطالب 

�مل�شلحة  �لنز�عات  خ��الل  و�ملمتلكات  �لإن�شان  حماية  �إىل  ترمي  �لتي 
معترب� �أن م�شاركة فريق من �شورية يف �مل�شابقة جديرة بالهتمام حيث 
ل�شهر  �متدت  ق�شرية  تدريب  ف��رتة  بعد  �لأوىل  �ملرتبة  �لفريق  حقق 
خالفا للفرق �لعربية �لأخرى �لتي ��شتغرقت مدة تدريبها عاما كامال 
�إ�شافة �إىل �ن �لفريق �ل�شوري مل يخ�شع �أي�شا مل�شابقات وطنية يف هذ� 

�ملجال.
و�أ�شار �لدكتور عمر �إىل �أن �مل�شابقة تقام كل �شنتني على م�شتوى 
�ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا وم�شتو�ها متقدم جد� و�أن فوز �لفريق 
ت�شدر  ز�ل��ت  ما  دم�شق  ب��اأن جامعة  للعامل  ر�شالة  يبعث  فيها  �ل�شوري 
ط��اق��ات علمية م��ت��ج��ددة ل��ك��ل �أن��ح��اء �ل��ع��امل رغ���م ك��ل �لإره�����اب �لذي 

��شتهدف �ملوؤ�ش�شات �لتعليمية.
�إيهاب ك�شيبة طالب  �أكد �ملحامي  �أع�شاء �لفريق  ويف لقاء�ت مع 
�لفريق  ��شتعد�د  �ل���دويل  �لقانون  ق�شم  �حل��ق��وق  بكلية  عليا  در����ش��ات 
على  و�حلفاظ  �لعملي  �ملجال  يف  عليها  ح�شل  �لتي  �خل��ربة  لتوظيف 
�لهتمام  زي��ادة  على  و�لعمل  �لفريق  حققه  �ل��ذي  �لنجاح  ��شتمر�رية 

باخت�شا�ض �لقانون �لدويل �لإن�شاين.
بدورها �أ�شارت �ملحامية هال ديوب �إىل �جلهود �لتي بذلها �لفريق 
�أ�شهم يف حتقيق �لفوز �لذي �أثبت  و�لتكامل و�لتعاون بني �أع�شائه ما 
�أن �ل�شوريني قادرون على تقدمي �لإبد�ع و�لنجاح يف كل �ملجالت بينما 
�أعربت �آلء �شيخ �حلارة طالبة ماج�شتري قانون دويل يف كلية �حلقوق 
عن فخرها باإجناز �لفريق رغم كل �ل�شعوبات و�لتحديات �لتي تعر�ض 

لها موؤكدة �أنها ز�دت �لفريق قوة و�إ�شر�ر� على �لتميز.
�لإقليمية  �مل�شابقة  يف  �لأوىل  باملرتبة  فاز  �ل�شوري  �لفريق  وكان 
يف  �أقيمت  �لتي  �لإن�شاين  �ل��دويل  للقانون  �ل�شورية  �ملحاكم  مبجال 
نهاية  �لأحمر  لل�شليب  �لدولية  �للجنة  مع  بالتعاون  �لقاهرة  جامعة 
ن�شف  يف  �مل�شري  �لفريق  على  ف��وزه��م  بعد  وذل���ك  �ملا�شي  �آذ�ر  �شهر 

�لنهائي وعلى �لفريق �ملغربي يف �ملرحلة �لنهائية.
�ملتخ�ش�شة  �لعايل  �لتعليم  موؤ�ش�شات  من  �مل�شاركني  �ختيار  ومت 

بالقانون يف �لعامل �لعربي من �شبع دول عربية.

بالتكنولوجيا  �ملتخ�ش�شة  و�ملوؤ�ش�شات  �ل�شركات  �ل�شياحة و�لرتبية وعدد من  وز�رتي 
و�لت�شالت يف دعم �مل�شابقة هذ� �لعام.

من جانبه لفت رئي�ض �للجنة �لعلمية بامل�شابقة �لإقليمية ورئي�ض جلنة �لتحكيم 
بامل�شابقة �ل�شورية حممد عبد �لوهاب �إىل تطور �لفرق �ل�شورية �مل�شاركة يف �مل�شابقة 
من عام �إىل �آخر مبينا �أن �ختبار�ت �مل�شابقة �شتكون يوم غد حيث ت�شارك �لفرق على 
مدى خم�ض �شاعات بحل من 8 �إىل 13 م�شاألة بحيث ي�شارك كل فريق بثالثة طالب 
�لتعادل يح�شب  �مل�شائل ويف حال  �كرب عدد من  �ل��ذي يحل  �لفريق  ويفوز 
�شرم  يف  �شتجري  �لتي  �لعربية  �مل�شابقة  �إىل  بعدها  ليتاأهل  وقتا  لالأ�شرع 

�ل�شيخ مب�شر يف ت�شرين �لثاين �لقادم.
و�أو�شح �أنه يجري يف �لنهائي �لإقليمي �نتقاء �لفرق �لتي متثل �ملنطقة 
�لعربية يف �لنهائي �لعاملي �ل�شابع �لذي �شيقام يف جمهورية �ل�شني �ل�شعبية 

مب�شاركة 128 فريقا من نخبة جامعات �لعامل.
حو�ض  ن��ي��ك��ول  �ملهند�شة  �لتحكيم  جل��ن��ة  ع�����ش��و�  ��شتعر�ض  ب��دوره��م��ا 
و�ملهند�ض حممد ��شعد جتربتيهما يف �مل�شاركة بامل�شابقة يف خمتلف �شنو�تها 
عرب عدة جلان من تنظيم و�إعالم وم�شاركة حل م�شائل �إ�شافة �إىل �لتدريب 
�لأفق  وحت�شني  رف��ع  جلهة  �مل�شابقة  �أهمية  موؤكدين  �لتحكيم  �إىل  و�شول 
�لعلمية  �مل�شاكل  و�إك�شابهم خربة يف حل  للطالب  �لتفكري  و�أ�شلوب  �لعلمي 

و�حلياتية عرب �إ�شقاط �ملعلومات و�مل�شائل على �أر�ض �لو�قع.
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�ختتمت يف مركز ر�شا �شعيد للموؤمتر�ت 
فعاليات �لدورة �لتدريبية يف جمال �إد�رة نظم 
فرع  �أقامها  �لتي  �حلا�شوب  وقيادة  �ملعلومات 
جامعة دم�شق حلزب �لبعث �لعربي �ل�شرت�كي 
وع��ام��ل يف  ط��ال��ب  مئة  نحو  ��شتهدفت  و�ل��ت��ي 

�جلامعة.
و�ع��ت��رب �ل��دك��ت��ور خ��ال��د �حل��ل��ب��وين �أمني 
ت�شريح  يف  �ل���ب���ع���ث  حل�����زب  �جل���ام���ع���ة  ف�����رع 
ل��الإع��الم��ي��ني �أن �ل����دورة �ل��ت��دري��ب��ي��ة ت��اأت��ي يف 
�إطار تاأهيل �لطالب و�لكو�در �لإد�رية �لعاملة 
يف �جلامعة وتهدف �إىل رفع كفاءتهم يف جمال 
لتقدمي  �ل��ف��رع  ����ش��ت��ع��د�د  م��وؤك��د�  �ملعلوماتية 
�ل��دع��م �ل���الزم لإق��ام��ة �مل��زي��د م��ن �ل���دور�ت يف 

�لفرتة �لقادمة.
م��ن ج��ان��ب��ه �أك���د �ل��دك��ت��ور حم��م��د ح�شان 
�لكردي رئي�ض �جلامعة �أن �لدورة تاأتي �شمن 
�شينفذها فرع �جلامعة للحزب  �شل�شلة دور�ت 
�لقدر�ت  لتنمية  رئا�شة �جلامعة  بالتعاون مع 
�لعلمية للكو�در �لعاملة يف �جلامعة و�لطالب 
يف خمتلف �ملجالت ومتكينها من �أد�ء مهامها 

بال�شكل �لأمثل.
�أيهم �حل��ور�ين ع�شو  �ملهند�ض  �أ�شار  بدوره 
مكتبي  رئي�ض  للحزب  دم�شق  جامعة  ف��رع  قيادة 
�ل���دور�ت  ه��ذه  ري��ع  �أن  �إىل  و�ل�����ش��ه��د�ء  �لتنظيم 
�لتخ�ش�شية من �لر�شوم �لتي يدفعها �مل�شاركون 
يعود �إىل �شندوق �شهد�ء جامعة دم�شق مبينا �أنه 
�شتتم �ل�شتعانة مبدربني من خارج �جلامعة يف 
�لدور�ت �لقادمة كموؤ�ش�شة �لت�شالت و�جلمعية 
�لبحوث  ومركز  للمعلوماتية  �ل�شورية  �لعلمية 

�لعلمية.
و�أ����ش���ار ع���دد م��ن �مل�����ش��ارك��ني يف �ل����دورة �إىل 
يف  �شيما  ول  �كت�شبوها  �ل��ت��ي  �مل��ع��ل��وم��ات  �أه��م��ي��ة 
من  كل  لفتت  حيث  �ملعلومات  نظم  �إد�رة  جم��ال 
�لأعمال  لإد�رة  �ل��ع��ايل  �مل��ع��ه��د  م��ن  ع��ب��ود  ع��ب��ري 
�ل�شيا�شية  �لعلوم  كلية  يف  طالبة  يا�شمني  وع��ال 
�إىل �لفائدة �لعلمية و�ملهار�ت �لتي �كت�شبنها من 

خالل �إتباعهن �لدورة �ملذكورة.
�ل�شهاد�ت  ت���وزي���ع  �خل���ت���ام  ح��ف��ل  وت��خ��ل��ل 
�لتقديرية  و�ل����دروع  �ل����دورة  يف  �مل�شاركني  على 

للقائمني عليها.

دورة تدريبية يف جمال اإدارة نظم املعلومات

بكلفة 700 مليون لرية.. ق�شم جديد 
ملعاجلة حديثي الولدة يف م�شفى 

التوليد اجلامعي
جديد�  ق�شما  بدم�شق  �جلامعي  �لن�شاء  و�أم��ر����ض  �لتوليد  د�ر  م�شفى  و�شعت 

ملعاجلة �لأطفال حديثي �لولدة باخلدمة بتكلفة 700 مليون لرية �شورية.
وبني وزير �لتعليم �لعايل �لدكتور عاطف ند�ف �إن �لق�شم �جلديد ياأتي يف �إطار 
عمليات �لتاأهيل و�لرتميم يف �مل�شفى �لتي بد�أت منذ �شنو�ت وو�شلت تكلفتها حلو�يل 

مليار لرية �شورية.
و�أو�شح وزير �لتعليم �أن »�لق�شم �جلديد ي�شم �أحدث �لتجهيز�ت على م�شتوى 
حديثي  �لأطفال  لدى  �ل�شمع  م�شكالت  ومعاجلة  �لوقائي  �لطب  جمال  يف  �لعامل 
�لولدة �إ�شافة �إىل �حلو��شن و�ملناف�ض لتقدمي خدمات تناف�ض �أرقى �مل�شايف �لعاملية 

يف هذ� �ملجال« وو�شلت كلفته �لإجمالية �إىل 700 مليون لرية �شورية.
وقال �لوزير ند�ف: »�إن دعم �مل�شايف وتقدمي �لتمويل �لالزم ل�شر�ء �لتجهيز�ت �لطبية وتطوير 
�أولويات �حلكومة على م�شتوى وز�رتي �لتعليم �لعايل و�ل�شحة« رغم �لظروف  �لكو�در �لطبية من 
وما  �لتوليد �جلامعي  �لعاملني يف م�شفى  ب��اأد�ء  �لرهابية منوها  �لتي فر�شتها �حلرب  و�لتحديات 

يقومون به يف جمال �لبحث �لعلمي.
من جانبه بني مدير �مل�شفى �لدكتور ب�شار �لكردي �أن �لق�شم �جلديد �شيخفف �ل�شغط عن م�شفى 
�لأطفال �جلامعي بدم�شق كونه يقدم خدمات عالجية وت�شخي�شية لالأمر��ض �لور�ثية و�ل�شتقالبية 

وحالت �خلد�ج مو�شحا �أنه ي�شم 12 حا�شنة و40 �شرير� ومنف�شتني وجهازين للعالج �ل�شوئي.
�إىل �نخفا�ض معدل وفيات �لأمهات  �أ�شار �لدكتور �لكردي  �ملوؤ�شر�ت �ل�شحية يف �مل�شفى  وحول 

و�لولد�ن فيه »�إىل م�شتويات قيا�شية« و�شلت �إىل حو�يل 16 وفاة لكل مئة �ألف يف �لعام �ملا�شي وحو�يل 
7 وفيات لكل مئة �ألف خالل �لعام �حلايل »مبينا �أن �مل�شفى يجري 18 �ألف ولدة ونحو 14 �ألف عملية 

�شنويا.
بدورها ر�أت مديرة �لتمري�ض يف �مل�شفى ندى ح�شون �أن زيادة �حلو��شن يف �مل�شفى »�أمر مهم من 

�أجل �إنقاذ حياة �لأطفال«.
ح�شر �لفتتاح معاون وزير �لتعليم �لعايل لل�شوؤون �ل�شحية �لدكتور ح�شن �جلبه جي ورئي�ض 
جامعة دم�شق �لدكتور حممد ح�شان �لكردي و�أمني فرعها حلزب �لبعث �لعربي �ل�شرت�كي �لدكتور 
�مل�شايف  ومدير  �حلامد  حمود  �لدكتور  دم�شق  بجامعة  �لب�شري  �لطب  كلية  وعميد  �حللبوين  خالد 

�جلامعية يف �لوز�رة �أحمد رحال.

�لدكتور�ه يف كلية  �لثمانني عاما على درجة  ح�شل  �ملحامي علي ملحم ذو 
مناق�شته  بعد  جيد  ب��درج��ة  �ل���دويل-  �ل��ق��ان��ون  ق�شم  دم�شق-  بجامعة  �حل��ق��وق 
�لقانون  �لدولية يف  �ملحكمني  �أح��ك��ام  تنفيذ  ع��ن��و�ن  ، حت��ت  �ل��دك��ت��ور�ه  �أط��روح��ة 

�ل�شوري و�لتفاقيات �لدولية، وذلك حتت �إ�شر�ف �لدكتور فوؤ�د ديب.
و�أكد ملحم عقب مناق�شته �لأطروحة على �أن نيله درجة �لدكتور�ه هي فخر 
له وهي لن ت�شيف �إىل حياته �ملهنية ولكنه �أر�د منها بث ر�شالة �إىل �لأجيال باأن 
�لعلم ل حدود له ول يتعلق بعمر �لإن�شان  فالعلم يحتاج �إىل �لإر�دة و�لت�شميم  
من قبل �ل�شخ�ض ذ�ته مقدما �ل�شكر لكلية �حلقوق و�أ�شاتذتها على �لدعم �لذي 

قدموه له.
وقال عميد كلية �حلقوق بجامعة دم�شق �لدكتور ماهر ملندي جامعة دم�شق 
لأول مرة متنح درجة �لدكتور�ه ل�شخ�ض ناهز عمره �لثمانني عاما  م�شري� �إىل 
�أن ملحم �أ�شتاذ قدير يف �ملحاماة ثابر و�جتهد و�أ�شر على �حل�شول على �لدكتورة 

رغم تقدمه يف �ل�شن . 

اأول ر�شــالة دكتوراه يف �شـــورية لطالب 
يف الثمانني من العمر
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�لعالجية  �لتغذية  جم��ال  يف  وخا�شة  �ل�شيدلة 
و�لعالجات �لبديلة و�لتجميل.

ح�شل  �لتي  �ملعلومات  �أن  �خلطيب  و�أو���ش��ح 
عليها �مل�شاركون حديثة جد� ومت تدريبهم ب�شكل 
�مل���خ���رب وحت�شري  ع��م��ل��ي ل���ش��ت��خ��د�م ���ش��ي��دل��ي��ة 
بع�ض �لكرميات و�ملر�هم �جللدية و�مل�شتح�شر�ت 

�لطبيعية و�لتجميلية.
ب�������دوره ع���ب���د �حل���ك���ي���م ن���ت���وف ع��م��ي��د كلية 
�ل�شيدلة �أو�شح يف كلمة له �أن �إطالق �لنقابة لهذه 
�أننا ن�شلك �لطريق �ل�شحيح يف  �ملبادرة دليل على 
ممار�شة مهنة �ل�شيدلة منوها بدور جامعة دم�شق 

على مر �ل�شنو�ت يف تخريج �لكو�در �ملوؤهلة.
للجمهورية  �لعام  �ملفتي  �شماحة  جهته  من 
�ل���دك���ت���ور �أح���م���د ب����در �ل���دي���ن ح�����ش��ون �أ����ش���ار �إىل 
�ل��دور�ت لتجديد خرب�ت �خلريجني  �أهمية هذه 
بناء  يف  ي�شهم  مبا  معلوماتهم  وحتديث  �ل�شباب 
�لوطن ول �شيما �أن �شورية بحاجة �ليوم �إىل فكر 
�أبنائها �إبد�عا و�إنتاجا و�أخالقا د�عيا �إىل مو��شلة 
�لأبحاث �لطبية و�لعلمية يف كل م�شفى مبا يخدم 

الحتفال بتخريج الدفعة الأوىل من الربنامج التعليمي امل�شتمر 
والتدريبي ال�شيدلين

مع  بالتعاون  �شورية  �شيادلة  نقابة  كرمت 
خريجي  دم�شق  وجامعة  �ل��ع��ايل  �لتعليم  وز�رة 
�مل�شتمر  �لتعليمي  �لربنامج  من  �لأوىل  �لدفعة 
�ل�شيدلة  �مل��ت�����ش��م��ن  �ل�����ش��ي��دلين  و�ل��ت��دري��ب��ي 
و�لتغذية  �ل���ب���دي���ل���ة  و�مل����ع����اجل����ات  �ل�������ش���ري���ري���ة 

و�لتجميل.
وخالل �لتكرمي �لذي �أقيم يف مدرج ت�شرين 
�حل�شن  حممود  �لدكتور  �أك��د  �ل�شيدلة   بكلية 
من  حري�شة  �لنقابة  �أن  �شورية  �شيادلة  نقيب 
�لتعليم  دع��م  على  �جل��ام��ع��ة  م��ع  تعاونها  خ��الل 
لرفد  و�مل��ع��ارف  �لعلوم  �أح��دث  ومتابعة  �مل�شتمر 
و�ملدربني  �لقادرين  بال�شيادلة  �لطبي  �لقطاع 
ب�����ش��ك��ل ع��م��ل��ي ومم��ن��ه��ج م��ع��ت��رب� �أن �ل��ع��ل��م هو 
�أبناء  �ل��ن�����ش��ر و�ل�����ش��وري��ون  �حل�����ش��ارة وم��ف��ت��اح 

ح�شارة عمرها يتجاوز �آلف �ل�شنني.
�لنقابة  �أن  �إىل  �حل�����ش��ن  �ل��دك��ت��ور  و�أ����ش���ار 
�جلامعات  يف  �لتجربة  هذه  تعميم  على  �شتعمل 
و�شت�شيف  �مل����ح����اف����ظ����ات  ب���ج���م���ي���ع  �ل���������ش����وري����ة 
�خ��ت�����ش��ا���ش��ات ج���دي���دة م��ه��ن��ي��ة وع��ل��م��ي��ة وفقا 
ل��ل��م��ع��اي��ري �ل��ع��امل��ي��ة ك��م��ا ���ش��ت��ت��ع��اون م���ع �حت���اد 
م�شر  يف  �ل�شيادلة  ون��ق��اب��ات  �ل��ع��رب  �ل�شيادلة 
وتون�ض  و�جل����ز�ئ����ر  ول��ب��ن��ان  و�لأردن  وت��ون�����ض 
وك��ذل��ك �إي���ر�ن ورو���ش��ي��ا و�لهند وك��وب��ا م��ن �أجل 
ببعثات  �ل�شيدلنية  �ل�شورية  �خل��رب�ت  تطوير 

تدريبية م�شرتكة.
ل��ن��ق��اب��ة �شيادلة  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ض 
كلمته  �خل��ط��ي��ب يف  ����ش���ادي  �ل���دك���ت���ور  ����ش���وري���ة 
�ل����دور�ت تطوير �خلدمات  م��ن  �ل��ه��دف  �أن  ب��ني 
�إيجابا  لتنعك�ض  �مل�شايف  �ل�شحية يف  �ل�شيدلنية 
�لأبحاث  �أهمية  �إىل  لفتا  �لعامة  �ل�شحة  على 
و�مل��و���ش��وع��ات �ل��ت��ي مت ت��ن��اول��ه��ا خ���الل �ل����دورة 
بعلوم  يتعلق  فيما  ج��دي��د  بكل  �لتوعية  ب��ه��دف 

�ملجتمع.
�ل��وه��اب �حل�شيني يف  �ل��ط��ال��ب عبد  و�أ���ش��ار 
بر�مج  �أن  �إىل  ب��ال��دورة  �مل�شاركني  �لطالب  كلمة 
�لتعليم �مل�شتمر خطوة جيدة ور�ئدة تتوج �لتعاون 
ب���ني �جل��ام��ع��ة و�ل��ن��ق��اب��ة ب��ه��دف رب����ط �جلامعة 
و��شحة  �آل��ي��ة  �إي��ج��اد  �أه��م��ي��ة  �إىل  لف��ت��ا  باملجتمع 
ل�شتثمار هذ� �لربنامج مهنيا على �أر�ض �لو�قع.

ويف ت�شريح لل�شحفيني ، �أ�شار وزير �لتعليم 
�لهدف من  �أن  �إىل  ند�ف  �لدكتور عاطف  �لعايل 
�ل��دور�ت ربط �جلامعة باملجتمع من خالل  هذه 
�شوق  �ملوجودين يف  للخريجني  �مل�شتمر  �لتدريب 
�لعمل لطالعهم على م�شتجد�ت �لعلوم �حلديثة 
�ملجتمع  وعلى  عليهم  يعود  مبا  �نف�شهم  لتطوير 
بالفائدة لفتا �إىل �أنه �شيتم تعميم هذه �لتجربة 

وباخت�شا�شات �أخرى.
�شيدلنيا  ث����الث����ون  ب���ال���ربن���ام���ج  �����ش����ارك 
و���ش��ي��دلن��ي��ة مل���دة ث��الث��ة �أ���ش��ه��ر مب��ع��دل 3 مر�ت 

�أ�شبوعيا 3 �شاعات يوميا فرتة �لظهرية.

نوافـــــــــــــــذ

عندما ت�شبح 
ال�شتثناءات 

مكت�شبات
ف��ر���س��ت احل���رب ع��ل��ى ���س��وري��ة يف 
�سنتها الثانية جمموعة من االإجراءات 
لظروف  مراعاة  االإ�سعافية   والتدابري 
ط���الب اجل��ام��ع��ات ال�����س��وري��ة ال��ذي��ن  
بدءا  وجامعاتهم  مناطقهم  من  هجروا 
الف�سلي  بالنظام   العمل   اإي��ق��اف  م��ن 
املعدل يف اجلامعات احلكومية والعودة 
بالدورات  وانتهاء  الف�سلي  النظام  اإىل 
االإ���س��اف��ي��ة اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة وال��رتف��ع 
االإج�����راءات  ه���ذه  ف��ك��ان��ت  االإداري،  
مب��ث��اب��ة ف�����س��ح��ة االأم�����ل ل��ل��ك��ث��ري من 
ال��ط��الب ع��ل��ى م���دى ���س��ن��وات احل��رب 
�سحيح  ب�سكل  قراأها  بع�سهم   ال�سبعة  
وا�ستثمرها لتح�سني نتائجه  وحت�سيله 
اخطئوا  ل��الأ���س��ف   واآخ�����رون  العلمي 
حقا  اأ�سبحت  وكاأنها  منها،  الهدف  فهم 

مكت�سبا لهم.
اأو���س��ح دل��ي��ل على ذل��ك ما  ول��ع��ل 
انت�سرت  ع��ن��دم��ا  ال���ع���ام،  ه���ذا  ح���دث 
اإ���س��اع��ات واأخ��ب��ار ب��ع��دم ���س��دور دورة 
اإداري،  ترفع  اأو  ا�ستثنائية   اإ�سافية 
بع�ض  بها  اأ�سيب  التي  الهلع  وح��االت 
عدم  من  تخوفهم  عن  معربين  الطالب 
�سدورها الن معظمهم  يتوقف جناحه 

اأو ترفعه عليها. 
ومعها  �سدرت  االإ�سافية  ال���دورة 
ترفع اإداري، ولكن ما حدث فاق املتوقع ، 
فالطالب مل يعجبهم الو�سع معربين عن 
التنفيذية  التعليمات  من  اأملهم  خيبة 
الربامج  مدة  ق�سر  و  االإ�سافية  للدورة 
اجلامعات،  و�سعتها  التي  االمتحانية 
علما اأن انزعاج معظم الطالب من تاأخر 
�سدور الدورة االإ�سافية كان مربره، اأن 
مل  التي  امل��واد  درا�سة  با�سر  االأغلبية 
يوفقوا يف تقدميها  خالل الف�سل الثاين 
لكي يقدموها يف الدورة االإ�سافية حتى 

قبل �سدور النتائج  االمتحانية.
احل���رب ���س��ارف��ت ع��ل��ى االن��ت��ه��اء، 
و�سعها.  ا���س��ت��ق��ر  اجل��ام��ع��ات  واأغ���ل���ب 
وال���ع���دي���د م���ن ال���ط���الب وط���ن���وا يف 
ما  فهل  احت�سنتهم،  التي  اجل��ام��ع��ات 
باالإجراءات  اال�ستمرار  موجبات  زالت 
خالل  �سن�سهد  اأم  قائمة،  اال�ستثنائية 
العام اجلامعي القادم عودة اإىل النظام 

الدرا�سي الذي �سبق احلرب.  
رجاء يون�ض

جتميل الوجه 
يف دورة تدريبية يف 

كلية طب الأ�شنان
ت�شمنت فعاليات  �لدورة �لتدريبية �لتي نظمتها 
حما�شر�ت  �ل��وج��ه«  »جتميل  ح��ول  �لأ�شنان  طب  كلية 
علمية وتدريبات �شريريه ��شتمرت ثمانية �أيام يف قاعة 

�ملوؤمتر�ت بالكلية.
مو��شيع  على  ل��ل��دورة  �لعلمية  �مل��ح��اور  وت��رك��زت 
�أب����رزه����ا �����ش���ت���خ���د�م���ات �مل������و�د �مل���ال���ئ���ة وط�����رق حقنها 
�لبوتوك�ض  تاأثري  و�آلية  �لوجه  منطقة  يف  وتطبيقاتها 
و��شتخد�ماته �لعالجية يف طب �لأ�شنان و�أنو�ع خيوط 
�شد �لوجه وتقنياته وتطبيقات �مليزو يف جتميل �ملنطقة 

�لوجهية وطرق جتنب �ختالطات �حلقن وعالجها.
و�أو�شح رئي�ض ق�شم جر�حة �لوجه و�لفم و�لفكني 
يف كلية ط��ب �لأ���ش��ن��ان ورئ��ي�����ض �ل����دورة �ل��دك��ت��ور عمر 
�لأمر��ض  ق�شم  مع  بالتعاون  تنظم  �ل��دورة  �أن  ح�شمة 
�جللدية يف كلية �لطب �لب�شري بجامعة دم�شق وتهدف 
يف  للمتدربني  و�ل��ط��ب��ي��ة  �لعلمية  �مل��ع��رف��ة  ت��ع��زي��ز  �إىل 
مو��شيع »مهمة جد�« تعنى بجمالية �لوجه �لذي هو 

من �شلب �خت�شا�ض جر�حة �لوجه و�لفم و�لفكني.
وت���اب���ع.. �إن �خ��ت��ي��ار م��و���ش��وع �ل������دورة ج���اء بعد 
�مل��م��ار���ش��ات �خلاطئة يف  »�ل��ع��دي��د م��ن  مالحظة وج���ود 
�ملتدربني على  وذل��ك لط��الع  �لوجه«  عمليات جتميل 

�لأ�شاليب �ل�شليمة وو�شعهم على �لطريق �ل�شحيح يف تطبيق �ملو�د �ملالئة وحقن �لبوتوك�ض 
وغريها.

�أ�شنان دم�شق وع�شو  �أطباء  ويف حما�شرته »فكر و�آف��اق يف �شناعة �جلمال« ر�أى نقيب 
�أن �شناعة �جلمال هي  ر�شاد مر�د  �لدكتور  �لتجميلي  �لأ�شنان  �لأمريكية لطب  �لأكادميية 
�شكل من �أ�شكال �لفنون و�لبت�شامة �ل�شحية عن�شر �أ�شا�شي فيها مبينا �أن توقعات �جلمال 

تتفاوت بني مري�ض و�آخر وح�شب معايري �ملجتمعات.
ولفت �لدكتور مر�د �إىل �أن نتيجة �لإجر�ء �لتجميلي ترتبط بخربة �لطبيب وتطلعات 
�ملري�ض م�شدد� على �شرورة و�شع �خلطة �لتجميلية ب�شكل م�شرتك بني �ملخت�ض و�ملري�ض 
م�شري� �إىل �أن معايري �جلمال غري موحدة وتختلف بني �ملجتمعات فبع�شها يركز على �شكل 

�لوجه �أو �لأ�شنان و�أخرى على �جل�شم وغريها.
�لب�شري  �لطب  كلية  يف  �جللدية  ق�شم  رئي�شة  حممد  منال  �لدكتورة  حتدثت  بدورها 

بجامعة دم�شق عن ��شتطبابات �ملو�د �ملالئة و�لآثار �جلانبية �ملحتملة لها و�شبل جتنبها.
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بجامعة  �ل���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
جمال  يف  �ل���ت���دري���ب���ي���ة  دورة  دم�������ش���ق 
و�لتقانة  �جل���زي���ئ���ي���ة  �ل���ب���ي���ول���وج���ي���ا 
 We حل��ي��وي��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع ف��ري��ق�
Research للبحث �لعلمي بعنو�ن 
ك�شف  يف   PCR تقانات   "��شتعمال 

بع�ض �لتغري�ت �جلينية". 
دم�شق  ج���ام���ع���ة  رئ���ي�������ض  وق�������ال 
�ل���دك���ت���ور حم��م��د ح�����ش��ان �ل���ك���ردي يف 
ك��ل��م��ة ل���ه خ����الل �ف��ت��ت��اح �ل�������دورة  �أن 
�ل��دورة تتجلى من خالل  �أهمية هذه 
�مل�������ش���روع �ل���ت���دري���ب���ي �ل���ن���وع���ي �ل���ذي 
���ش��ت��ق��دم��ه ل��ل��م��ه��ت��م��ني و�ل��ع��ام��ل��ني يف 
و�لتي  �جلزيئية  �لبيولوجيا  جم��ال 
�لتعريف  ل��ه��م يف  ه��ام��ة  ف��ر���ش��ة  ت��ع��د 

ا�شتعمال تقانات PCR  يف دورة تدريبية يف البيولوجيا اجلزيئية 

م�����ش��ت��م��رة ل��ل��ت��ط��ور �ل��ع��ل��م��ي �ل��ع��امل��ي يف هذه 
�لتقنيات �لو�عدة.  

عال  �ل�����دورة  من�شقة  �أو���ش��ح��ت  ب���دوره���ا 
باأن   We Research ف��ري��ق   م��ن  عبا�ض 
�ل������دورة  ت�����ش��ت��ه��دف ج��م��ي��ع �مل��ه��ت��م��ني مبجال 
ب��ال��در����ش��ات �حليوية  �ل��ب��ي��ول��وج��ي��ا �جل��زئ��ي��ة 
�لعليا  �لدر��شات  ط��الب  فيهم  مبن  و�لطبية 

�لطبية  �ل���ك���ل���ي���ات  يف  �لأخ��������رية  و�ل�������ش���ن���و�ت 
�لتقانات  جم������الت  يف  ب��ال��ع��م��ل  �ل���ر�غ���ب���ني 
�حليوية م�شتقبال و�لتي تعتمد ب�شكل �أ�شا�شي 
على �لتعامل مع �ملادة �جلينية من ��شتخال�ض 
�جلينوم،  م���ن  ل��ل��ج��ي��ن��ات  وع�����زل  وت�����ش��خ��ي��م 
وحتديد وك�شف �لتغري�ت �جلينية و�لطفر�ت 
وعالقتها بالأمر��ض �ل�شرطانية مبا ي�شهم يف 

تاأ�شي�ض نو�ة لباحثني يف �مل�شتقبل. 
�لأول  �ل��ي��وم  فعاليات  وت�شمنت 
�أربعة  مل��دة  ت�شتمر  ،�ل��ت��ي  �ل����دورة  م��ن 
بالأبحاث  للتعريف  حما�شر�ت  �أي���ام، 
�ملنجزة يف تقانات �لبيولوجيا �جلزئية 
�جلينية  �مل������ادة  ����ش��ت��خ��ال���ض  وط�����رق 
عملية   جل�شة  ب��الإ���ش��اف��ة  وتو�شيفها 
�لدم  م��ن   DNA ��شتخال�ض  ح��ول 

�ملحيطي ومعايرته وحتديد نقاوته. 
فريق  هو   We Research
ن�����ش��اأ يف ج��ام��ع��ة دم�شق  ب��ح��ث��ي  ط��ب��ي 
ي��ع��م��ل ع��ل��ى  دع���م �ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي يف 
�ل�شورية من خالل تنظيم  �جلامعات 
تدريبية  ودور�ت  ع��ل��م��ي��ة  م���وؤمت���ر�ت 
�لطبي  ب��ال��ب��ح��ث  �ل���ر�غ���ب���ني  جت���م���ع 

�لدر��شات  يف  �مل�شتعلمة  �لأ�شا�شية  بالتقنيات 
�لدورة  �أن هذه  �إىل  �حليوية و�لطبية.  لفتا 
�لأبحاث  ع��ل��ى  �ل�����ش��وء  ت�شليط  يف  �شت�شهم 
�مل���ج���ال وتعزيز  ه���ذ�  �لأ���ش��ي��ل��ة يف  �ل�����ش��وري��ة 
�لعلمية  خ���الل خم��اب��ره��ا  م��ن  دور �جل��ام��ع��ة 
على  قادرين  وباحثني  بناء طالب  �ملجهزة يف 
�لعمل �ملخربي �لبحثي يف �مل�شتقبل و مو�كبة 

�إقامة  �إىل  �لفريق  يهدف  كما  �ملخت�شني  مع 
للعمل  �لطبية  �لكليان  ط��الب  ب��ني  ع��الق��ات 
توؤهلهم �خلو�ض  �أبحاث طبية م�شرتكة  على 
تنفيذ  �إىل  بالإ�شافة  �لطبي  �لبحث  غمار  يف 
�مل�شاريع  وحت�شني مهار�ت �لطالب  �ملبتدئني 
ع��ل��ى �ل��ب��ح��ث �ل��ع��ل��م��ي ودع����م �أب���ح���اث طالب 

�لبكالوريو�ض.

ت�سميم  جهاز اختبار منظم ال�سرعة 
يف امل�سعد

�لقد�شي/  و�ب��ر�ه��ي��م   ، �ل��د���ش��وق��ي  /ر�ئ����د  �ل��ط��ال��ب��ان  �شمم 
�لهند�شة  بكلية  و�لإن��ت��اج  �مليكانيكي   �لت�شميم  هند�شة  ق�شم  يف 
�مليكانيكية و�لكهربائية جهاز� لختبار منظم �ل�شرعة)�لرب�شوت( 
�لعاملية  و�ملعايري  �ل�شحيحة  �لأ�ش�ض  وف��ق  �لكهربائي  �مل�شعد  يف 

وفق ما �أفاد به �لدكتور خالد �شرف �مل�شرف على �مل�شروع.
بحيث يحقق �ختبار �لرب�شوت �مل�شنع حمليا �أو �مل�شتوردة يف 
حال رغبة �جلهة �مل�شتفيدة من ذلك ، و�ختبار منظمات �ل�شرعة 
خم�ض  م��ن  �أك���رث  ��شتخد�مها  على  م�شال  و�ل��ت��ي  �خل��دم��ة  قيد 

�شنو�ت.
و�أو�شح �شرف ز باأن ميزة �ل�شتخد�م �ل�شحيح ملنظم �ل�شرعة 
يف �مل�شاعد تفقد �شالحيتها بعد مرور خم�ض �شنو�ت �لأمر �لذي 
دفعنا بالق�شم  ملحاولة هذ� �جلهاز   لفتا �إىل �أن �جلهاز  خ�شع 
�نه �شالح  لالختبار�ت �لالزمة فور �لنتهاء من ت�شنيعه وتبني 
لال�شتخد�م ويعترب بديال حقيقيا عن منظمات �ل�شرعة �ملنتجة 
�ملوؤ�ش�شات �ل�شناعية  �أن هذ� �لت�شميم بر�شم  �أوروب��ا لفتا �ىل  يف 

�لإنتاجية ليغطي �ل�شوق �ملحلية و�لإقليمية.

م�شاريع 
هامة 

يف طاقة 
الرياح

لفت �لدكتور كمال ناجي �أ�شتاذ �لطاقات �ملتجددة  �ملتخ�ش�ض 
طاقة  يف  و�ملتخ�ش�ض  و�لكهربائية  �مليكانيكية  �لهند�شة  كلية  يف 
�لطاقات  �شعبة  ط��الب  نفذها  نوعية  م�شاريع   وج��ود  �إىل  �ل��ري��اح  
طاقة  يف  �لريحية  و�مل���ز�رع  �لعنفات  جم��ال  يف  �لكلية   يف  �ملتجددة 
�لرياح ومنها  در��شة تنفيذية لرتكيب عنفة ريحية يف جزيرة �أرو�د 
مبوقع �شخري غري قابل لال�شتثمار، حيث �قرتحت �لدر��شة و�شع 
عنفة و�حدة ت�شاهم يف تغذية �جلزيرة بالكهرباء  . كما مت تقدمي 
م�شروع مميز عبارة عن  مزرعة ريحية يف عر�ض �لبحر بطرطو�ض 
با�شتطاعة 100 ميغاو�ط على بعد 800 مرت من �ل�شاحل بالإ�شافة 
�ملياه  م��رت يف  كيلو   8 بعد  �أخ���رى على  �إن�شاء حمطة  �ق���رت�ح   �إىل  
جدية  در��شة  �إىل  بالإ�شافة  ميغاو�ط    600 با�شتطاعة  �لإقليمية 
لإن�شاء مزرعة هحينة ريحية �شم�شية يف منطقة ح�شياء با�شتطاعة 

200 ميغا و�ط ريحي و20 ميغاو�ط �شم�شي.
كما نوه  ناجي �إىل در��شة هامة نفذتها جمموعة من �لطالبات  
لإن����ارة �ل�����ش��و�رع و�حل���د�ئ���ق ع��ن ط��ري��ق ط��اق��ة �ل��ري��اح �أو �لطاقة 
�لهجينة عبارة عن عنفات ريحية عمودية على �شكل �شجرة تو�شع 
�أن هذ� �مل�شروع يف حال مت تطبيقه  يف �ل�شو�رع  �أو �حلد�ئق موؤكد�ً 

�شيكون خطوة هامة لإنارة �ل�شو�رع ب�شكل د�ئم. 

الن�شاط الطالبي ..
حاجة ولي�س ترف

من  �لعلمية  �لطالبية  �جلامعية  �لن�شاطات  تعترب 
�لرب�مج �لإيجابية  �لتي تنمي �شخ�شية �لطالب وت�شعد 
ق���درت���ه وت�����ش��غ��ل �أوق������ات ف���ر�غ���ه، و�ل���ط���ال���ب حم����ور هذه 

�لن�شاطات �إىل جانب در��شته �لأكادميية. 
و�أهد�فها  �لطالبية  �لن�شاطات  و�ق���ع  على  للتعرف 
بجامعة دم�شق �لتقت جريدة �جلامعة نائب رئي�ض جامعة 
دم�شق لل�شوؤون �لعلمية �لدكتور ع�شام خوري  حيث  �أكد 
�هتمام �جلامعة  بتاأمني كافة �مل�شتلزمات �ملادية و�ملعنوية 

بالتن�شيق مع �لكلية لإقامة مثل هذه �لن�شاطات.
جزء  �جل��ام��ع��ي��ة  �ل��ن�����ش��اط��ات  �أن  �إىل  خ�����وري  ول���ف���ت 
�إعد�د �لطالب �لقادر  �أ�شا�شي من روح �جلامعة ت�شاهم يف 
و�مل�شاهمة  �لع�شر  معطيات  م��ع  �لإي��ج��اب��ي  �لتعامل  على 
باملعلومات  تزويده  �إىل  �إ�شافة  �ملجتمع  تنمية  يف  بفاعلية 
�لتخ�ش�شية و�ملهار�ت �ملهنية،  وهي ترفا يف حياة �لطالب 
�جلامعي ، و�إمنا �شرورة لبد منها  بهدف تزويد �لطالب 
باخلرب�ت يف كل ما يقومون به من ن�شاط عملي �أو ثقايف 

د�خل �جلامعة �أو خارجها .
�لطالب  جميع  ت�شجع  �جلامعة   .. �خل��وري  و�أ���ش��اف 
على �مل�شاركة يف هذه �لن�شاطات �لتي ت�شاهم يف  �عد�د جيل 
�شوي من �لطالب قادر على فهم  جمتمعه لي�شاهم بالبناء 

و�لتطوير .
ت��ز�ل حري�شة على  �أن �جلامعة كانت ول  �إىل  و�أ���ش��ار 
و�ل��ث��ق��اف��ي��ة و�حل���ر����ض على  �ل��ع��ل��م��ي��ة  �ل��ن�����ش��اط��ات  تنظيم 
م�شاركة �أكرب عدد من �لطالب فيها  وتبذل �جلهد و�لوقت 
لإجناحها م�شدد� على �شرورة تقدمي �لدعم بكافة �أ�شكاله 
�لتي   �لن�شاطات  ه��ذه  ل�شتمر�ر  �لتعليم  وز�رة  قبل  م��ن 

ت�شاهم يف �نتماء �لطالب جلامعتهم ووطنهم.
�سريين العجي 
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احتفالية فنية ومعر�س طالبي 
وتوثيقي 

يف كلية الهند�شة املعمارية
و�ل�شبعني  �حل���ادي���ة  �ل���ذك���رى  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
نظمت  �شورية  �لفرن�شي عن  �مل�شتعمر  جلالء 
ب��ج��ام��ع��ة دم�شق  �مل��ع��م��اري��ة  �ل��ه��ن��د���ش��ة  ك��ل��ي��ة 
يوم  عن  فيلم  عر�ض  ت�شمنت  فنية  �حتفالية 
قدمها  وطنية  غنائية  وع��رو���ش��ا  �ل�شتقالل 
�ف��ت��ت��اح معر�ض  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��ك��ل��ي��ة  ط���الب 
وهو�يات  �لفرن�شي  �لن��ت��د�ب  »ف���رتة  ب��ع��ن��و�ن 

�لطالب«.
�أم��ني فرع  �أ���ش��ار  �ملعر�ض  �فتتاح  و خ��الل 
جامعة دم�شق حلزب �لبعث �لعربي �ل�شرت�كي 
�أه��م��ي��ة تنظيم  �إىل  �ل��دك��ت��ور خ��ال��د ح��ل��ب��وين 
�لتي  و�لفنية  �لثقافية  و�لن�شاطات  �لفعاليات 
و�لتاريخية  �ل��وط��ن��ي��ة  ب��امل��ن��ا���ش��ب��ات  ت��رت��ب��ط 
�أجل  من  للم�شاركة  �لطالب  حتفيز  و�شرورة 

تكري�ض قيم �لنتماء �لوطني لديهم.
ولفت حلبوين �إىل �أن �أهمية �ملعر�ض تنبع 
�لتاريخ من  �إب��د�ع��ي��ا لإح��ي��اء  م��ن كونه عمال 
مبا�شي  و�رتباطها  �لر�شومات  بع�ض  خ��الل 
�ملقاومة �ملتجذر يف �شورية و�إظهار �لنت�شار�ت 
�ليوم  �ل�شوري  �لعربي  �جلي�ض  يحققها  �لتي 
�ملعار�ض  ه���ذه  تنظيم  �أن  م��ع��ت��رب�  �مل��ي��د�ن  يف 
و�لفعاليات يف هذه �لظروف هو مقاومة بحد 
ذ�تها و�أكرب دليل على �شمود �ل�شعب �ل�شوري 

يف وجه كل �أ�شكال �لعدو�ن و�لإرهاب.
دم�شق  جامعة  رئي�ض  �أو���ش��ح  جانبه  م��ن 
�أن تنظيم  �ل���ك���ردي  �ل��دك��ت��ور حم��م��د ح�����ش��ان 
ت��ق��ل��ي��د� يف جامعة  �أ���ش��ب��ح  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  ه����ذه 
دم�شق تقيمها يف كلياتها ومنها كلية �لهند�شة 
�ملعمارية �لتي تتميز باإبد�عات طالبها �لفنية 
�مل��ع��ر���ض ي�شم  �أن ه��ذ�  �إىل  و�مل��ع��م��اري��ة لف��ت��ا 
�أع��م��ال �لطالب و���ش��ور� ول��وح��ات توثق فرتة 
قبل وبعد �ل�شتقالل وكيف دحر �أبناء �شورية 
يوجد  ل  ب��اأن��ه  للتذكري  �لفرن�شي  �مل�شتعمر 
�إىل  �لأر���ض  �أن يحتل هذه  ي�شتطيع  م�شتعمر 

�لأبد.
�لهند�شة  كلية  عميد  ب��ني  ل��ه  كلمة  ويف 
�ملعر�ض  �أن  حممود  �شلمان  �لدكتور  �ملعمارية 
ي�����ش��م ع�����ش��ر�ت �لأع���م���ال �ل��ت��ي ت���ربز هو�يات 
�أهد�ف تعليمية باعتباره  �لطالب �لفنية وله 
تاريخهم  مع  �لطالب  لتو��شل  مهمة  و�شيلة 
خالل  م��ن  �أج���د�ده���م  بت�شحيات  وتعريفهم 
�للوحات �لتوثيقية حلقبة �لحتالل �لفرن�شي 

ل�شورية.
عرقاوي  عبري  �لدكتورة  �أ���ش��ارت  بدورها 
�أكرث  ل��ه  �مل��ع��ر���ض  �أن  �إىل  �لكلية  يف  �مل��در���ش��ة 
�لكلية  عمل  ب��اآخ��ر  �أو  ب�شكل  يعك�ض  وج��ه  م��ن 
مب��ن��ح��ى �ل��ت��وث��ي��ق و�إب������ر�ز ج���زء م���ن جمهود 
�ل����ط����الب ح���ي���ث ع�����ربت �أع����م����ال �ل����ط����الب يف 
من  �أك���رث  يف  �ملتنوعة  مو�هبهم  ع��ن  �ملعر�ض 
منحى مثل �لبورتريه و�لر�شم �ملعماري �لفني 
لبع�ض �ملناطق �لتاريخية كما ت�شمنت �أفكار� 
جديدة يف طريقة �لتعبري بني �لغامق و�لفاحت 
عر�ض  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  و�لأ�����ش����ود  و�لأب���ي�������ض 
من  �ل�شتقالل  عهد  �شهدها  �لتي  �لأح����د�ث 
�أ�شاتذة  بع�ض  ل��دى  حمفوظة  وث��ائ��ق  خ��الل 

�لكلية �ملخ�شرمني.

ومعر�س حول املباين واملواقع 
التاريخية املت�شررة جراء 

الإرهاب
لال�شت�شعار  �لعامة  �لهيئة  مع  بالتعاون 
�ملعمارية  �لهند�شة  كلية  يف  �فتتحت  بعد  عن 
يف جامعة معر�شاً حتت عنو�ن “ر�شد �ملباين 
و�ملو�قع �لتاريخية �ملت�شررة يف �شورية .�شارك 
فيه نحو 250 طالبا وطالبة من �ل�شنة �لثالثة 

يف �لكلية. 
�ل��دك��ت��ور حم��م��د ح�����ش��ان �لكردي  وب���ني 
�لذي  �مل��ع��ر���ض  �أه��م��ي��ة  دم�شق  جامعة  رئي�ض 
�أنحاء  �لأث����ري����ة يف خم��ت��ل��ف  �مل���ع���امل  ي��ر���ش��د 
�ل��ت��ق��اط ���ش��ور ف�شائية  ���ش��وري��ة م���ن خ���الل 
حلق  �ل��ذي  و�ل�شرر  �لدمار  حجم  تظهر  لها 
�شيتم  �لإرهابية وكيف  بها ج��ر�ء �لع��ت��د�ء�ت 

باأهمية  �مل���ع���م���اري���ة  �ل��ه��ن��د���ش��ة  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د 
�لدورة �لتدريبية �لتي �أقامتها �لهيئة �لعامة 
لال�شت�شعار عن بعد لنحو 70 طالبا من طالب 
�لكلية و�لتي متحورت حول كيفية �ل�شتفادة 
من برنامج »جي �آي �إ�ض« �لذي يعتمد قيا�ض 
�لأر����ض وتقييم  �لأث��ري��ة على  �مل��و�ق��ع  بيانات 

�لأ�شر�ر فيها.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا �أو����ش���ح���ت �ل���دك���ت���ورة عبري 
عرقاوي رئي�شة ق�شم تاريخ ونظريات �لعمارة 
�ملعر�ض يدعم  �أن  �ملعمارية  �لهند�شة  كلية  يف 
�لثالثة �شمن  �ل�شنة  �جلانب �لعملي لطالب 
مقرر �إحياء �ملباين و�ملو�قع �لتاريخية معتربة 
�أن ر�شالة �ملعر�ض �لأ�شا�شية هي �حلفاظ على 
�لهوية �ل�شورية من خالل تقدمي روؤى �أولية 
تنم عن وعي �لطالب يف �لكلية لإعادة �إعمار 

�لآثار يف كل �ملحافظات.
ويف نهاية �ملعر�ض مت توزيع �شهادة »جي 
�آي �إ������ض« م��ب��ت��دئ وم��ت��و���ش��ط ع��ل��ى ع���دد من 

�لطالب �مل�شاركني باملعر�ض.
200 عمل طالبي يف املعر�س 

البيولوجي الأول
ب��ج��ام��ع��ة دم�شق  �ل���ع���ل���وم  ك��ل��ي��ة  �أق����اك����ت 
ق�شم  ل��ط��الب  �لأول  �ل��ب��ي��ول��وج��ي  �مل��ع��ر���ض 
قام  عمل   200 ت�شمن  �لكلية  يف  �لبيولوجيا 
باإعد�دها طالب �لكلية يف دم�شق و�ل�شويد�ء.

�ملعر�ض  يف  �مل���ق���دم���ة  �لأع����م����ال  وت�����ش��م 
�لكلية جم�شمات  �لأوىل يف  للمرة  �لذي يقام 
�لكائنات  تعليمية حول مر�حل منو  ولوحات 

�حلية.
�لدكتور  �ل��ع��ل��وم  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  و�أو�����ش����ح 
�لتعرف  �ملعر�ض  من  �لهدف  �أن  دي��ب  عدنان 
م��ن خالل  �لأح��ي��اء  لكل  �لنمو  م��ر�ح��ل  على 
�إد�رة  �أن  م��وؤك��د�  و�ل��ل��وح��ات  �ملج�شمات  ه���ذه 
�لت�شهيالت للطالب لإجناح  �لكلية تقدم كل 
كل �لفعاليات �لتي من �شاأنها تعزيز قدر�تهم 

�لعلمية.
وبني �ملدر�ض يف �لكلية �لدكتور �شريوؤو�ض 
حممد �أن �لغاية من �ملعر�ض حتفيز �لطالب 
�لتخ�ش�شي  �لعلمي  �لإب���د�ع���ي  �ل��ع��م��ل  ع��ل��ى 
�ملخترب�ت  يف  �ملج�شمات  هذه  من  و�ل�شتفادة 
�أنه  �إىل  لف��ت��ا  وتعليمية  �إي�شاحية  كو�شائل 
�ملعر�ض  ن��ه��اي��ة  يف  �مل��ج�����ش��م��ات  ت��وزي��ع  �شيتم 
على �ملد�ر�ض مبا فيها مد�ر�ض �أبناء �ل�شهد�ء 

ملرحلتي �لتعليم �لأ�شا�شي و�لثانوي.

قبل  عليه  ك��ان��ت  م��ا  �إىل  و�إع��ادت��ه��ا  ترميمها 
�لكلية  تبذلها  �لتي  باجلهود  منوها  �لأزم���ة 
و�هتمامها باملو�قع �لأثرية خا�شة من خالل 
�لذي  »�شايو«  و�لتخ�ش�ض  �لتاأهيل  ماج�شتري 
دم�شق  ري��ف  �لأث��ري��ة يف  �ملو�قع  بتاأهيل  يعنى 
�أر�ض  على  نتائجه  ونالحظ  وحم�ض  وحلب 
�لو�قع من �أجل �إعادة �لآثار �إىل ما كانت عليه 
لالآثار  �لعامة  �مل��دي��ري��ة  م��ع  بالتعاون  وذل��ك 

و�ملتاحف.
منيني  هيثم  �ل��دك��ت��ور  �أ���ش��ار  جانبه  م��ن 
مدير عام هيئة �ل�شت�شعار عن بعد �إىل �أهمية 
و�شمولية  قيمة  ذي  بعمل  �ل��ط��الب  م�شاركة 
م��ن خ���الل �إن��ت��اج خ��ر�ئ��ط ل��ل��م��و�ق��ع �لأثرية 
وحتليلها لتقييم �لأ�شر�ر ور�شدها على �أر�ض 

�لو�قع.
ب������دوره ن����وه �ل���دك���ت���ور ���ش��ل��م��ان حممود 
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مب�شاركة 80 جامعة وموؤ�ش�شة تعليمية وطالبية انطالق فعاليات معر�س التعليم الدويل
حتت عنوان »تعلم اليوم.. لتقود غدا« انطلقت فعاليات معر�ض 
 80 من  اأكرث  مب�ساركة  بدم�سق   روز  داما  فندق  يف  ال��دويل  التعليم 
جامعة ومعهدا وموؤ�س�سة تعليمية وطالبية وعلمية ومركزا للتدريب 

واللغات وممثلني عن جامعات عربية واأجنبية.
وت�سمن املعر�ض الذي ا�ستمر ثالثة اأيام جمموعة من الندوات 
يف  للم�ساهمة  االإ�سرتاتيجية  االأهداف  ذات  املتنوعة  واملحا�سرات 

بناء �سورية امل�ستقبل.
واأكد الدكتور بطر�ض ميالة معاون وزير التعليم العايل ل�سوؤون 
اجلامعات اخلا�سة يف ت�سريح لالإعالميني عقب االفتتاح اأن املعر�ض 
احلكومية  ال�سورية  للجامعات  ح�سارية  علمية  ظاهرة  ي�سكل 
واخلا�سة بهدف اإلقاء ال�سوء على التخ�س�سات املتوفرة فيها واأبرز 
الدرا�سية  �سنواتهم  التي ينجزها طالبها خالل  االأبحاث وامل�ساريع 
وقوته  الوطن  �سمود  من  جزء  واأ�ساتذتها  �سورية  طلبة  اأن  معتربا 
حتقيق  حتى  االإره��اب  مواجهة  يف  وقيادتهم  جي�سهم  خلف  يقفون 

الن�سر.
املجموعة  رئي�ض  مرزوق  نبيل  املهند�ض  الدكتور  بني  جانبه  من 

االقت�سادية لرتويج اال�ستثمارات الدولية اجلهة املنظمة للمعر�ض اأن املعر�ض يعد من اأهم املحطات العلمية والتعليمية التخ�س�سية يف �سورية والتي ت�سم كل 
الفعاليات واملوؤ�س�سات واجلهات املعنية بهذا املجال لبناء �سورية امل�ستقبل.

جولة تفقدية على امتحانات الدورة الإ�شافية 
يف جامعة دم�شق

تفقد �ل��دك��ت��ور خ��ال��د �حل��ل��ب��وين �أم���ني ف���رع ج��ام��ع��ة دم�����ش��ق حل���زب �ل��ب��ع��ث �لعربي 
�متحانات  �شري  �ليوم  �لكردي   �لدكتور حممد ح�شان  دم�شق  ورئي�ض جامعة  �ل�شرت�كي 

�لدورة �لإ�شافية ، �لتي يتقدم �إليها طالب جامعة دم�شق وجامعتي حلب و�لفر�ت.
�لآد�ب  �لكلية يف كليتي  ق��اع��ات وم��درج��ات  �لتي �شملت   �طلعا خ��الل  ه��ذه �جل��ول��ة 

و�لإعالم على و�قع �لمتحانات و��شتمعو� �إىل �آر�ء عدد من �لطلبة.
و �أكد �حللبوين �أن �لدورة  �لإ�شافية مكرمة كبرية من �ل�شيد �لرئي�ض من �أجل �إتاحة 
�لفر�شة للطالب لتح�شني نتائجهم �لمتحانية ب�شكل �أف�شل  لفتا �إىل �أن �لإقبال �لكثيف 
دليل  باحل�شور   و�لإد�ري  �لتدري�شي  �لكادر  و�ل��ت��ز�م  �متحاناتهم   تقدمي  على  للطالب 
و��شح  على �أن �لعملية �لمتحانية ت�شري يف �جلامعة ب�شكل منتظم وفق �لرب�مج �ملحددة 
دون �أي م�شاكل. وهي ر�شالة  للعامل  على حر�ض �ل�شوريني على ��شتمر�رية م�شرية �لعلم 

و�لعمل و�لبناء لغد �أف�شل.
بدوره �أو�شح  �لكردي باأن �جلامعة  �تخذت جميع �لإجر�ء�ت �لالزمة لإجناح �لعملية 
ودرعا  و�ل�شويد�ء  �لقنيطرة  يف  وفروعها  كلياتها  بجميع  �لإ�شافية  للدورة  �لمتحانية 
وتاأمني كل �مل�شتلزمات و�لتجهيز�ت �لالزمة ومر�عاة وتهيئة �لظروف �ملالئمة للطالب 

وعدم �لتاأخري يف �إ�شد�ر �لرب�مج �لمتحانية.
فاتهم وحتقيق  ما  لتحقيق  �لإ�شافية  �ل��دورة  �لطالب لغتنام فر�شة  �لكردي  ودعا 
بعد  �أعطت توجيهاتها  �أن �جلامعة  �إىل  لها لفتا  �شيتقدمون  �لتي  �مل��و�د  �أف�شل يف  نتائج 
من  �لنتهاء  ف��ور  �لت�شحيح  عمليات  ت��ب��د�أ  بحيث  �لمتحانية   �لنتائج  ب��اإ���ش��د�ر  �لتاأخر 

�متحان كل مادة. 
�آب   وكانت �متحانات �لدورة �لإ�شافية بد�أت يف كليات جامعة دم�شق وفروعها يف 23 

�جلاري وت�شتمر لغاية �لأ�شبوع �لثالث من �شهر �أيلول �لقادم.

عناية ملونة.. حملة تطوعية لإعادة تاأهيل املنظر العام لكلية 
الطب الب�شري

�ختتمت كلية �لطب �لب�شري بجامعة دم�شق بالتعاون مع فريق »�لنحل �لأخ�شر« �ل�شبابي 
حملتها �لتطوعية حتت عنو�ن »عناية ملونة« لإعادة تاأهيل �ملنظر �لعام للكلية وتلوين وتزيني 

مد�خلها وحد�ئقها با�شتخد�م تقنيات �إعادة �لتدوير.
وخالل جولة على حد�ئق �لكلية بني رئي�ض جامعة دم�شق �لدكتور حممد ح�شان �لكردي �أن 
�حلملة تاأتي �شمن ن�شاطات �جلامعة لإعادة تاأهيل مد�خل �لكليات وزر�عة حد�ئقها ور�شم لوحات 
�أن �حلملة تر�شخ �لفكر �لتطوعي لدى �ل�شباب  جد�رية وفنية تعرب عنها وعن طالبها معترب� 

ك�شبيل لالرتقاء باملجتمع و�لإ�شهام يف �إعالء �شاأن �لوطن يف كل �ملجالت.
من جانبه �أ�شار �لدكتور حمود حامد عميد كلية �لطب �لب�شري بجامعة دم�شق �إىل �أن �حلملة 
��شتمرت �شهرين ومتثلت باإ�شافة مل�شات فنية على مد�خل �لكلية وحد�ئقها وجدر�نها وترميمها 
�إىل  �إط��ار�ت �ل�شيار�ت �مل�شتعملة  من خالل ��شتخد�م مو�د متنوعة ومتو�فرة يف �لبيئة وحتويل 
قطع �أثاث مفيدة ومقاعد للطالب ب�شكل جميل مبينا �أن �حلملة مبادرة من �لطالب تعرب عن 

�إح�شا�شهم باجلمال رغم كل ظروف وحتديات �حلرب �لإرهابية �لتي تتعر�ض لها �شورية.
طالبا   120« �إن   .. �لتطوعي  �ل�شبابي  �لأخ�شر«  »�لنحل  فريق  من  جرب  ع��الء  ق��ال  ب��دوره 
وطالبة من خمتلف كليات جامعة دم�شق �شاركو� باحلملة �لتي متت على ثالث مر�حل هي �إعادة 
�لتدوير ور�شم لوحات ذ�ت طابع طبي على �جلدر�ن وحملة ت�شجري �شملت �أرجاء �لكلية« م�شري� 

�إىل �أن هذه �حلملة نفذت �شابقا يف كلية �لعلوم.
�لعربي  �لبعث  حلزب  دم�شق  جامعة  فرع  �أم��ني  �حللبوين  خالد  �لدكتور  �جلولة  يف  �شارك 

�ل�شرت�كي و�أع�شاء قيادة �لفرع.
يذكر �أن فريق »�لنحل �لأخ�شر« جتمع طالبي تطوعي تاأ�ش�ض عام 2012 بهدف تعزيز �نتماء 

�لطالب جلامعتهم وحتفيزهم ليكونو� �شركاء باإعادة �لإعمار و�لنهو�ض ب�شورية.
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احلياة الربية والتنوع احليوي  يف �شورية
�مللتقى  �ألقيت يف  �لتي  تنوعت �ملحا�شر�ت 
�لبيئي »�لتنوع �حليوي« �لذي عقد موؤخر� يف 
كلية �لعلوم ، و��شتعر�ض �ملحا�شرون �مل�شاركون 
يف �أعمال �مللتقى و�قع �حلياة �لربية يف �شورية 

و�برز �لتحديات �لتي تو�جهها. 
ة  الثدييَّات الربيَّ

ق�شم  رئ��ي�����ض  د�ود  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  ك�شف 
بها  ���ش��ارك  �لتي  حما�شرته  يف  �لبيئية  �لعلوم 
�لأ�شلي  �مل��وط��ن  تعد  �ل�����ش��وري��ة  �ل��غ��اب��ات  �أن  يف 
�إىل   م�شري�  �لثديات،   �شاللت  من  كبري  لعدد 
تناق�ض ملحوظ لعدد كبري من �لثديات �لربية 

�ل�شورية مقارنة مع عدد �لأنو�ع �لعاملية.
�لوطنية  �ل��در����ش��ة  �أن  �إىل  د�وود  و�أ���ش��ار   
للتنوع �حليوي يف �شورية �أجنزت قبل نحو 19 
�لأنو�ع  حالة  تقييم  �إع���ادة  ي�شتدعي  مم��ا  ع��ام 
وقدم    . م�شتمرة  ب�شورة  ومر�جعتها  وعددها 
�خلفا�شيات  �أن���و�ع  ع��دد  ذل��ك  على  مثال  د�وود 
كما   25 ولي�ض   27 �لقطر  �أر����ش��ي  يف  �مل�شجلة 
�أنو�ع  تنت�شر  حيث  �لوطنية  �لدر��شة  يف  وردت 
وت�شكن  �لقطر،  �أر��شي  معظم  يف  �خلفا�شيات 
معظم �لبيئات. وعدد �لأنو�ع �26 منها يتغذى 
ع��ل��ى �حل�������ش���ر�ت، ون������وٌع و�ح�����د ي��ت��غ��ذى على 

�لفو�كه.
�شرحا  حم��ا���ش��رت��ه  يف  د�وود  ق����دم  ك��م��ا 
�ل�شورية  �لربية  �لثديات  �أن��و�ع  و�أك��رب  لأ�شغر 
�لقزمة:و�لتي  )�ل�شليطة(  �لزبَّابة  هي  ومنها 
تنتمي  وه��ي  ون�شف،   غر�ماً  وزنها  يتجاوز  ل 
لرتبة �آكالت �حل�شر�ت  ولف�شيلة �لزبَّابات  �أما 
�لبني  �ل��دب  �ل�شوريَّة  ��ة  �ل��ربيَّ �لثديّيات  �أك��رب 

�ل�شوري 
  م�شجٌل يف  جبال �حل��رم��ون ع��ام 1917. 
وهناك عينة  منه موجودة يف متحف �جلامعة 
ب��ل��ود�ن عام  ب��ريوت جمعت من  �لأمريكية يف  
�ملوثقة  �مل�����ش��ادر  م��ن   �لعديد  وت��وؤك��د     .1904
لدٍب  �أن��ث��ى  �لفائت  �ل��ع��ام  �شوهد  ���ه   �أنَّ بال�شور 
بني �شوري يف  جبال  �لقلمون �ل�شورية. م�شري�  
�إىل �أعد�د  �لدب �لبني �ل�شوري يف �شورية بد�أت  
�لع�شرين  �ل��ق��رن  خم�شينات  منذ  بالتناق�ض 
�مل��و�ئ��ل و�م���ت���د�د �ل��ع��م��ر�ن �إىل  ب�شبب ت��دم��ري 
�ملناطق �جلبلية ، و ُيعتقد �أنَّه قد �نقر�ض قبل 
ذلك بكثري يف جبل �ل�شيخ و�شل�شلة جبال لبنان 

�ل�شرقية ب�شبب �شيده �ملكثف من قبل �ل�شباط 
�لأملان خالل  �حلرب  �لعاملية  �لثانية. وتعترب 
�شاللت  �أ���ش��غ��ر  �ل�����ش��وري  �لبني  �ل���دب  �شاللة 
�لدب �لبني، حيث ي�شل �رتفاعه حتى 140 �شم 

وطوله  نحو 150 �شم،  ووزنه نحو175 كغ. 
�لثدييات  �أن���و�ع  من  �إىل وج��ود  �أ�شار  كما 
�لعربي  �ملهاة  منها  �إدخالها  �أعيد  ثم  �نقر�شت 
�ل��ت��ل��ي��ل��ة. و مت  �ل��وح�����ش��ي( يف حممية  )�ل��ب��ق��ر 
�لعظامي  حم��م��ي��ة  �إىل  م��ن��ه��ا  ب��ع�����ض  �إع���ط���اء 
�ملحدثة يف مدينة حلب بهدف �إكثارها ون�شرها 
يف �لبادية �ل�شورية بعد تاأمينها ب�شكل طبيعي، 
�إكثار �لغزلن من نوع �لرمي  كما  بد�أ م�شروع 
�لتليلة   حممية  يف    1996 ع��ام  يف  �ل�شحر�وي 
وبلغ عددها حتى 2009 نحو �600 غز�ًل ، وقد 
قامت �ملحمّية بتقدمي بع�ض منها �إىل حممية 
�لعظامي �ملحدثة يف مدينة حلب و�لهدف من 
بعد  �ل�شورية  �لبادية  ون�شرها يف  �إكثارها  ذلك 

تاأمينها ب�شكل طبيعي. 
�أما عن �أكرب رتب �لثدييات تنوعاً و�نت�شار�ً 
يف �أر��شي �لقطر حيث تتمثل �لقو�ر�ض باثنني 
و�أربعني نوعاً، تعي�ض يف معظم �أر��شي �شورية، 
بيناًّ  �خ��ت��الف��اً  و�أح��ج��ام��ه��ا  �أ���ش��ك��ال��ه��ا  وتختلف 
باملقابل فاإن �أقل رتب �لثدييات تنوعاً يف �أر��شي 
�أر��شي  �لقو��شم وتتمثل يف  رتبة  �لقطر هي: 
�لقطر بنوٍع وحيد هو �لأرنب �لربي �ل�شوري.

العوامل املهددة
قباقيبي  ماهر  حممد  �لدكتور  وحت��دث  
ع����ن م���ف���ه���وم �ل���ت���ن���وع �حل����ي����وي م��ف��ه��وم��ه – 
و�لعو�مل �ملهددة له مبينا �أن م�شطلح �لعو�مل 
�لبيئية  يطلق على عنا�شر �لو�شط �لتي ميكن 
�أن توؤثر مبا�شرًة يف �لكائنات �حلية على �لأقل 
يف مرحلة من مر�حل تطورها. ويتم  تق�شيم 
�لعو�مل �لبيئية �إىل عو�مل غري �إحيائية وهي 
و�ملناخية  و�لكيميائية  �لفيزيائية  �ل��ع��و�م��ل 
وعو�مل  و�لإ������ش�����اءة  و�ل���رط���وب���ة  ك����احل����ر�رة 
�لرتبة،وعو�مل �إحيائية  كالتناف�ض بني �لأنو�ع 

و�لتعاي�ض و�لتطفل.. 
كما مت تطرق �إىل مفهوم �ملحيط �حليوي 
�ملناطق  يف  �ل��ب��ي��ئ��ي��ة  �لأن���ظ���م���ة  جم��م��ل  وه����و 
تت�شمن  �ل��ت��ي  �لأر���ش��ي��ة  �ل��ك��رة  م��ن  �ملختلفة 
جم��م��وع �ل��ك��ائ��ن��ات �حل��ي��ة، حيث ت��ك��ون �حلياة 
ي�شكل  باأنه  وميتاز  م�شتمر  ب�شكل  ممكنة  فيها 
يف  �لكبري  بالتنوع  تت�شف  ج��د�ً،  معقدة  جملة 

�لكائنات �لتي ي�شتمل عليها. 
�حليوي   للتنوع  �مل��ه��ددة  �لعو�مل  عن  �أم��ا 
�إىل تباين �لكائنات �لع�شوية  في�شري قباقيبي 
�مل�����ش��ادر مب��ا فيها،  ك��اف��ة  �مل�شتمدة م��ن  �حل��ي��ة 
و�لبحرية  �لأر����ش���ي���ة  �لي��ك��ول��وج��ي��ة  �ل��ن��ظ��م 
�لتي  �ليكولوجية  و�ملركبات  �ملائية  و�لأح��ي��اء 

تعد جزء�ً منها. 
و�أو�شح �لدكتور قباقيبي �أن حماية �لتنوع  
�حل���ي���وي و�لأن���ظ���م���ة �ل��ب��ي��ئ��ي��ة ي��ت��م م���ن خالل 
و�جنر�ف  �لت�شحر  مكافحة  منها  �أف��ك��ار  ع��دة 
�ل��ر���ش��ي��د للمياه وزي���ادة  �ل��رتب��ة و�ل���ش��ت��ع��م��ال 
در��شات  �مل����زروع����ة،�إج����ر�ء  �لأر�����ش���ي  م�����ش��اح��ة 
�لبيئية  للنظم  وبيئية  بيولوجية  تف�شيلية 
وخا�شة �له�شة منها، ومكافحة �لتطفل بكافة 
�أمر��ض �لنبات  �أ�شكاله من خالل تطوير علم 

و��شتخد�م �ملكافحة �حليوية. 
املف�سليات

و����ش��ت��ع��ر���ض �ل��دك��ت��ور ن��ذي��ر خ��ل��ي��ل و�قع 
�شورية  �لأرج����ل يف  ملف�شليات  �ل��ربي��ة   �حل��ي��اة 
و�شعها  وحتليل  حالتها  ��شتعر��ض  خالل  من 
لفتا �إىل �أن تعد مف�شليات �لأرج��ل من  �أكرب 

�ل�شعب �حليو�نية �شجل منها نحو 1.5 مليون 
نوع يف �لعامل ، و ت�شم جمموعة من �ل�شفوف 
�لأرج���ل  خ��ط��اف��ي��ات   ، /�لعنكبيات  �حل��ي��و�ن��ي��ة 
غل�شميات   ، �حل�������ش���ر�ت   ، �لأرج������ل  ،م���ئ���وي���ات 
�لأرجل ،جمد�فيات �لأرجل ،ع�شاريات �لأرجل 

،هد�بيات �لأرجل/.
�ملزيد  �إجر�ء  و�أو�شى خليل يف حما�شرته 

من �لدر��شات �ملتعلقة باحلياة �لربية 
وحتديث قاعدة �لبيانات �ملتعلقة بالأنو�ع 
�ل�شورية بالإ�شافة �إىل �إعد�د �لقو�ئم �حلمر�ء 
مف�شليات  )وم��ن��ه��ا  �حل��ي��و�ن��ي��ة  للمجموعات 
بالنقر��ض  �مل���ه���ددة  �لأن������و�ع  ح���ول  �لأرج������ل( 
يف ���ش��وري��ة، وب��ي��ان ح��ال��ة ك��ل ن��وع لإدر�ج���ه���ا يف 
�ل��ق��ائ��م��ة �حل���م���ر�ء ل���الحت���اد �ل�����دويل ل�شون 
�ل��ط��ب��ي��ع��ة  و����ش���رورة   ح��م��اي��ة م��و�ئ��ل �لأن����و�ع 
�ملتوطنة و�ملعر�شة  �لأحياء  �حليو�نية و �شون 

لالنقر��ض يف مو�طنها �لأ�شلية. 
كما دعا  �إىل �ملزيد من م�شاريع �لت�شجري 
من  �لبيئة  حلماية  �ل��الزم��ة  �لتد�بري  و�ت��خ��اذ 
�لتلوث من خالل �لت�شدد يف منع �شب �مللوثات 
،و�إق��ام��ة حمطات معاجلة  �ملائية  �لأو���ش��اط  يف 
�لف�شالت  ملعاجلة  �حل��ل��ول  ،و�إي��ج��اد  �ملخلفات 
�أمكن  ب��الإ���ش��اف��ة �إىل �حل���د م��ا  �إل��ق��ائ��ه��ا  ق��ب��ل 
و�لأ�شمدة  �ل��زر�ع��ي��ة  �مل��ب��ي��د�ت  ����ش��ت��خ��د�م  م��ن 
�ملكافحة  ط����ر�ئ����ق  و�����ش���ت���خ���د�م  �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 

�حليوية. 
�لباحثني  ����ش��ت��ق��ط��اب  �أه��م��ي��ة  و�أك����د ع��ل��ى 
�لبيئية  �ل��ع��ل��وم  ب��ع�����ض ط����الب  م���ن  �ل�����ش��ب��اب 
�لإد�رة  وز�رة  ع��م��ل  ور����ش���ات  يف  و�ل��ب��ي��ول��وج��ي��ا 
نو�ة  ليكونو�  �ل��زر�ع��ة  ووز�رة  و�لبيئة  �ملحلية 

للعمل �لبيئي يف �مل�شتقبل.  
الربمائية والزاحفة

وحت�����دث �ل���دك���ت���ور ع�����روب �مل�������ش���ري عن 
�لربمائية  ل��ل��م��ج��م��وع��ة  �حل����ي����وي  �ل���ت���ن���وع 
�ملجموعة  �أن  �إىل  ���ش��وري��ة  لفتا  و�ل��ز�ح��ف��ة يف 
�ل�شورية  و�ل���ز�ح���ف���ة  �ل��ربم��ائ��ي��ة  �حل��ي��و�ن��ي��ة 
�حليو�نية  �جل��غ��ر�ف��ي��ا  يف  ح��ا���ش��م��اً  دور�ً  تلعب 
�أن تلقى �لعديد من  �ل�شرق متو�شطية ويجب 
�لأنو�ع  كحالة  بها،  �لالئق  �لهتمام  جو�نبها 

وبيولوجيتها وبيئتها.
�شتكون  �لدر��شات  تلك  نتائج  �إىل  و�أ���ش��ار   
�إج������ر�ء�ت منا�شبة  �أج����ل ���ش��ي��اغ��ة  ق��اع��دة م��ن 
و�لز�حفة  �ل��ربم��ائ��ي��ة  �مل����و�رد  و�إد�رة  حل��م��اي��ة 
�لإعالم  على  �ل�شغط  خ��الل   من  ومو�طنها، 
و�ل���ق���و�ن���ني حلماية  و�ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل��ت�����ش��ري��ع��ات 
�مل���و�ئ���ل مم���ا �أ���ش��اب��ه��ا وي�����ش��ي��ب��ه��ا م��و���ش��ح��ا �أن 
بعد  حتل  مل  �لت�شنيفية  �لق�شايا  من  �لعديد 
م��ث��ل �ح��ت��م��ال وج���ود �أن����و�ع �إ���ش��اف��ي��ة موجودة 
يف �ل��دول �مل��ج��اورة ودرج��ة �لتوطن يف منطقة 
�لربكانية  و�ل�شحر�ء  �لغربية  �جلبال  �شل�شلة 
�لزو�حف  �أو ت�شنيف وت�شمية بع�ض  �جلنوبية 

�ل�شورية.
 و��شتعر�ض �مل�شري �أنو�ع �لربمائيات  يف 
نوعاً   16 ت�شجيل  مت  �أن���ه   �إىل  م�شري�  �شورية 
من �لربمائيات يف �لدر��شة �لوطنية لكنها يف 

�حلقيقة  �شبعة �أنو�ع موثقة فقط
يف حني �شجل 127 نوعا من �لزو�حف )9 
�أنو�ع من �ل�شالحف و70 نوعاً من �لعظايا و48 

نوعاً من �لأفاعي(.
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   من �ملو�شوعات �لتي مل ي�شعف �هتمام 
ت��وج��ه��ات��ه��م و�لعلوم  ب��اخ��ت��الف  ب��ه��ا  �ل��ع��ل��م��اء 
وذلك  �لوقت  �إليها هو مو�شوع  ينتمون  �لتي 
لأهميته يف حياة �لأفر�د و�ملجتمعات وتتجلى 
ه���ذه �لأه��م��ي��ة يف �ل��ك��ث��ري م��ن �مل��ق��ولت �لتي 
ذك���ره���ا �ل��ف��ال���ش��ف��ة وردده�����ا �ل��ن��ا���ض، وق����ال » 
هربرت �شبن�شر « �لوقت هو ذلك �ل�شيء �لذي 
يحاول �لإن�شان د�ئماً قتله ولكن ينتهي �لأمر 
عادة باأن يقتل �لوقت �لإن�شان، ويوؤكد �لبع�ض 
ت��ل��ك �لأه��م��ي��ة ب��ق��ول��ه��م » �ل��وق��ت م��ن ذهب، 
�لوقت هو �حلياة، فعندما ت�شيع وقتك فاإنك 

ت�شيع حياتك«. 
  » �لوقت كال�شيف �إن مل تقطعه قطعك«، 
وجد�ننا  �شكلت  �لتي  �لقدمية  �حلكمة  تلك 
�لكتب  �أغلفة  ظهر  على  تكتب  كانت  �شغار�ً، 
�ملدر�شية مع حكم �أخرى، وكانت تزين حو�ئط 
�أح��ي��ان��اً، ولكنها د�ئ��م��ا متر  �مل��در���ش��ة و�ل��ع��م��ل 
ب�شورة عابرة يف �أذهاننا لكرثة �عتيادنا عليها، 
فهل فكر �أحدنا حقاً يف �أهمية �لوقت؟ �لوقت 
توظيفه،  �أو  �دخ���اره  ميكن  �ل��ذي  كاملال  لي�ض 
�أو  ��شتخد�مه  �أ�أح�شنَّا  �شو�ء  �شريعاً  مير  فهو 
�لوقت،  يف  �لتحكم  ميكننا  ل  �إننا  نعم  �أ�شاأنا؟ 
و�أنه  كما  فيه.  �لت�شرف  ح�شن  ميكننا  ولكن 

�أ�شعب مما ن�شتطيع �إدر�كه.
�مل�شتقبل  ت�����ش��ور  ه���و  �ل���وق���ت  وت��ن��ظ��ي��م   
�لقريب �أو �لبعيد وحتديد �أهد�فه من خالل 
�لعالقة �لوقتية و�لفكرية مع �حلا�شر �أو �أنه 
�ملختلفة  �حلياتية  للمر�حل  �لأم��ث��ل  �ل��ر�ب��ط 
�حلياتية  �لأح���د�ث  لتتابع  �لأف�شل  و�لإق���ر�ر 
�لتي يجب �أن ينفذها �لإن�شان يف وقت حمدد. 
و�ل�����ش��خ�����ض �ل��ف��ع��ال ه���و �ل����ذي ي��ح�����ش��ل على 
�لنتائج �ملطلوبة يف �لوقت �ملتاح. و�لنا�ض من 

حيث تنظيمهم للوقت �شنفان: 
يكون  من  فمنهم  وقته:  ينظم  • �شنف 
ف���ع���اًل وي�����ش��ت��ف��ي��د ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري م���ن تنظيمه 
تنظيمه  م��ن  ي�شتفيد  ل  م��ن  ومنهم  للوقت، 
للوقت وتر�ه م�شغوًل يف طاحونة �حلياة يكد 

ويعمل بال ر�حة. 
ييئ�ض  �أن  فاإما  وقته:  ينظم  ل  • �شنف 
ب��امل��ل��ل لأن����ه ل ي��ع��رف م����اذ� ي��ف��ع��ل يف فر�غه 
قليلة  �أع����م����ال  يف  م��ت��خ��ب��ط  �أن�����ه  �أو  �ل��ك��ب��ري 

�لأهمية. 
  وت��ق�����ش��م �لأن�����ش��ط��ة �ل��ت��ي ت��ن��ت��ظ��رن��ا �أو 
نتوقع �لقيام بها على ح�شب �أهميتها وح�شب 

�ل�شرعة �ملطلوبة لها �إىل �أربعة �أق�شام: 

حياتنا النف�شية

وعاجلة:  مهمة  �أن�شطة  �لأول:  �لق�شم 
وهي �لأعمال �ملطلوبة على وجه �ل�شرعة ول 
حتتمل �لتاأجيل مثل: »�لأزمات �لطارئة �شو�ء 
و�لأعمال  �ملوؤ�ش�شة  �أو  �لعائلة  م�شتوى  على 
�ملكاملات  وب��ع�����ض  ف������ور�ً  ت�����ش��ل��ي��م��ه��ا  �مل���ط���ل���وب 

�لتليفونية و�لجتماعات �ملهمة فعاًل«. 
ولي�شت  مهمة  �أن�����ش��ط��ة  �ل��ث��اين:  �لق�شم 
وتوقع  للم�شتقبل  �لتخطيط  مثل  ع��اج��ل��ة: 
و�لهتمام  وقوعها  قبل  ومعاجلتها  �لأزم���ات 
بال�شحة وممار�شة �لريا�شة و�كت�شاب �لثقافة 
و�ملعرفة و�لهتمام ب�شوؤون �لأ�شرة و�لأ�شدقاء 

وغريها. 
ولي�شت  عاجلة  �أن�شطة  �لثالث:  �لق�شم 
مهمة: كالرد على �ملكاملات �لتليفونية �لعادية 
�ملتعلقة  �أو  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة  ����ش���و�ء  و�خل���ط���اب���ات 
�أو �لجتماعات �لدورية �لتي ل تقدم  بالعمل 
�أو  �لعمل  لأه���د�ف  بالن�شبة  كثري�ً  توؤخر  ول 
مثاًل م�شاهدة �لرب�مج �لتلفزيونية و�ملباريات 

�لريا�شية. 
�أن�����ش��ط��ة غ���ري عاجلة  �ل����ر�ب����ع:  �ل��ق�����ش��م 
�لتليفونية  �ملكاملات  وغري مهمة: مثل معظم 
مب�شاهدة  �لوقت  و�إ�شاعة  �لرتفيه  و�أن�شطة 
�ل��ت��ل��ف��از و�ل��ف��ي��دي��و ومم��ار���ش��ة �أل��ع��اب م��ث��ل: » 

�لطاولة �أو حتى �ألعاب �لكمبيوتر وغريها...
�إلخ «.

فوائد تنظيم الوقت:
تريد  �أي عمل  �أّن  �لنف�ض  يوؤّكد علماء     
تنفيذه ينبغي قبل كل �شيء �أن تدرك فو�ئده، 
ليكون �لعمل فعاًل ويعطي �لنتائج �ملطلوبة. 
�لذي  �لإن�����ش��ان  �أن  �ل��در����ش��ات �حلديثة  ت��وؤك��د 
�أع��م��ال مفيدة  وق��ت��ه يف  ي�شتغل  ك��ي��ف  ي��ع��رف 
�لذين  �أولئك  من  �شعادة  �أك��رث  يكون  ونافعة، 
فال�شعادة  فائدة،  دون  من  �أوقاتهم  ي�شيعون 
نافعة.  �أعمال  من  �مل��رء  يقدمه  مبا  مرتبطة 
�ل��وق��ت منها ما  تنظيم  م��ن  و�ل��ف��و�ئ��د كثرية 
هو مبا�شر وجتد نتائجه يف �حل��ال ومنها ما 
جتد نتائجه على �ملدى �لطويل لذلك عليك 
�أن ت�شتثمر �لنتائج من تنظيمك للوقت ومن 

فو�ئد تنظيم �لوقت ما يلي: 
1- �ل�����ش��ع��ور ب��ال��ت��ح�����ش��ن ب�����ش��ك��ل ع����ام يف 

�حلياة. 
2-ق�����ش��اء وق���ت �أك����رب م��ع �ل��ع��ائ��ل��ة �أو يف 

�لرتفيه و�لر�حة. 
3- ق�شاء وقت �أكرب يف �لتطوير �لذ�تي. 

و�ل���ط���م���وح���ات  �لأه������������د�ف  �إجن���������از   -4
�ل�شخ�شية. 

تنظيم الوقت 
مفتاحًا اأ�شا�شيًا للنجاح

 د. معمر نواف الهوارنة 
اأ�ستاذ م�ساعد بق�سم علم النف�ض كلية الرتبية
 جامعة دم�سق  ونائب عميد كلية الرتبية بدرعا لل�سوؤون العلمية واالإدارية

5- حت�شني �لإنتاجية ب�شكل عام. 
6- �ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن �ل�����ش��غ��وط ����ش���و�ء يف 

�لعمل �أو �شغوط �حلياة �ملختلفة.
7- تقليل عدد �لأخطاء �ملمكن �رتكابها. 

وجعل  �مل��ب��ذول  �جل��ه��د  م��ن  �لتقليل   -8
�ل�شخ�ض �أكرث ر�حة. 
9- زيادة �لدخل. 

طرق تنظيم الوقت:
 ولتنظيم �لوقت، يجب علينا �أن نكون 

منظمني �إىل �أبعد �حلدود يف كافة �لأعمال 
�لتي نقوم بها خالل �ليوم، لأنها هي �لتي 
جتعلنا منظمني حتى يف �لوقت، ومن �أهم 

طرق تنظيم �لوقت، ما ياأتي:
فال�شتيقاظ  م��ب��ك��ر�ً،  ن��ه��ارك  �ب���د�أ  �أوًل: 
�ليوم  �أوق�����ات  ����ش��ت��غ��الل  ع��ل��ى  يعينك  �مل��ب��ك��ر، 
وحاول  ج��زء،  �أي  منها  ي�شيع  �أن  دون  كاملة، 
�لفطور  بتناول  فابد�أ  تنظيماً  �أك��رث  تكون  �أن 
ك��ن��ت تعمل  �إن  ل��ل��ع��م��ل،  ث���م �خل�����روج  م���ث���اًل، 

خارجاً.  
فلو  �ملهمة ج��د�ً،  �لأع��م��ال  ثانياً: حتديد 
�لتي  لأعمالك  زمني  ج��دول  �أمكنك حت�شري 
�شتقوم بها خ��الل �ل��ي��وم ل ت���رتدد، لأن��ه��ا هي 

�لطريقة �لأمثل حلفظ �لأوقات.
لق�شائه مع  ثالثاً: �جعل يف يومك وقتاً 
لي�شت هدر�ً  �لأوق��ات  و�لعائلة، فهذه  �لأ�شرة، 
كما يعتقد �لبع�ض، و�إمنا هي طريقة جديدة 
�لب�شرية  �ل��ع��ق��ول  وت��ن��م��ي��ة  �ل��ف��ك��ر،  ل��ت��ط��وي��ر 
يجعلك  �لعائلة  م��ع  �جل��ل��و���ض  لأن  رق���ة،  بكل 
�أفكارهم  ت�شتثمر  ويجعلك  بتفكريهم،  تفكر 

بطرقك �خلا�شة. 
ن�سائح للتنظيم الوقت:

�ل��وق��ت وح�شن  تنظيم  ي�شكل  وح��ي��ث      
ل��ل��ن��ج��اح، وو�شيلة  �أ���ش��ا���ش��ي��اً  ت��دب��ريه م��ف��ت��اح��اً 
�إل����ي����ك بع�ض  ل��ت��ح��ق��ي��ق �لأه����������د�ف،  ع��م��ل��ي��ة 

�لن�شائح ل�شتغالل �لوقت :
ثمني  كنز  �أن��ه  على  �لوقت  �إىل  �نظر   -1
بني يديك �أعطاك �هلل هذ� �لكنز فهل تبّدده 

دون مقابل. 
2- �أن�شى �أي م�شكلة ت�شادفك ول تعطها 
�أكرث من دقيقة �أو دقيقتني من تفكريك، بعد 

ذلك �نتقل للتفكري يف ق�شية �أخرى. 
3- قبل �لنوم حاول �أن تفكر ماذ� يجب �أن 
تنجز يف �ليوم �لتايل، وبعد �ل�شتيقاظ حاول 

�أن تفكر فيما �شتحققه يف يومك هذ�.
عدو  �ل�شعور  فهذ�  بالف�شل،  ت�شعر  ل   -4
�ل��وق��ت، ب��ل ح���اول �مل���رة ت��ل��َو �لأخ����رى و�شوف 

تنجح ولك �أجر �ملحاولة.
�إي��ج��اب��ي��اً و����ش��ت��م��ت��ع ب��ك��ل حلظة  5- ك���ن 
يف وق��ت��ك وك���ل ���ش��يء ت��ف��ع��ل��ه، و����ش��ت��غ��ل وقت 
�أي  ق���ر�ءة  يف  �مل��و����ش��الت  و�شائل  يف  �نتظارك 

كتيب �أو �شماع بع�ض �ملو�شيقى.
6-  رت���ب ك��ل ���ش��يء ح��ول��ك يف �ل��ع��م��ل �أو 
�ملنزل، فذلك ي�شاعدك على ��شتغالل �لوقت.

7- توقف عن �أي ن�شاط غري منتج، وعدم 
�خلو�ض يف �أي حديث ل طائل منه.

�شائعة  �لآلت  ��شتخد�م  �إتقان  8-  حاول 
�ل�شتخد�م و�لتي توفر �لوقت و�جلهد.

معارف  م��ن  �كت�شبته  م��ا  ����ش��ت��خ��دم    -9
�ل��ي��وم��ي��ة �لتي  �مل�����ش��ك��الت  وح���ق���ائ���ق يف ح���ل 

تو�جهها.
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حفل تاأبني يف جامعة دم�شق 
مبنا�شبة الذكرى ال�شنوية الرابعة ل�شت�شهاد العالمة البوطي

ل�شت�شهاد  �ل��ر�ب��ع��ة  �ل���ذك���رى  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
���ش��ع��ي��د رم�شان  �ل���دك���ت���ور حم��م��د  �ل���ع���الم���ة 
�أقامت جامعة دم�شق  �ملحر�ب  �شهيد  �لبوطى 

حفال تاأبينيا لل�شهيد على مدرج �جلامعة.
وثائقي  فيلم  �ل��ت��اأب��ي��ن��ي  �حل��ف��ل  وت��خ��ل��ل 
عن �شرية �ل�شهيد �لبوطي ومو�قفه و�أعماله 
�أه��م��ي��ة �لتعا�شد  وخ��ط��ب��ه �ل��ت��ي حت��دث��ت ع��ن 

ونبذ �خلالفات حلماية �لوطن و�لذود عنه.
�أك��د معاون وزي��ر �لأوقاف  وف��ى كلمة له 
�ليوم  �ل��ت��اأب��ني  حفل  �أن  خ�شريف  �أب���و  تي�شري 
�إىل  �ل�شهيد وماآثره لفتا  ياأتي تخليد� لروح 
دعوة �لعالمة �لر�حل د�ئما �إىل حمبة �لوطن 
و�ل��ذود عنه و�لتحذير من �لجن��ر�ر مما كان 

يخطط ل�شورية من موؤ�مر�ت.
دم�شق  جامعة  رئي�ض  �أو���ش��ح  جانبه  م��ن 
�ل�شهيد  �أن  �ل��ك��ردي  ح�شان  حممد  �ل��دك��ت��ور 
�لعلمي  �ل�شمو  ف��ارق��ة يف ط��ري��ق  ك��ان ع��الم��ة 
معارفه  من  �لكثري  باإعطاء  يوما  يبخل  فلم 
و�لعامل  ���ش��وري��ة  يف  ط��الب��ه  جلميع  وع��ل��وم��ه 
�لأثر  �مل���وت  يغيب  ومل  و�لإ���ش��الم��ي  �ل��ع��رب��ي 
�لذي زرعه يف عقولهم م�شري� �إىل �أن �ل�شهيد 
وقف يف وجه �ملوؤ�مرة �لتي تتعر�ض لها �شورية 
مكان  ول  للجميع  تت�شع  �أر�����ض  �أن��ه��ا  معلنا 

للفتنة فيها.
وبا�شم �أ�شرة �ل�شهيد �أكد �لدكتور توفيق 
كلية  عميد  �ل��ب��وط��ي  رم�����ش��ان  �شعيد  حم��م��د 
�أن  �ل�شام  بالد  علماء  �حت��اد  ورئي�ض  �ل�شريعة 
�ل�شهيد ك��ان �أك��رث م��ن ع��امل و�أ���ش��ت��اذ جامعي 
وجت�����اوز ع��ل��م��ه �ل���ع���امل ك��ل��ه و�ن��ت�����ش��رت كتبه 
�لبالغة �شتني كتابا �لآفاق ومنها ما طبع �أكرث 
من ثالثني مرة وترجم �إىل لغات عدة مبينا 

�أن مو�قف �ل�شهيد وحججه �ملتميزة بالو�شوح 
�لغربي  �مل�شروع  �شدنة  �أزع��ج��ت  و�ملو�شوعية 

�ل�شهيوين.
و�أكد �أن �شهيد �ملحر�ب مل ياأبه لتهديد�ت 
و�شع  بكلمة �حلق  ي�شدح  و�قفا  وبقي  ه��وؤلء 
�لوطن  يهدد  �لذي  دفع �خلطر  ن�شب عينيه 
و�لأمة �إ�شافة �إىل تطلعه �إىل �أن يبقى ر��شخا 
حتى ينال �شرف �ل�شهادة مبينا �أنه وبعد �أربع 

�جلامعة.
�إىل  دم�شق و�شل  �شهد�ء جامعة  »عدد  �أن  �لكردي  وبني 
�شهد�ء  جميع  منح  �جلامعة  جمل�ض  ق��رر  وق��د  �شهيد�   134
ذويهم  ومنح  فخرية  تخرج  �شهاد�ت  �لطالب  من  �جلامعة 

مكافاآت مالية«.
قيادة  ع�شو  �حل��ور�ين  �أيهم  �ملهند�ض  �أو�شح  جهته  من 
رئي�ض  �ل�شرت�كي  �لعربي  �لبعث  حلزب  دم�شق  جامعة  فرع 
���ش��ه��د�ء �جلامعة  ت��ك��رمي  �أن  و�ل�����ش��ه��د�ء  �ل��ت��ن��ظ��ي��م  م��ك��ت��ب��ي 
�لن�شاطات  تنظيم  �إىل  �إ���ش��اف��ة  ث��اب��ت��ا«  وت��ق��ل��ي��د�  »ع��رف��ا  ب���ات 
�أ�شر  ل�شالح  ريعها  ي��ع��ود  �ل��ت��ي  و�ل���ش��ت��ث��م��ار�ت  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�ل�شهد�ء من �لناحية �ملادية وتقدمي �خلدمات �لآنية لذوي 

�ل�شهد�ء وت�شهيل �أمورهم ومعامالتهم.
�إ�شد�ر  ب�شدد  دم�شق  جامعة  �أن  �إىل  �حل���ور�ين  و�أ���ش��ار 
كتاب و��شع و�شامل خالل �ل�شهر �لقادم يوثق �ل�شرية �لذ�تية 
جل��م��ي��ع ���ش��ه��د�ئ��ه��ا و���ش��ي��وزع ع��ل��ى ج��م��ي��ع م��ر�ف��ق��ه��ا تخليد� 

لذكر�هم وليبقو� يف ذ�كرة �لأجيال �لقادمة.
�ل�شهيد غفار ماهر من�شور عن فخرها  و�ل��دة  وع��ربت 
ب�شهادة �بنها وقالت »�إن �بنها منذ بد�ية �لأزمة حمل �ل�شالح 
يف  وعزتها  �شورية  ع��ن  ليد�فعو�  �ل�شباب  رف��اق��ه  جانب  �إىل 

مو�جهة �لإرهاب«.
�لدين  بهاء  خ�شر  �ل�شهيد  �شقيقة  �أع��رب��ت  جانبها  من 
�إن   .. �ل��ت��ك��رمي وق��ال��ت  ع��ل��ى  للقائمني  ت��ق��دي��ره��ا  ع��ن  ع��ل��ي 
معتربة  وفكريا«  علميا  �ملتميز  للطالب  مثال  كان  »�شقيقها 
ومتابعتها  بالطالب  �جلامعة  �هتمام  على  دليل  �لتكرمي  �أن 

�جلادة لذويهم كما �أنه يرفع من معنويات ذوي �ل�شهد�ء.
طالب   1995 مو�ليد  من  من�شور  ماهر  غفار  و�ل�شهيد 
بريف  ��شت�شهد  دم�شق  بجامعة  �حلقوق  كلية  يف  �أوىل  �شنة 
دم�شق بتاريخ /2015/11/6 بينما �ل�شهيد خ�شر بهاء �لدين 
علي من مو�ليد عام 1987 و��شت�شهد بريف دم�شق يف �ل�شابع 

ع�شر من �آذ�ر عام 2013.

اأكرث من 15 األف كتاب �شمن معر�س لدعم جامعة دم�شق متنح �شهادات فخرية لأ�شر �شهدائها
اأ�شر �شهداء جامعة دم�شق

دعما لأ�شر �شهد�ء جامعة دم�شق �فتتح فرع �جلامعة حلزب �لبعث 
يف  للكتاب  معر�شا  �ل�شهد�ء«  �شوؤون  متابعة  »جلنة  �ل�شرت�كي  �لعربي 

كلية �حلقوق.
و�شم �ملعر�ض �أكرث من 15 �ألف كتاب يف جمالت �لثقافة و�لعلوم 
و�لدكتور�ه  �ملاج�شتري  ور�شائل  �لعلمية  و�مل��ج��الت  �جلامعية  و�لكتب 

باأ�شعار رمزية ويعود ريعه مل�شلحة �شندوق �شهد�ء �جلامعة.
و �عترب �لدكتور خالد �حللبوين �أمني فرع جامعة دم�شق للحزب 
ن�شاطات  �إط���ار  وي��اأت��ي يف  و�ل�����ش��ه��د�ء  لل�شهادة  ت��ك��رمي  ه��و  �مل��ع��ر���ض  �أن 
ولر�شالتهم  �لطاهرة  لأرو�حهم  وفاء  �ل�شهد�ء  عيد  مبنا�شبة  �جلامعة 

�لتي ��شت�شهدو� من �أجلها يف �شبيل �أن تبقى �شورية �شامدة �شاخمة .
من جانبه بني �لدكتور حممد ح�شان �لكردي رئي�ض جامعة دم�شق 
�أهمية �ملعر�ض ملا يت�شمنه من كتب ثقافية ومرجعية وجمموعة كبرية 
من من�شور�ت جامعة دم�شق �إ�شافة �إىل كتب �أخرى تربعت بها بع�ض 
دور �لن�شر لفتا �إىل �أن �ملعر�ض هو �أقل ما ميكن تقدميه لأ�شر وذوي 
�ل�شهد�ء �لذين �شحو� باأنف�شهم من �أجل �شورية موؤكد� حر�ض �جلامعة 
على تقدمي كل �لدعم �لالزم لأ�شر �ل�شهد�ء وت�شهيل �أمورهم ول �شيما 
و�أ�شاتذة  �شهيد� من طالب   130 �إىل  باجلامعة و�شل  �ل�شهد�ء  �أن عدد 

وموظفني.

�ل�شورة  �ت�شحت  ����ش��ت�����ش��ه��اده  ع��ل��ى  ���ش��ن��و�ت 
وغدت  ل��ه��م  �حل��ق��ي��ق��ة  وتك�شفت  للكثريين 
�ملعار�ض  يف  و�ن��ت�����ش��ار�  مبيعا  �لأك����رث  ك��ت��ب��ه 

�لعربية.
�لقيادة  قدم ع�شو  �شورية  وبا�شم طلبة 
�ل�شرت�كي  �لعربي  �لبعث  حل��زب  �لقطرية 
�لدكتور عمار �شاعاتي عربون حمبة وعرفان 
�ل��ب��وط��ي ك��ت��اب �هلل  �ل��ع��الم��ة  ل���روح �ل�شهيد 
�ل�شهيد  �ب����ن  ت�����ش��ل��م��ه  »�ل�����ق�����ر�آن«  �ل��ع��ظ��ي��م 

�لدكتور توفيق.
رم�شان  �شعيد  حم��م��د  �ل��ع��الم��ة  وك���ان 
��شت�شهدو�  �لعلم  ط��الب  م��ن  و42  �ل��ب��وط��ي 
جر�ء   2013 �آذ�ر  من  و�لع�شرين  �حل��ادي  يف 
�لإميان  جامع  يف  �نتحاري  �إره��اب��ي  تفجري 

مبنطقة �ملزرعة يف دم�شق.
جامعة  ف��رع  �أم��ني  �لتاأبني  حفل  ح�شر 
�ل�شرت�كي  �ل��ع��رب��ي  �ل��ب��ع��ث  دم�����ش��ق حل���زب 
�أع�شاء  من  وع��دد  �حللبوين  خالد  �لدكتور 
�لفرع ومن ممثلي �لنقابات �ملهنية و�ملنظمات 
�لفتح  جممع  على  �لعام  و�مل�شرف  �ل�شعبية 
�لدين  ح�شام  �ل��دك��ت��ور  بدم�شق  �لإ���ش��الم��ي 
ف��رف��ور وع���دد م��ن �ل��ع��ل��م��اء وع���م���د�ء كليات 

�جلامعة و�أ�شاتذتها.

�ثنني  ذوي  دم�شق  جامعة  كرمت 
م��ن ط��الب��ه��ا �ل��ذي��ن �رت��ق��و� يف �شبيل 
����ش���ه���اد�ت تخرج  �ل���وط���ن وم��ن��ح��ت��ه��م 

فخرية ومكافاآت مالية.
�لدكتور  دم�����ش��ق  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����ض 
حم��م��د ح�����ش��ان �ل���ك���ردي �أك���د يف كلمة 
�أ�شر  تكرمي  على  �جلامعة  حر�ض  ل��ه 
�شهد�ئها من �أ�شاتذة وطالب وعاملني 
وتقدمي كل ما يلزم تقدير� ملن �شحى 
بنف�شه وقدم دم��اءه دفاعا عن �لوطن 
وذل������ك ع����رب م��ك��ت��ب م��ت��اب��ع��ة ����ش���وؤون 
�ل�شهد�ء �لذي ت�شرف عليه قيادة فرع 
ح���زب �ل��ب��ع��ث �ل��ع��رب��ي �ل���ش��رت�ك��ي يف 


