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�أ .د.حممد ح�سان الكردي
رئي�س جامعة دم�شق

على �أبواب العام الدرا�سي اجلديد
ها نحن نلتقي جمددا يف �إطاللة عام جامعي جديد  ،ن�ؤكد فيه على
�صمودنا وثباتنا بعد �سبع �سنوات من احلرب الظاملة على بلدنا �سورية
بتلك ال��روح الوطنية العالية التي ت�سري يف وج��دان كل مواطن �سوري  ،وقد
�أثبتنا خاللها للعامل �أننا �أ�صحاب �إرادة وعزمية ،ال تنك�سر رغم هول اخلطوب
والإرهاب الذي �ضرب بلدنا.
فبقيت جامعاتنا وم�ؤ�س�ساتنا التعليمية والعلمية  ،م�ستمرة يف عطائها العلمي
رغم تعر�ضها للإرهاب الذي دمر بع�ض من�ش�أتها وا�ست�شهاد عدد من �أ�ساتذتها
وطالبها ولكن خمططاتهم ف�شلت ومل متنع الطالب من التواجد على مقاعدها
الدرا�سية وخمابرها العلمية والبحثية.
�إن جامعة دم�شق ،اجلامعة الأم للجامعات ال�سورية والتي �سعت خالل
ال�سنوات املا�ضية �إىل احلفاظ على مكانتها العلمية والتميز وت�أمني كافة
متطلبات احلياة اجلامعية الكرمية لطالبها عملت جاهدة ومازالت ،على ت�أهيل
املعارف واال�ستفادة من التقنيات احلديثة يف �سبيل �أن ينهل طالبها من العلوم يف
بيئة تعليمية منا�سبة  ،من خالل براجمها وخططها الدر�سية وامل�شاريع اجلامعة
املتعددة  ،وهي يف كل ذلك ت�سعى �أن ت�ضاهي �أعرق اجلامعات لتبقى م�صدر �إ�شعاع
ح�ضاري للفكر والثقافة والعلوم.
ومع بداية العام اجلديد ت�أمل اجلامعة من طالبها و�أ�ساتذتها و�إداراتها
العلمية والعاملني فيها وهم �أبناء �أ�سرة جامعية واح��دة �أن يكونوا على قدر
الثقة التي منحتها لهم جامعتهم وامل�شاركة الفاعلة يف م�سريتها بجد واجتهاد،
ون�أمل من الطالب �أن يدركوا �أن تر�سيخ الأخالق وااللتزام بدرا�ستهم وح�ضور
املحا�ضرات والندوات والن�شاطات العلمية والثقافية ي�ساهم يف بناء وتكوين
�شخ�صيتهم املتكاملة يف املجتمع كما تتمنى منهم احلر�ص على جامعتهم والتفاعل
معها.
وال �شك �أن مد يد العون �إىل الطلبة امل�ستجدين م�س�ؤولية كل العاملني يف
اجلامعة والطالب القدامى لي�سريوا على الطريق الذي ي�سهل حياتهم اجلامعية.
فالوطن ينظر �إىل طالبه وي�أمل منهم التغيري نحو الأف�ضل ،ولأن البنيان
واحلجر ال يكفي  ،ف�إننا نريد من طالبنا �أن نفاخر بهم وب�إجنازاتهم ،و�أن تتميز
هذه الإجنازات وتتفوق لي�س على امل�ستوى املحلي فح�سب بل على امل�ستوى العاملي
 ،فنحن ن�شارك يف تنمية الوطن وم�سريته وال بد �أن يكون لنا دور ًا رائد ًا ومميز ًا
يف ذلك  ،فالعلم واملعرفة والعمل هم �أ�سا�س القوة  ،فلنحافظ على الإجنازات
ولن�ضيف �إليها كل ما هو مفيد للمجتمع.

الرئي�س الأ�سد ي�صدر مر�سوما مبنح دورة امتحانية
�إ�ضافية لطالب املرحلة اجلامعية الأوىل ومنح عام
ا�ستثنائي يف العام الدرا�سي 2018-2017الذين ر�سبوا يف
�أي مقرر نتيجة امتحانات العام الدرا�سي ، 2017-2016
ومنح عام ا�ستثنائي يف العام الدرا�سي 2017ـ  2018للذين
ا�ستنفدوا فر�ص التقدم لالمتحان امل�سموح بها من داخل
اجلامعة �أو خارجها.

املهند�س خمي�س خالل لقائه �أكادمييني اقت�صاديني :
من �أولويات احلكومة الرتكيز على ت�شغيل الإنتاج
و�إيجاد فر�ص عمل لل�شباب.
امل�شاركون يف �أعمال الدورة العادية ملجل�س جامعة دم�شق يطالبون
بتطوير الواقع اخلدمي واملعي�شي للعاملني يف اجلامعة.

مب�شاركة  80جامعة وم�ؤ�س�سة تعليمية انطالق
فعاليات معر�ض التعليم الدويل.
جامعة دم�شق تكرم عددا من ذوي �شهدائها.
الأول من نوعه يف �سورية
مركز للدرا�سات الوبائية
والبيولوجية لطفيليات الل�شمانية
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دعوة للحوار
�صحيفة اجلامعة تدعو ال�سادة
�أع�������ض���اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س��ي��ة
بجامعة دم�شق وط�لاب الدرا�سات
العليا واملرحلة اجلامعية الأوىل
للم�شاركة يف �إبداء �آرائهم البناءة
على �صفحاتها لن�شارك جميع ًا يف
تطوير العملية التعليمية مبختلف
مفا�صلها �آملني �أن نوفق جميع ًا يف
حتقيق هذا الهدف.

�إدارة ال�صحيفة

�أ�صدر ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد اليوم املر�سوم رقم
 253لعام  2017القا�ضي مبنح دورة امتحانية �إ�ضافية واحدة
لطالب املرحلة اجلامعية الأوىل يف اجلامعات الذين ر�سبوا
يف �أي مقررنتيجة امتحانات العام الدرا�سي 2017-2016
،ومنح عام ا�ستثنائي يف العام الدرا�سي  2018-2017لطالب
املرحلة اجلامعية الأوىل الذين ا�ستنفدوا فر�ص التقدم
لالمتحان امل�سموح بها من داخل اجلامعة �أو خارجها ومنح
طالب درا�سات الت�أهيل والتخ�ص�ص الرا�سبني �أو املنقولني

يف العام الدرا�سي  2017-2016دورة امتحانية �إ�ضافية وعاما ا�ستثنائيا
ومنح طالب درجة املاج�ستري امل�سجلني يف �سنوات املقررات الرا�سبني �أو
املنقولني نتيجة امتحانات العام الدرا�سي  2017-2016دورة امتحانية
واحدة وعاما ا�ستثنائيا يف العام الدرا�سي .2018-2017
من جهة ثانية وافق منح جمل�س التعليم العايل على منح دورة
امتحانية �إ�ضافية لطالب التعليم املفتوح للعام الدرا�سي 2017-2016
ب�شرط �أال يزيد عدد املقررات التي �سيتقدم الطالب �إىل امتحاناتها
على �أربعة مقررات.

امل�شروع الوطني للإ�صالح الإداري يف ملتقى البعث للحوار
�أكد امل�شاركون يف ملتقى البعث احلواري الذي
�أق��ام��ه ف��رع ج��ام�ع��ة دم���ش��ق حل��زب ال�ب�ع��ث العربي
اال�شرتاكي على مدرج اجلامعة حتت عنوان امل�شروع
الوطني للإ�صالح الإداري ب�شقيه امل��ادي واملعنوي
�ضرورة �سن ت�شريعات �إ�سرتاتيجية ملحاربة الرتهل
الإداري وع ��دم ه ��در ال �ط��اق��ات امل��ادي��ة والكفاءات
الب�شرية.
ودعا امل�شاركون يف امللتقى �إىل �ضرورة ر�صد �أداء
امل�ؤ�س�سات و�إعداد التقارير اخلا�صة بذلك وتب�سيط
الإجراءات من خالل �أمتتة العمل الإداري والإميان
ب�ج�ي��ل ال���ش�ب��اب وا��س�ت�ث�م��ار ط��اق��ات�ه��م ب �ه��ذا املجال
واال� �س �ت �ف��ادة م��ن جت��رب��ة امل�ع�ه��د ال��وط�ن��ي ل �ل��إدارة
العامة واال�ستجابة ل�شكاوى املواطنني وتعريفهم
بحقوقهم وواجباتهم.
ول�ف��ت ال��دك�ت��ور �سعيد نحيلي ع�ضو املحكمة
ال��د��س�ت��وري��ة العليا �إىل �أه�م�ي��ة ال�ن�ه��و���ض باجلهاز
الإداري وجعله ج�ه��ازا ك�ف��ؤا ق ��ادرا على ال�سري يف
التنمية االقت�صادية واملجتمعية وال�سيا�سية مبينا
�أن الإدارة يف الواقع الراهن تعاين م�شكالت عدة.
وا��س�ت�ع��ر���ض ال��دك �ت��ور نحيلي �أب ��رز متطلبات
وحماور الإ�صالح الإداري يف �سورية والتحديات التي
تواجهه داعيا �إىل �سن ت�شريعات جديدة تتنا�سب مع
التطلعات امل�ستقبلية وتعديل الت�شريعات املعرقلة
ل�ل�إ��ص�لاح الإداري وت�شكيل و�إع� ��ادة ب�ن��اء املدونة
الأ�سا�سية يف عالقة املواطن واملوظف و�أخالقيات
الإدارة يف ال��وظ�ي�ف��ة ال�ع��ام��ة وال���ش�ف��اف�ي��ة وحقوق
الإن�سان.
من جانبه اعترب الدكتور �أحمد ال�صالح نائب
عميد كلية االقت�صاد لل�ش�ؤون الإداري��ة �أن م�شروع
الإ��ص�لاح الإداري يعد ا�سرتاتيجية م��وازي��ة تقود

�إدارات علمية
جديدة يف
بع�ض كليات
جامعة دم�شق
ومعاهدها
العليا

جملة �إ�صالحات �أخرى تتعلق باالقت�صاد واملجتمع ويركز على جمموعة من امل�ؤ�شرات
النوعية ودور الدولة املحوري يف ذلك مبينا �أن احللول التي طرحت فيه ت�ستند �إىل بناء
جمموعة من املنظومات االبتكارية ال�شاملة.
و�أو� �ض ��ح ال���ص��ال��ح �أن ال�ع�م�ل�ي��ة الإ� �ص�لاح �ي��ة ت�ت��اب�ع�ي��ه وت�ب��ادل�ي��ة وم���س�ت�م��رة وفق
�إ�سرتاتيجية تنموية �شاملة معتربا �أن الإ�صالح الإداري هو «خلق ممنهج للم�ؤ�س�سات
واحلوافز اخلا�صة بذلك ويتطلب وجود املوارد الب�شرية واملادية والر�ؤية ال�شاملة التي
تدفع ب�أداء امل�ؤ�س�سات �إىل الأداء الأمثل».
ب��دوره حت��دث الباحث االق�ت���ص��ادي اللبناين ال��دك�ت��ور ح�سن مقلد ع��ن التجربة
اللبنانية يف تطوير الإدارة العامة والإ�صالح الإداري الفتا �إىل �أهمية ا�ستثمار اخلربات
املحلية الوطنية عند �إحداث �أي تغيريات يف هذا املجال وتوفري البيئة احلا�ضنة للكفاءات
املوجودة ومنحها الثقة املطلوبة.
ويف ت�صريح لل�صحفيني لفت الدكتور خالد احللبوين �أم�ين ف��رع جامعة دم�شق
حلزب البعث العربي اال�شرتاكي �إىل �أهمية امللتقى من ناحية التعريف ب�أبعاد امل�شروع
الوطني للإ�صالح الإداري وكيفية التعامل معه لتحقيق الفائدة املرجوة منه �إ�ضافة
�إىل ت�سليط ال�ضوء على انعكا�سات تطبيق هذا امل�شروع على اجلانب االقت�صادي مبينا �أن
الإ�صالح الإداري بات هاج�س كل الدول التي ت�سعى دائما نحو التقدم.
ح�ضر امللتقى �أع�ضاء قيادة ف��رع جامعة دم�شق حل��زب البعث العربي اال�شرتاكي
وع��دد م��ن �أع���ض��اء جمل�س ال�شعب وع �م��داء الكليات وامل�ع��اه��د يف اجل��ام�ع��ة وفعاليات
اقت�صادية وثقافية وح�شد كبري من الطالب.

�أ�صدر وزي��ر التعليم العايل الدكتور عاطف النداف ق��رارا ت�ضمن تعيينات جديدة لعدد من عمداء ون��واب الكليات
بجامعة دم�شق وفروعها واملعاهد العليا التابعة لها.
وعني الدكتور حممد العمر عميدا لكلية الإعالم والدكتور حممد نبوغ العوا عميدا لكلية الطب الب�شري والدكتور
حممود قويدر عميدا للعلوم والدكتور بديع ال�سيد اللحام عميدا لل�شريعة.
كما مت تعيني الدكتور نزيه عبود عميدا للمعهد العايل للبحوث والدرا�سات الزلزالية والدكتور ع�صام حيدر عميدا
للمعهد العايل للتنمية الإدارية.
وت�ضمن القرار التجديد لباقي عمداء الكليات واملعاهد العليا يف جامعة دم�شق وكذلك بالن�سبة لكليات فروع جامعة
دم�شق يف ال�سويداء ودرعا والقنيطرة .كما �شمل القرار تعيني نواب علميني و�إداريني جدد يف بع�ض الكليات.

No. 40 8 2017
ن�شاطات

(العدد الأربعون) �آب 2017

جامعة دم�شق تكرم عددا من ذوي �شهدائها يف دار الأوبرا
مب�ن��ا��س�ب��ة ع �ي��د ال �� �ش �ه��داء كرمت
جامعة دم�شق عددا من ذوي �شهدائها
ت �ق��دي��را ل�ت���ض�ح�ي��ات�ه��م يف ��س�ب�ي��ل عزة
وكرامة الوطن وذلك خالل حفل كبري
يف دار الأ�سد للثقافة والفنون «الأوبرا»
بدم�شق.
وت�ضمن احلفل خم�ت��ارات غنائية
ل �ف ��رق ��ة م��و� �س �ي �ق��ا اجل �ي �� ��ش العربي
ال�سوري وفيلما وثائقيا عن ال�شهداء
وفقرات فنية لأطفال من دار الرحمة
ل��رع��اي��ة الأي� �ت ��ام وم�ق�ت�ط�ف��ات �شعرية
جمدت مكانة ال�شهيد وعظمته لل�شاعر
ماهر حممد املحمد.
ويف ك �ل �م �ت��ه خ �ل��ال احل� �ف ��ل لفت
املهند�س �أي�ه��م ح ��وراين رئي�س مكتب
ال�شهداء يف ف��رع جامعة دم�شق حلزب
ال �ب �ع��ث ال �ع��رب��ي اال�� �ش�ت�راك ��ي �إىل �أن
ال�شهيد هو رم��ز الإي�ث��ار وم��ن الواجب
التحدث عن �أخالق ال�شهداء و�صفاتهم
ال ��رائ � �ع ��ة ون� �ق ��ل ك �ل �م��ات �ه��م الطيبة
و� �س �م��ات �ه��م ال �� �ص��احل��ة �إىل الآخ ��ري ��ن
ال ��ذي ��ن ح ��رم ��وا م ��ن م�ع��رف�ت�ه��م و�إىل
الأجيال القادمة معتربا �أن ذلك «�أمانة
يف �أعناق اجلميع».
ون � ��وه امل �ه �ن��د���س ح� � ��وراين بن�ساء
�سورية العظيمات وقال �«..إنهن م�صانع
ال�شهداء قدمن فلذات �أكبادهن فداء
للوطن بعد �أن زرعن يف نفو�سهم العزة
والعنفوان والعلم وكل معاين البطولة
والعفة وحب الوطن».
و�أع��رب ذوو ال�شهداء املكرمون عن

�شكرهم وامتنانهم للجامعة على هذا
التكرمي م�ؤكدين �أن �سورية ت�ستحق
ك ��ل ال �ت �� �ض �ح �ي��ات ح �ت��ى ي� �ع ��ود الأم� ��ن
واال�ستقرار �إليها وقالت فاطمة حامد
احل ��روب موظفة يف اجل��ام�ع��ة وزوجة
ال�شهيد ن��ور ال��دي��ن حممد الزعبي..
ان� �ه ��ا «ت �ف �ت �خ��ر ب �� �ش �ه��ادة زوج� �ه ��ا و�أن
التكرمي مبادرة مميزة من اجلامعة ملن
�ضحوا ب��أروح�ه��م ف��داء للوطن» بينما
�أعرب والد ال�شهيد م�صطفى قطماوي
الطالب يف كلية احلقوق عن �أمله يف �أن
تعود �سورية كما كانت.
ويف ت �� �ص��ري��ح لل��إع�ل�ام �ي�ي�ن �أك ��د

الدكتور خالد حلبوين �أمني فرع جامعة
دم�شق حلزب البعث العربي اال�شرتاكي
�أن علينا �أن ن �ك��ون خمل�صني لتاريخ
الأمة ولأرواح ال�شهداء وللر�سالة التي
ا�ست�شهدوا م��ن �أج�ل�ه��ا و�أن جنعل من
ه��ذه املنا�سبة حمطة انطالق لتحقيق
الهدف الأ�سمى والأو�سع والأ�شمل وهو
تطهري كامل اجلغرافيا ال�سورية من
رج�س الإرهاب والإرهابيني التكفرييني
القتلة لتبقى �سورية �صامدة �شاخمة.
م��ن ج��ان �ب��ه اع �ت�بر رئ �ي ����س جامعة
دم�شق الدكتور حممد ح�سان الكردي
�أن ال �ت �ك��رمي ال �ي��وم ه��و �أق ��ل م��ا ميكن

ت�ق��دمي��ه لأ� �س��ر وذوي ال �ط�لاب الذين
�ضحوا ب�أنف�سهم من �أجل �سورية م�ؤكدا
حر�ص اجلامعة على تقدمي كل الدعم
الالزم لأ�سر ال�شهداء وت�سهيل �أمورهم
وال �سيما �أن ع��دد ال�شهداء باجلامعة
«و�� �ص ��ل �إىل � � 130ش �ه �ي��دا م ��ن طالب
و�أ�ساتذة وموظفني».
ح�ضر احل�ف��ل �أع �� �ض��اء ق �ي��ادة فرع
ج��ام�ع��ة دم���ش��ق حل��زب ال�ب�ع��ث العربي
اال��ش�تراك��ي وع��دد م��ن �أع�ضاء جمل�س
ال�شعب وع�م��داء الكليات وح�شد كبري
من �أ�ساتذة اجلامعة وطالبها.

الأزمة يف �سورية من التوازنات الدولية �إىل �إعادة الإعمار
ا��س�ت�ع��ر���ض امل �� �ش��ارك��ون يف ال �ن ��دوة التي
نظمتها كلية العلوم ال�سيا�سية يف قاعة جامعة
دم�شق ل�ل�م��ؤمت��رات حت��ت ع�ن��وان «الأزم� ��ة يف
� �س��وري��ة م��ن ال �ت��وازن��ات ال��دول �ي��ة �إىل �إع ��ادة
الإعمار » تداعيات الأزمة و�سبل �إعادة الإعمار
من منظور �سيا�سي واقت�صادي واجتماعي يف
�سورية.
ويف ك�ل�م��ة ل ��ه دع ��ا ع�م�ي��د ك�ل�ي��ة العلوم
ال�سيا�سية الدكتور حممد ح�سون �إىل قراءة
عميقة للواقع العاملي واالنتباه �إىل ظهور دول
عظمى على ال�ساحة الدولية وف�ضح احل�صار
ال ��ذي حت ��اول ال��والي��ات امل�ت�ح��دة الأمريكية
فر�ضه على ه��ذه ال��دول معتربا �أن امل�ؤامرة
على �سورية مرتبطة مب�صالح دولية و�إقليمية
�أب��رزه��ا ��ض��رب حم��ور امل�م��ان�ع��ة وامل �ق��اوم��ة يف
املنطقة خدمة للكيان ال�صهيوين واحلفاظ
ع �ل��ى �أح ��ادي ��ة ال �ق �ط��ب ال� ��ذي ب � ��د�أت تفقده
الواليات املتحدة الأمريكية.

ب � � ��دوره ر�أى ع �م �ي��د ك �ل �ي��ة ال �ع�ل�اق��ات
الدولية يف جامعة ال�شام اخلا�صة الدكتور
خالد امل�صري �أن «بنية النظام ال��دويل بد�أت
تتغري» ب�سبب ظ�ه��ور دول�ت�ين كربيتني على
ال�ساحة الدولية هما رو�سيا وال�صني كقوتني

م�ؤثرتني على املوازين العاملية «كذلك تعمل
امريكا بكل جهدها لبقائها كقطب �أحادي يف
العامل وتتبع و�سائل خمتلفة من اج��ل ذلك
فبد�أت ب�سيا�سة تغيري الأنظمة الدولية».
م��ن جانبه ر�أى رئي�س ق�سم االقت�صاد

ال ��دويل يف كلية ال�ع�ل��وم ال�سيا�سية الدكتور
�صابر بلول �أن «هناك م�ؤ�شرات ايجابية لنهاية
الأزم��ة يف �سورية وبالتايل بدء ظهور حروب
خمفية اق�ت���ص��ادي��ة للح�صول ع�ل��ى ع�ق��ود يف
�إع��ادة الإعمار مبيناً �أن الواقع االقت�صادي يف
�سورية ما زال مقبوال ن�سبيا » .
رئي�س ق�سم الدرا�سات ال�سيا�سية يف كلية
العلوم ال�سيا�سية الدكتور كرمي �أبو حالوة بني
�أنه ال بد من �إعادة االعمار اجتماعيا فالإن�سان
هو الهدف الأ�سا�سي للتنمية قبل كل �شيء و
«ب�ن��ا�ؤه ا�ستثمار راب��ح وم�ضمون» لأن��ه حمور
احلياة و «ك��ون املجتمع ال�سوري ميتلك بنية
متعددة فذلك يحتاج �إىل عملية دقيقة فكرية
وتعليمية �صحية يف �إعادة الإعمار».
ح�ضر ال�ن��دوة �أم�ي�ن ف��رع جامعة دم�شق
حل��زب ال�ب�ع��ث ال�ع��رب��ي اال� �ش�تراك��ي الدكتور
خالد حلبوين وعمداء كليات بجامعة دم�شق
وفعاليات ر�سمية وحزبية و�أكادميية.
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املهـد�س خمي�س خــــالل لقائــــه �أكادمييني اقت�صــاديني :من �أولويـــات احلــــــــكـــــ
يف �إط��ار �سيا�سة احلكومة لتعزيز احل��وار والنقا�ش مع اخلربات
الأكادميية االقت�صادية يف اجلامعات ال�سورية وت��ب��ادل ال��ر�ؤى
والأف��ك��ار ب�شكل �شفاف للو�صول �إىل ر�ؤي���ة م�شرتكة «حكومية
و�أكادميية» يف املجال االقت�صادي التقى املهند�س عماد خمي�س رئي�س
وع��ر���ض رئ�ي����س جم�ل����س ال� � ��وزراء خطة
العمل احلكومية التنموية للنهو�ض بالواقع
االق �ت �� �ص��ادي والإق� �ل ��اع ب�ع�م�ل�ي��ة الإن � �ت ��اج يف
خمتلف القطاعات الزراعية وال�صناعية بغية
م��وا��ص�ل��ة ت ��أم�ي�ن م�ت�ط�ل�ب��ات ��ص�م��ود اجلي�ش
العربي ال�سوري وتلبية االحتياجات الأ�سا�سية
واخلدمية للمواطنني.
وب�ين املهند�س خمي�س �أن ه�ن��اك فريقا
اقت�صاديا حكوميا يعمل مب�س�ؤولية عالية
وي�ف�ك��ر ب���ش�ك��ل ا��س�ت�ث�ن��ائ��ي مل��واج �ه��ة حتديات
الواقع االقت�صادي وع��ودة العملية الإنتاجية
�إىل �أل �ق �ه��ا يف جم ��االت ال ��زراع ��ة وال�صناعة
وتن�شيط التبادل التجاري مو�ضحا �أن البيان
احلكومي ركز على عدة حماور تت�ضمن دعم
اجل�ي����ش ال�ع��رب��ي ال �� �س��وري وااله �ت �م��ام بذوي
ال�شهداء واجلرحى وحتقيق التنمية الب�شرية
وت�أمني متطلبات �صمود �أبناء الوطن ودعم
العملية الإنتاجية ومت و�ضع الآلية التنفيذية
جلميع هذه املحاور.
ف �ف��ي جم� ��ال ال �ت �ن �م �ي��ة ال �ب �� �ش��ري��ة �أ�شار
املهند�س خمي�س �إىل �أنها تعترب �أح��د عوامل
ال�ترب�ي��ة والتعليم ال �ع��ايل وي�ت��م ال�ع�م��ل على
تطوير �أدوات التعليم العايل والواقع الإداري
جل��ام �ع��ة دم �� �ش��ق م ��ن خ�ل��ال �إع � � ��ادة هيكلة
اجلامعة وكانت خطة احلكومة تت�ضمن و�ضع
ر�ؤية �إداري��ة جديدة ت�ساعد على �إجناز العمل
بان�سيابية �أكرث ولي�س الهدف تق�سيم اجلامعة
و�إمنا تطوير الهيكلية الإدارية و�ستبقى مظلة
جامعة دم�شق كما هي و�سيتم �إح��داث كليات
وفروع جامعية جديدة حتت هذه املظلة و�أي
خطوة تقوم بها احلكومة هي لتحقيق قيمة
م�ضافة جلهة الأداء والتطوير الإداري لأي
م�ؤ�س�سة حكومية معنية بهذه اخلطوة.
ويف جم��ال ال��زراع��ة لفت رئي�س جمل�س
الوزراء �إىل �أن احلكومة و�ضعت ن�صب عينيها
التو�سع بالزراعات الريفية والأ�سرية و�صوال
�إىل زراعة كل مرت مربع يف �سورية ومت ت�أمني
م�ستلزمات زراع ��ة � 55أل��ف هكتار زي ��ادة عن
املخطط وهذه الأرا�ضي �أحكم اجلي�ش العربي
ال�سوري �سيطرته عليها حيث مت دعم الزراعة
م��ن خ�لال ت�سهيالت ال�سترياد م�ستلزماتها
مبختلف �أنواعها �إ�ضافة �إىل دع��م املحا�صيل
النوعية حيث بلغت قيمة دعم التبغ  5مليارات
ل�يرة �سورية وات�خ��ذت احلكومة ق��رارا برفع
�أ�سعار �شراء املح�صول من امل��زارع�ين و�أ�صبح
منح ال�ق��رو���ض للفالحني متاحا اب�ت��داء من
م�شروع �صغري وال�صناعات الب�سيطة وانتهاء
مب�شاريع كبرية م�ضيفا �أن احلكومة خ�ص�صت
 300مليار لرية لدعم العملية الإنتاجية من
خالل قرو�ض للم�شاريع الإنتاجية بالزراعة

وال�صناعة ح�صرا.
وت� ��اب� ��ع امل� �ه� �ن ��د� ��س خ �م �ي ����س �أن هناك
م�شاريع قيد التنفيذ يف اال�ستثمار الزراعي
�ستظهر نتائجها يف الأ��ش�ه��ر ال�ق��ادم��ة مبينا
�أن من �أولويات احلكومة االهتمام باملنتجات
ال��زراع�ي��ة الأ��س��ا��س�ي��ة وال�ترك�ي��ز على ت�شغيل
الإنتاج و�إيجاد فر�ص عمل لل�شباب.
وب �� �ش ��أن زي � ��ادة ال ��روات ��ب ق ��ال املهند�س
خ�م�ي����س« ..زي � ��ادة ال ��روات ��ب ��س�ت�ك��ون نتيجة
طبيعية حل�صاد التنمية االقت�صادية».
ويف جمال ال�صناعة لفت رئي�س جمل�س
ال ��وزراء �إىل �أن �أح��د �أه��م �أول��وي��ات احلكومة
�إع��ادة دوران عجلة الإن�ت��اج لتعزيز االقت�صاد
والتقليل م��ن امل�ستوردات ولدينا قائمة مبا
ي �ق��ارب  40م�ع�م�لا مت ا��س�ت�ك�م��ال الدرا�سات
النهائية لإقالعها تتوزع بني القطاعني العام
واخل��ا���ص م��ا م��ن ��ش��أن��ه تخفيف امل�ستوردات
و�إمكانية الت�صدير ونحن �أ�صبحنا جاهزين
لال�ستمرار يف هذه اخلطة قريبا.
ويف جم��ال ال�ع�م��ل م��ع ال�ق�ط��اع اخلا�ص
ال�صناعي بني املهند�س خمي�س �أن احلكومة
ع�م�ل��ت ع �ل��ى ر� �س��م ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة و�أ�� �ص ��درت
ال� �ق ��رارات اخل��ا� �ص��ة بت�سهيل ع�م��ل القطاع
اخل��ا���ص لأن� ��ه ال �� �ش��ري��ك الأه � ��م يف العملية
التنموية ال�صناعية ومت اتخاذ عدة �إجراءات
لإع��ادة ت�شغيل املن�ش�آت ال�صناعية و ت�شجيع
ال�صناعيني على اال�ستثمار من خالل قائمة
ت���ض��م  40ب �ن��دا لت�سهيل الإج � � ��راءات املالية
والإدارية ابتداء من الدعم غري املبا�شر.
وقال املهند�س خمي�س �إن «هناك من�ش�آت
ع��ادت �إىل الإن�ت��اج يف ت��ل ك��ردي بريف دم�شق
وحم�ص وتتم حماورة �أ�صحاب املعامل الكبرية

جمل�س الوزراء �أ�ساتذة االقت�صاد يف جامعة دم�شق وعمداء كليات
االقت�صاد يف اجلامعات ال�سورية العامة واخلا�صة والإعالميني
االقت�صاديني يف و�سائل الإعالم املرئي وامل�سموع واملكتوب والإعالم
االلكرتوين وذلك يف قاعة امل�ؤمترات بجامعة دم�شق.

املتوقفة لت�أمني مطالبهم لإعادة �إقالع الإنتاج
فيها من جديد» م�شريا �إىل �أن احلكومة بد�أت
ق�ط��ف ث�م��ار الإج � ��راءات يف جم��ال ال�صناعة
وخ�ل�ال � 8أ��ش�ه��ر ع��اد �إىل الإن �ت��اج ن�ح��و 400
من�ش�أة جديدة يف املدن ال�صناعية وهو ما يدل
ع�ل��ى ج ��دوى وجن ��اح خ�ط��ة احل�ك��وم��ة يف هذا
امل�ج��ال مبينا �أن ال�صناعيني مل ي�ب��ادروا �إىل
خطوات بقدر طموح احلكومة و الت�سهيالت
التي قدمتها وم��ا زال��ت احلكومة تعول على
القطاع اخلا�ص وما زلنا نتوا�صل معهم ب�شكل
دائم لتذليل العقبات التي حتول دون عودتهم
�إىل العمل.
ويف جم� ��ال ال �ت �ج ��ارة او�� �ض ��ح املهند�س
خ �م �ي ����س �أن احل �ك��وم��ة و� �ض �ع��ت ت�سهيالت
لال�سترياد والت�صدير وا��س�ت�يراد الأولويات
املتعلقة مبتطلبات الدولة واملواطن وا�سترياد
امل� ��واد ال��داخ �ل��ة ب��ال�ع�م�ل�ي��ة الإن �ت��اج �ي��ة وهذا
ع��زز العدالة ب�آلية اال��س�ت�يراد كما مت �إعفاء
امل�صدرين من م�ؤونة الت�صدير.
وفيما يخ�ص حماربة الف�ساد �أكد رئي�س
جمل�س ال ��وزراء �أن هناك ملفات نوعية تتم
م�ع��اجل�ت�ه��ا و�أول �ه ��ا م�ل��ف ال �ق��رو���ض املتعرثة
البالغة  286مليار ل�يرة �سورية وه��ي �أموال
لل�شعب ال�سوري وتتم معاجلة هذا امللف كما
هو خمطط له و�ستتم �إع��ادة كل لرية �سورية
من هذه القرو�ض وبد�أت بالفعل هذه الأموال
بالعودة �إىل �صناديق امل�صارف العامة و�سيتم
ا��س�ت�ث�م��اره��ا بعملية الإن �ت��اج ح�ي��ث �ست�ضاف
�إىل قيمة  300مليار لرية املخ�ص�صة مل�شاريع
ال�صناعة والزراعة مبينا �أن �سيا�سة الإقرا�ض
التي �ستنطلق خ�لال الأي��ام القادمة �ستكون
حمققة للتنمية ب�شكل حقيقي ووفق �ضوابط

�صحيحة ومت��ت معاجلة ال�ث�غ��رات القدمية
خا�صة يف جمال دعم عملية التنمية.
�أم ��ا يف ق �ط��اع ال�ط��اق��ة ف ��أ� �ش��ار املهند�س
خمي�س �إىل �أن ه��ذا امل �ل��ف ي�ح�ظ��ى باهتمام
حكومي بالغ و�إ�صالحه هو �أهم ملف ب�إ�صالح
العمل احلكومي ومت توقيع اتفاقيات عديدة
لإعادة البنى التحتية النفطية وعقود طويلة
الأمد لت�أمني امل�شتقات النفطية.
وا� �س �ت �م��ع رئ �ي ����س جم�ل����س ال � � ��وزراء �إىل
م�ق�ترح��ات وت �� �س��ا�ؤالت وط��روح��ات احل�ضور
حول الر�ؤية وخطة العمل احلكومية وا�صفا
احل�ضور ب�أنهم را�سمو ال�سيا�سات االقت�صادية
وق � ��ال �إن «م �ه �م �ت �ك��م م� ��واءم� ��ة النظريات
وال�سيا�سات االقت�صادية مع التنفيذ احلكومي
لت�صبح حقيقة �أكرث من كونها �شعارا».
وفيما يتعلق ب ��إع��ادة الهيكلية الإداري ��ة
اق�ت�رح ال��دك�ت��ور حبيب حم�م��ود عميد كلية
االق�ت���ص��اد يف ج��ام�ع��ة ال���ش��ام اخل��ا��ص��ة �إع ��ادة
ت �ع �ي�ين ن ��ائ ��ب ل��رئ �ي ����س ال � � � ��وزراء لل�ش�ؤون
االقت�صادية بهدف ت�صويب العمل وخا�صة
فيما يتعلق بال�سيا�سات االق�ت���ص��ادي��ة التي
حتتاج �إىل مرجعية م�ؤكدا �أهمية وجود جهاز
رقابي رائ��د من خ�لال �إع��ادة هيكلية اجلهاز
امل��رك��زي ل�ل��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة وال�ه�ي�ئ��ة املركزية
للرقابة والتفتي�ش.
ويف رده على املقرتح �شدد رئي�س جمل�س
الوزراء على �أن احلكومة تعمل كفريق جماعي
و�أن �أي مو�ضوع �أو ر�أي من قبل �أحد الوزراء
ي�شكل رافعة لالقت�صاد يتم تداوله وبحثه من
خالل �أربعة مفا�صل مهمة يف جمل�س الوزراء
تتمثل بـ «م�ؤ�س�سة جمل�س ال ��وزراء واللجنة
االقت�صادية واملجل�س اال�ست�شاري وجلنة تتبع
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ـــــومة التــــــركيز على ت�شـــغيل الإنتـــــاج و�إيجـــاد فــــــر�ص عمـــــــل لل�شـــــــباب

ال�سيا�سات االقت�صادية».
ول �ف��ت امل�ه�ن��د���س خ�م�ي����س �إىل �أن هناك
جهات وم�ؤ�س�سات �أخرى تتوىل مهمة الرقابة
ع�ل��ى م�ف��ا��ص��ل ال�ع�م��ل احل�ك��وم�ي��ة �إىل جانب
اجل �ه ��از امل ��رك ��زي ل �ل��رق��اب��ة امل��ال �ي��ة والهيئة
املركزية للرقابة والتفتي�ش.
وقال« ..لن ن�سمح للفا�سدين وحمدودي
ال��ر�ؤى �أن يحبطوا العمل احلكومي و�إن �أي
مف�صل حكومي �سيكون عبئا على احلكومة
لن ن�سمح با�ستمراريته بهذه الآلية و�سنبتدئ
بالإعفاء واملحا�سبة وننتهي بتغيري كامل لهذا
املف�صل حتى يكون راف�ع��ة للعمل احلكومي»
مو�ضحا �أن «اجلهاز والهيئة ال يتم االقت�صار
عليهما يف �ضبط هذا املو�ضوع فهناك جهات
�أخرى كما مت و�ضع م�ؤ�شرات �أداء تقييمية لكل
وزارة».
وتركزت مداخالت احل�ضور على �ضرورة
حت�سني الواقع املعي�شي للمواطن وو�ضع حلول
�إ�سعافية فورية لتعزيز �صموده و�إيجاد �آلية
ل�ضبط الأ�سعار ومنع احتكار التجار لبع�ض
امل ��واد الأ��س��ا��س�ي��ة و�إع � ��ادة الهيكلية الإداري� ��ة
لبع�ض مفا�صل ال��دول��ة وخا�صة ال�سيا�سات
االقت�صادية وتفعيل اجل�ه��از ال��رق��اب��ي ورفع
�سقف القرو�ض للم�شاريع ومعاجلة م�شاكل
ال �ق��رو���ض امل �ت �ع�ثرة ومت��وي��ل امل �� �ش��اري��ع وحل
�أزمة و�سائل النقل وت�أمني م�ستلزمات الإنتاج
و�إعادة بناء القطاع ال�صناعي.
ودع��ا احل�ضور �إىل ت�شكيل جلنة خرباء
لإع��داد بنك معلومات عن ج��دوى اقت�صادية
للم�شاريع ال�صغرية ومتناهية ال�صغر و�إقامة
ح �م�ل�ات ت��وع �ي��ة يف ال ��ري ��ف ل�ل�ت���ش�ج�ي��ع على
اال�ستثمار وال�ترك�ي��ز على التنمية الب�شرية
و�إح � � ��داث خ��ري �ط��ة ا� �س �ت �ث �م��اري��ة ا�ستثنائية
تتنا�سب مع ظروف املرحلة الراهنة وت�شكيل
ف��رق �إدارة �أزم ��ات يف امل�ف��ا��ص��ل الأ��س��ا��س�ي��ة يف
ال ��دول ��ة وال �ق �ط��اع��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة وتفعيل
ال�ت���ش��ارك�ي��ة ب�ين ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام واخلا�ص
واعتبارها �ضرورة ولي�ست خيارا.

ويف رده ع�ل��ى ال �ط��روح��ات �أو� �ض��ح وزير
املالية الدكتور م��أم��ون حمدان �أن احلكومة
بد�أت منذ يومها الأول بتنفيذ بيانها احلكومي
ولي�س ه�ن��اك اج�ت�م��اع لرئا�سة ال ��وزراء �إال و
كانت م�صلحة املواطن هي الهدف بالدرجة
الأوىل لأي قرار حكومي.
وب�ين ال��وزي��ر حمدان �أن حت�سني الواقع
املعي�شي ب��ات يظهر جليا على �أر� ��ض الواقع
حيث مت تغيري �آلية العمل بكاملها فيما يتعلق
مب�ؤ�س�سات التدخل الإيجابي التي ا�ستعادتها
احلكومة بعدما كانت م�ستثمرة ومت دجمها
جميعا يف م�ؤ�س�سة ذات كينونة واح��دة وبد�أت
بت�شغيلها واملواطنون يالحظون حاليا الفرق
يف الأ�سعار بني امل�ؤ�س�سات وال�صاالت احلكومية
والأ�سواق.
كما دعا وزير املالية اجلامعات احلكومية
واخل��ا��ص��ة �إىل ت�شجيع ال�ط�لاب اجلامعيني
على االبتكار والإبداع و�إقامة م�شاريع تنموية
بناء على م�شاريع تخرجهم.
و�أو�ضح الدكتور حمدان �أن احلكومة مل
تتوقف عن دفع الرواتب للعاملني يف امل�صانع
املتوقفة عن العمل وقامت ب�شراء حم�صول
القمح من الفالح ب�سعر جمز مبا�شرة ودون
و�سطاء وهذا ي�سجل يف خانة الدعم احلكومي
للمواطنني.
م��ن ج��ان�ب��ه �أ� �ش��ار وزي ��ر التعليم العايل
ال ��دك� �ت ��ور ع ��اط ��ف ن� � ��داف �إىل �أن برنامج
«م �� �ش��روع��ي» ال� ��ذي ان �ط �ل��ق ع ��ام  2011عرب
الأمانة ال�سورية للتنمية بالتعاون مع وزارة
الإدارة امل�ح�ل�ي��ة ح �ق��ق جن��اح��ا ك �ب�يرا يف كل
امل�ح��اف�ظ��ات وك ��ان امل �� �ش��روع الأب� ��رز يف جمال
متويل امل�شاريع ال�صغرية من قبل املنظمات
غ�ير احلكومية و��س��اه��م يف خلق الكثري من
فر�ص العمل.
ودع ��ا ال��وزي��ر ن ��داف ر�ؤ� �س ��اء امل�ؤ�س�سات
التعليمية �إىل حتديد ال�صعوبات والعقبات
التي تواجههم للنظر بها وحلها مبا ي�ضمن
ت �ط��وي��ر ال �ت �ع �ل �ي��م وو� �ض �ع ��ه ع �ل��ى الطريق

ال�صحيح.
ويف ج��واب��ه ع�ل��ى امل �ق�ترح��ات �أك ��د وزير
االقت�صاد والتجارة اخلارجية الدكتور حممد
�سامر اخلليل �أن الت�شاركية ب�ين القطاعني
ال �ع ��ام واخل ��ا� ��ص «�أ� �ص �ب �ح��ت ال �ي ��وم �ضرورة
ولي�ست خيارا» للنهو�ض بالواقع االقت�صادي
يف ظل احلاجة �إىل التمويل الذاتي من خالل
ر�ؤو� ��س الأم ��وال املحلية امل��وج��ودة يف �سورية
�أو م��ن خ�ل�ال امل�غ�ترب�ين �أو م���ش��ارك��ة الدول
ال���ص��دي�ق��ة وذل� ��ك ن�ت�ي�ج��ة ل�ن�ق����ص ال�سيولة
م�شريا �إىل �أهمية توظيف الأموال املخ�ص�صة
لال�ستثمارات يف املوازنة يف �أماكن �أخرى.
ول �ف��ت ال ��وزي ��ر اخل �ل �ي��ل �إىل �أن هناك
ت��وج�ه��ا ح�ك��وم�ي��ا لتفعيل ق��ان��ون الت�شاركية
حيث �صدرت التعليمات التنفيذية له وهناك
ب��رن��ام��ج مهم وواع ��د يت�ضمن جمموعة من
امل�شاريع التي �سيتم عر�ضها للت�شاركية مع
ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص وي�ت��وق��ع �أن ي�ك��ون متجاوبا
بهذا ال�ش�أن.
وبني وزي��ر االقت�صاد �أن هناك �شقا �آخر
مكمال للت�شاركية يتمثل بالدعم احلكومي
للعملية االنتاجية والت�صدير وه��و ما �أولته
احلكومة اهتماما خا�صا من خالل جمموعة
م ��ن ال �� �ص �ن��ادي��ق ال �ت��اب �ع��ة ل�ب�ع����ض الهيئات
االقت�صادية ومنها �صندوق دعم تنمية الإنتاج
املحلي وال�صادرات الذي كان خم�ص�صا فقط
للت�شجيع على الت�صدير ولكن ظروف الأزمة
�ألزمت وج��ود الدعم يف كل خطوات العملية
الإنتاجية و�صوال للت�صدير.
وف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �ع �م��ل ه �ي �ئ��ة امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة �أك��د ال��وزي��ر اخلليل �أن
هناك عملية تن�سيقية حكومية دائمة تهدف
�إىل دعم قطاع امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة
التي ت�شكل الغالبية العظمى من القطاعات
االنتاجية يف �سورية يف ظل �إح�صائية �أجريت
م�ؤخرا و�أ�شارت �إىل �أن هذه امل�شاريع تتجاوز
 94باملئة من قطاعات االنتاج.
وب�ين ال��وزي��ر اخلليل �أن احلكومة توفر

ك��ل الأدوات ال�ل�ازم��ة ل�ل�م���ش��اري��ع ال�صغرية
واملتو�سطة ولكن ذلك يتطلب ت�أمني التمويل
وه��و ما يتم العمل عليه بالتعاون بني وزارة
االقت�صاد وم�صرف �سورية املركزي والوزارات
املعنية الأخ ��رى واجل�ه��ات ال��داع�م��ة الأخرى
لت�أمني �إعادة الإقالع بهذه امل�شاريع وا�ستئناف
امل�شاريع املتعرثة.
م��ن ج�ه�ت��ه ق ��دم ال��دك �ت��ور ق�ي����س خ�ضر
رئي�س املجل�س اال�ست�شاري يف رئا�سة جمل�س
ال � ��وزراء تعريفا باملجل�س مبينا �أن «ن�صف
�أع�ضاء املجل�س اال�ست�شاري من كوادر جامعة
دم �� �ش��ق م ��ن الأ�� �س ��ات ��ذة امل �خ �ت �� �ص�ين ويعمل
كم�ؤ�س�سة منفتحة على كل املقرتحات وقناة
لإي�صال كل �أفكار و�آراء الباحثني واملخت�صني
�إىل رئا�سة الوزراء».
من ناحيته تناول حاكم م�صرف �سورية
امل ��رك ��زي ال ��دك �ت ��ور دري � ��د درغ� � ��ام يف ردوده
امل�سائل املتعلقة ب�سعر �صرف اللرية ال�سورية
مقابل ال��دوالر وتعهد �إع��ادة قطع الت�صدير
حيث �أ��ش��ار �إىل �أن اجلميع يعلم الإ�شكاليات
التي كانت موجودة يف ال�سابق ح��ول املقاربة
املتعلقة ب��الإع�ف��اء م��ن �إع ��ادة قطع الت�صدير
يف ك��ل م��راح�ل��ه ويف خمتلف اجل�ه��ات املعنية
بذلك �سواء يف وزارة االقت�صاد و وزارة املالية
وامل�صرف املركزي واجلمارك العامة.
وف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �ع �م �ل �ي��ة الإن � �ت � ��اج لفت
درغ ��ام �إىل �أن ت��أم�ين ن��وع م��ن اال��س�ت�ق��رار يف
م��وارد الطاقة للمناطق واملن�ش�آت ال�صناعية
بهدف زي��ادة الإن�ت��اج يتطلب تكاليف وقطعا
�أجنبيا حيث ميكن هنا ت��زوي��د ال�صناعيني
بقطع الت�صدير ب�شكل جزئي من � 30إىل 50
باملئة كحد �أق�صى ب�شكل ي�ؤمن ال�ق��درة على
ت��وف�ير ال�ط��اق��ة ال�ك��ام�ل��ة للم�صانع مو�ضحا
�أن��ه م��ن املمكن �أن ي�ق��وم امل���ص��رف بالتمويل
بالقطع الأجنبي ب�شهادات �إي��داع ب��داي��ة من
قبل امل�صارف وم��ن ث��م ب�سندات ويف النهاية
بالتداول بني اجلهات العامة.
م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال رئ�ي����س ج��ام�ع��ة دم�شق
ال��دك�ت��ور حممد ح�سان ال �ك��ردي �إن «الواقع
احل� ��ايل ي �ف��ر���ض ع �ل��ى اجل��ام �ع��ات ال�سورية
احل� �ك ��وم� �ي ��ة واخل� ��ا� � �ص� ��ة ال � �ق � �ي ��ام ب� ��دوره� ��ا
وم�س�ؤولياتها الوطنية يف رف��د ك��ل قطاعات
املجتمع ب��ال�ك��وادر امل��ؤه�ل��ة» مبينا �أن القطاع
االق �ت �� �ص��ادي ه��و �أح� ��وج م��ن �أي وق ��ت م�ضى
لتكاتف اجلهود الوطنية من �أجل النهو�ض به
وا�ست�شراف م�ستقبله.
و�أ�� �ش ��ار ال��دك �ت��ور ال �ك��ردي �إىل �أن كلية
االق �ت �� �ص��اد ب �ج��ام �ع��ة دم �� �ش��ق ن �ظ �م��ت خالل
ال�سنوات الأربع املا�ضية العديد من الن�شاطات
والفعاليات طرحت خاللها �أفكارا وتطورات
م�ه�م��ة و�آراء اق�ت���ص��ادي�ين و�أك��ادمي �ي�ي�ن من
�أ�� �س ��ات ��ذة وط �ل��اب ال ��درا�� �س ��ات ال �ع �ل �ي��ا لدفع
االقت�صاد نحو الأم��ام وامل�ساهمة الفعالة يف
�إع��ادة الإع�م��ار و�إي�ج��اد حلول لبع�ض امل�شاكل
التي يعاين منها االقت�صاد ال�سوري.
ح�ضر ال�ل�ق��اء �أم�ي�ن ف��رع جامعة دم�شق
حل��زب ال�ب�ع��ث ال�ع��رب��ي اال� �ش�تراك��ي الدكتور
خالد احللبوين.
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ن�شــــــــاطات

اتفاق مع نقابة املحامني لتعزيز التعاون
يف جمال التدريب والت�أهيل

وق�ع��ت ج��ام�ع��ة دم���ش��ق م��ع ن�ق��اب��ة امل�ح��ام�ين ات�ف��اق��ا لتعزيز
ال�ت�ع��اون العلمي وامل�ه�ن��ي يف جم��ال ال�ت��دري��ب وال�ت��أه�ي��ل وتبادل
اخلربات وم�صادر املعلومات والأبحاث والإ�صدارات العلمية.
وت�ضمن االت�ف��اق ال��ذي وق��ع يف مبنى رئا�سة جامعة دم�شق
�إق��ام��ة فعاليات م�شرتكة �أو متبادلة و�إج ��راء ب�ح��وث ودرا�سات
م���ش�ترك��ة وا��س�ت�ع��ان��ة ال�ط��رف�ين ق ��در الإم �ك ��ان ب��أع���ض��اء الهيئة
التدري�سية يف جامعة دم�شق وبع�ض الأ��س��ات��ذة املحامني لإلقاء
ال��درو���س واملحا�ضرات ل��دى ك�لا الفريقني وان يلتزم الطرفان
بت�شجيع التعاون يف جم��ال م�شاركة النقابة يف �إع��داد موا�ضيع
ور��س��ائ��ل ال��درا� �س��ات العليا وح�ل�ق��ات ال�ب�ح��ث وم���ش��اري��ع التخرج
لدى جامعة دم�شق وم�شاركة اجلامعة بالإ�شراف على الأبحاث
املطلوبة من املحامني لنيل لقب �أ�ستاذ يف املحاماة.
و�أو�ضح رئي�س جامعة دم�شق الدكتور حممد ح�سان الكردي
�أن توقيع االتفاق يعطي قيمة م�ضافة للطلبة من خ�لال �سعي
رئا�سة جامعة دم�شق ال��دائ��م لتطوير خمرجاتها خا�صة كلية
احل �ق��وق ع�ب�ر اال� �س �ت �ف��ادة م��ن اخل �ب��رات امل ��وج ��ودة ل ��دى نقابة
املحامني كمحا�ضرين �سواء يف مراحل الدرا�سة اجلامعية االوىل
�أو الدرا�سات العليا.
ولفت نقيب املحامني ن��زار ا�سكيف �إىل �أهمية االتفاق «وال
�سيما �أنه �سيكون هناك تن�سيق لتحري�ض العقل القانوين املتعلم
والباحث �ضمن معيار الإبداع و�إعادة قراءة الت�شريعات».
ح�ضر توقيع االتفاق نواب رئي�س جامعة دم�شق و�أم�ين �سر
نقابة املحامني وعدد من �أع�ضاء جمل�س النقابة.

و مع جامعة االحتاد اخلا�صة

كما وق�ع��ت اجل��ام�ع��ة ات�ف��اق ت�ع��اون علمي ث�ق��ايف م��ع جامعة
االحتاد اخلا�صة يف جماالت البحث العلمي والتدريب والتطوير
ون�شر املعرفة.
وات �ف��ق اجل��ان �ب��ان ع�ل��ى ت �ب��ادل �أع �� �ض��اء ال�ه�ي�ئ��ة التدري�سية
والإدارية والزيارات واملعلومات واخلربات وامل�شاركة يف الفعاليات
الأك��ادمي�ي��ة و�إل �ق��اء امل�ح��ا��ض��رات وال�ت��دري��ب حيث تتحمل اجلهة
امل�ستقبلة نفقات الإقامة �إ�ضافة �إىل تبادل زيارات الطالب من كل
امل�ستويات الدرا�سية من �أجل الت�أهيل العلمي والتدريب على �أن
يخ�ضع ذلك لقواعد القيد والقبول والأنظمة اخلا�صة بالتبادل
الطالبي م��ع م��راع��اة التعامل باملثل ويعمل ال�ط��رف��ان مبوجب
االتفاق على تنفيذ وتطوير م�شاريع بحثية م�شرتكة يتم االتفاق
عليها وتبادل املعلومات ب�ش�أنها من خالل االت�صال املبا�شر بني
الكليات والأق�سام املعنية �إ�ضافة �إىل تبادل الفريقني الدعوات
للم�شاركة يف الن�شاطات العلمية وامل��ؤمت��رات وال�ن��دوات وحلقات
البحث والور�شات والن�شاطات الريا�ضية والفنية واالجتماعية
وال�ث�ق��اف�ي��ة و�إق��ام��ة دورات ت��دري�ب�ي��ة م�شرتكة لأع���ض��اء الهيئة
التدري�سية..
كما ن�ص االتفاق على �إتاحة الفر�صة لطالب الدرا�سات العليا
يف جامعة دم�شق لال�ستفادة من املختربات والتجهيزات املتوافرة
يف جامعة االحت��اد اخلا�صة وتدريب طالب الكليات الطبية من
ج��ام�ع��ة االحت ��اد اخل��ا��ص��ة يف امل���ش��ايف وامل�خ��اب��ر ال�ع��ائ��دة جلامعة
دم�شق �ضمن �شروط يتفق عليها ووف��ق القواعد التي يحددها
جمل�س التعليم العايل ويغطي االتفاق الكليات املتماثلة املوجودة
حاليا و�أي كليات تفتتح الحقا يف اجلامعتني ويدخل االتفاق حيز
التنفيذ «مل��دة ث�لاث ��س�ن��وات» يف ال�ي��وم ال��ذي يلي توقيعه وبعد
اعتماده من جمل�س التعليم العايل.
وبني رئي�س جامعة دم�شق الدكتور حممد ح�سان الكردي �أن
جامعة االحتاد لها مقر م�ؤقت بدم�شق ونظرا لكون جامعة دم�شق
اجلامعة الأم �سيتعني عليها �إ�ضافة �إىل تدريب وتعليم �أبنائها
تدريب اجلامعات اخلا�صة ملا متلكه من �إمكانات كبرية.
ب��دوره �أ�شار رئي�س جامعة االحت��اد الدكتور ن�سيب �أب��و عرار
�إىل الدور البارز جلامعة دم�شق يف جمال بناء القدرات الوطنية
ال�سورية ودعم اجلامعات اخلا�صة الفتا �إىل �أن االتفاقية خطوة
مهمة لغر�ض �إجناح اجلانب العلمي بالن�سبة للطلبة.

مذكرة تفاهم مع نقابة املهند�سني

وب �ه��دف ن���ش��ر امل �ع��رف��ة وخ��دم��ة امل�ج�ت�م��ع ورب ��ط خمرجات
العملية التعليمية باحتياجات ال�سوق املحلية ،وقعت اجلامعة

ونقابة املهند�سني م��ذك��رة تفاهم للتعاون يف املجالني العلمي
واملهني .
وي�شمل التعاون جميع االخت�صا�صات الهند�سية املتوفرة
والعمل على تبادل الزيارات العلمية واملهنية و�إلقاء املحا�ضرات
من قبل �أ�ساتذة اجلامعة واملخت�صني من االخت�صا�صات املتماثلة
لدى كل من اجلانبني وذلك ب�صفة �أ�ستاذ زائر وا�ستثمار القاعات
الدرا�سية واملخابر لدى كل من الفريقني يف الأن�شطة العلمية
والدورات واالمتحانات لنيل املراتب الهند�سية مع �إمكانية تنظيم
دورات متخ�ص�صة م�أجورة باالتفاق بينهما وفق قوانني مزاولة
املهنة يف جامعة دم�شق.
ووف��ق امل��ذك��رة ت�سهم الكليات واملعاهد الهند�سية بجامعة
دم�شق يف تقدمي درا�سات امل�شاريع املقرتحة التي تقوم بها نقابة
املهند�سني �أو اجلهات التابعة لها وذلك مبا ال يتعار�ض مع قانون
ممار�سة املهنة يف جامعة دم�شق ويتم تر�شيح امل�شاريع املقرتحة
حاليا يف فروع نقابة املهند�سني لأن تكون م�شاريع تخرج لطالب
ال�ك�ل�ي��ات وامل �ع��اه��د ال�ه�ن��د��س�ي��ة يف ج��ام�ع��ة دم���ش��ق وذل ��ك ح�سب
مالءمتها ل�شروط م�شاريع التخرج املعرتف بها يف اجلامعة.
ويتم تر�شيح الدرا�سات والأبحاث واال�ست�شارات الفنية التي
يتم تكليف النقابة بها لتكون �أبحاثا لطالب الدرا�سات العليا
يف الكليات واملعاهد الهند�سية وبقية االخت�صا�صات الهند�سية
الأخ ��رى وذل��ك ح�سب مالءمتها ل�شروط موا�ضيع الدرا�سات
العليا امل �ع�ترف ب�ه��ا يف اجل��ام�ع��ة بينما ت�ق��وم ن�ق��اب��ة املهند�سني
ال�سوريني وفروعها بو�ضع �إمكانياتها واخل�برة املوجودة لديها
و�إتاحتها لطالب الدرا�سات العليا يف جامعة دم�شق لال�ستفادة
منها للفريقني ويتم اعتماد �شهادات اخل�برة املمنوحة لطالب
ال�سنوات الأخرية يف كليات الهند�سة كممار�سة تدريبية� /ستاج/
ملدة �شهر �أو ثالثة �أ�شهر ح�سب نوع االخت�صا�ص الهند�سي.
وت��دخ��ل امل��ذك��رة حيز التنفيذ يف ال�ي��وم ال��ذي يلي توقيعها
وتبقى �سارية ملدة �سنتني وميكن �أن جتدد ملدة مماثلة بعد اتفاق
الفريقني كما ميكن لأحدهما �إنهاء العمل باملذكرة بطلب خطي
ب�ه��ذا اخل�صو�ص وي�صبح الإن �ه��اء ن��اف��ذا بعد ث�لاث��ة �أ��ش�ه��ر من
ا�ستالم الفريق الأخري لطلب الإنهاء دون �أن ي�ؤثر على امل�شاريع
والأن�شطة املتفق عليها واجلاري تنفيذها قبل تاريخ طلب الإنهاء.
و لفت الدكتور حممد ح�سان الكردي رئي�س جامعة دم�شق
�إىل �أهمية التعاون بني اجلامعة والنقابة لدعم اخلربة العملية
خل��ري�ج��ي ال�ك�ل�ي��ات الهند�سية واالط�ل�اع ع�ل��ى �آخ��ر امل�ستجدات
يف اخت�صا�صاتهم مبينا حر�ص اجلامعة على توقيع مزيد من
االتفاقيات مع النقابات املهنية والبنوك اخلا�صة مبا ي�سهم يف
حتقيق التكامل بني املجالني العلمي والعملي وتطوير خمرجات
العملية التعليمية.
من جانبه �أو�ضح الدكتور املهند�س غياث القطيني نقيب
املهند�سني �أهمية رفع امل�ستوى العلمي ملهند�سي النقابة من خالل
االلتحاق مباج�ستريات التخ�ص�ص والدرا�سات العليا املتوفرة يف
جامعة دم�شق وحتقيق الفائدة امل�شرتكة بني اجلانبني.

مذكرة تعاون لإحداث «نقطة عمل» للطب
ال�شرعي يف م�شفى املوا�ساة اجلامعي

ووقعت الهيئة العامة مل�شفى املوا�ساة اجلامعي مع الهيئة
العامة للطب ال�شرعي مذكرة تعاون لإقامة «نقطة عمل» للطب
ال�شرعي �ضمن م�شفى املوا�ساة وذل��ك بهدف توفري �إط��ار عمل
ميكن من خالله لهيئة الطب ال�شرعي اال�ستفادة من التجهيزات
واملعدات والكوادر امل�ؤهلة املتوافرة لدى امل�شفى لتقدمي خدمات

ال�ط��ب ال���ش��رع��ي مب��ا فيها الك�شف ع�ل��ى الأح �ي��اء و�إدارة اجلثث
وفح�صها وت�شريحها وحفظها و�إمكانية حتديد هويتها.
وت�ضمنت امل��ذك��رة ت�سليم امل��وق��ع املتفق عليه لهيئة الطب
ال�شرعي ك�إعارة ملدة ثالث �سنوات جتدد تلقائيا ما مل يبد �أحد
الطرفني رغبته ب�إنهاء املذكرة.
وبني املدير العام مل�ست�شفى املوا�ساة اجلامعي الدكتور ع�صام
الأمني �إن �إحداث النقطة ي�أتي ثمرة للتعاون بني وزارتي ال�صحة
والتعليم العايل يف �سبيل خدمة املواطن وت�سهيل �إي�صال اخلدمات
�إليه ك��ون «الطب ال�شرعي ال يخت�ص ب��أم��ور اجلثث فقط و�إمنا
�أي�ضاً يتعلق عمله بتقديرات العجز».
و�أ��ش��ار الأم�ي�ن �إىل �أن م�شفى امل��وا��س��اة يعد العمود الفقري
للم�شايف من الناحية اخلدمية والأك��ادمي�ي��ة لذلك ف ��إن «�إقامة
ن�ق�ط��ة ل�ل�ط��ب ال���ش��رع��ي ف�ي��ه �ست�شكل ق�ي�م��ة �إ��ض��اف�ي��ة يف هذين
اجل��ان�ب�ين» مو�ضحاً �أن ال�ط��ب ال�شرعي ك�غ�يره م��ن القطاعات
ال�صحية يعاين من نق�ص يف ك��وادره وبالتايل وج��ود النقطة يف
امل�شفى ي�سهم بجعله جزءا من العمل الأكادميي لطالب الدرا�سات
العليا الذين يطلب منهم تقارير طبية �شرعية وتقديرات لن�سب
العجز خالل درا�ستهم ومركزا تدريبيا للكوادر الراغبة مبتابعة
درا�سة الطب ال�شرعي.
ب��دوره لفت مدير الهيئة العامة للطب ال�شرعي الدكتور
زاهر حجو �إىل �أن الطب ال�شرعي عانى خالل احلرب الإرهابية
ع�ل��ى ��س��وري��ة م��ن ت��دم�ير ون�ه��ب امل�ج�م��وع��ات االره��اب�ي��ة امل�سلحة
للعديد من مقراته ونق�ص ك��وادره ف�أ�صبح بحاجة �إىل التدعيم
وتطوير عمله وك��وادره و�أمكنته ومقراته م�شرياً �إىل �أن افتتاح
نقطة طبية له يف م�شفى املوا�ساة �سيكون «نقلة نوعية وت�أ�سي�سية
ل�ل�م��راك��ز ال�ق��ادم��ة ال�ت��ي ت�سعى الهيئة لإح��داث �ه��ا ب��ال�ت�ع��اون مع
الوزارات واجلهات املعنية».
ون��وه ال��دك�ت��ور حجو ب��ال��دع��م الكبري ال��ذي قدمته م�شفى
امل��وا��س��اة لإح ��داث النقطة الطبية وق��ال «م�شفى امل��وا��س��اة تقدم
خ��دم��ات نوعية وك�ب�يرة �إ�ضافة المتالكها جتهيزات و�إمكانيات
وكوادر م�ؤءهلة �ستدعمنا بها».
وبني الدكتور حجو �أن هذا التعاون يعد �أول اتفاق م�ؤءطر
لإح��داث نقطة عمل للطب ال�شرعي يف م�شفى املوا�ساة اجلامعي
مبيناً �أن��ه «�سيكون هناك اتفاق مع جامعة ت�شرين يف الالذقية
لأخذ مركز للطبابة ال�شرعية �إ�ضافة التفاق مع وزارة الداخلية
لإح��داث مركز للطب ال�شرعي بحم�ص» يف �سبيل تقدمي �أف�ضل
اخلدمات للمواطنني.
و�سيتم جتهيز املوقع املعار لهيئة الطب ال�شرعي وفق املذكرة
مب��ا يتنا�سب م��ع خ�صو�صية عمل هيئة الطب ال�شرعي كوحدة
م�ستقلة عن باقي �أق�سام م�شفى املوا�ساة �إ�ضافة لت�أمني جتهيزات
التربيد و�أمكنة الت�شريح الالزمة بالإ�ضافة لأماكن الإداريني
ومكاتب القبول وتخدمي املواطنني.
م ��ن ج �ه��ة �أخ � ��رى � �س �ت �ق��دم �إدارة م���ش�ف��ى امل ��وا� �س ��اة جميع
الت�سهيالت لنقطة عمل الطب ال�شرعي والكوادر امل�ؤهلة يف الطب
ال�شرعي من ممار�سني �صحيني وم�ساعدين فنيني وممر�ضني
و�إداريني مبا ي�سهم يف ح�سن ا�ستمرار العمل فيها على �أن ي�ستمر
العمل يف براد اجلثث ومكتب القا�ضي ال�شرعي حتت �إ�شراف �إدارة
امل�شفى على مدار «� »24ساعة.
بينما تقوم هيئة الطب ال�شرعي وفق املذكرة بت�أمني جميع
التجهيزات وامل��واد وامل�ع��دات والأدوات ال�لازم��ة لعمل النقطة يف
م�شفى املوا�ساة و�سيتعاون الطرفان ب�إقامة م��ؤمت��رات وور�شات
تدريب للكوادر.

ن�شــــــــاطات

No. 40 8 2017
(العدد الأربعون) �آب 2017

حتت عنوان «بالعلم والعمل نحمي الوطن ونبني الإن�سان» جمل�س
جامعة دم�شق لنقابة املعلمني يعقد دورته العادية لعام 2017
طالب امل�شاركون يف �أعمال الدورة العادية
ملجل�س ف��رع جامعة دم�شق لنقابة املعلمني
بتطوير القوانني والأنظمة اجلامعية و�إعادة
النظر بالتعليمات التنفيذية لقانون تنظيم
اجل��ام �ع��ات وال �ل��وائ��ح ال��داخ �ل �ي��ة للمعاهد
وال�ت�ع�ل�ي�م��ات ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل�ه��ا مب��ا ي�سهم يف
تطوير الأداء العلمي واالرت �ق��اء مب�ستوى
البحث العلمي والعملية التدري�سية و�إن�صاف
املدر�سني وزيادة عدد االخت�صا�صات يف جمال
الدرا�سات العليا ودبلوم الت�أهيل والتخ�ص�ص
ورفع رواتب �أع�ضاء الهيئة التعليمية مبقدار
الت�ضخم احلا�صل.
ودعا امل�شاركون يف �أعمال الدورة العادية
للمجل�س واملنعقدة على مدرج جامعة دم�شق
حتت عنوان «بالعلم والعمل نحمي الوطن
ونبني الإن���س��ان» بح�ضور ال��دك�ت��ور حم�سن
ب�لال ع�ضو القيادة القطرية حل��زب البعث
ال�ع��رب��ي اال� �ش�تراك��ي رئ�ي����س مكتب التعليم
ال�ع��ايل �إىل العمل على رف��ع �أج��ور الأعمال
االمتحانية وزيادة االهتمام بتح�سني الو�ضع
امل�ع�ي���ش��ي واخل��دم��ي ل�ل�ع��ام�ل�ين يف اجلامعة
وزي��ادة ن�سبة احل�سم من �أج��ور الت�سجيل يف
املوازي واملفتوح لأبناء �أع�ضاء نقابة املعلمني
و�إعادة النظر يف �سقوف الراتب للعاملني يف
وزارة التعليم العايل.
كما �أكد امل�شاركون �ضرورة �إع��ادة هيكلة
جم�ل����س ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ايل كمجل�س و�صائي
يهتم بر�سم ال�سيا�سات التعليمية والبحثية
ومراقبة تنفيذها و�أن يكون دوره تخطيطيا
ورقابيا واالهتمام بتقييم ال�سنة التح�ضريية
للكليات الطبية من ناحية توفري االمكانيات
ال�لازم��ة حيث �إن �سعة القاعات واملدرجات
غ�ير م�لائ�م��ة وك��ذل��ك ال ت�ت��واف��ر يف جميع
اجلامعات الكوادر امل�ؤهلة للقيام بذلك.
وطالبوا ب�إن�صاف ال�شرائح املختلفة يف
اجلامعة من غري �أع�ضاء الهيئة التدري�سية
بتوزيع ع��ائ��دات التعليمي امل ��وازي واملفتوح

بتحديد ن�سبة خا�صة بهم من هذه العائدات
و�إن� ��� �ص ��اف امل �خ�ب�ري�ي�ن مب �ع��اجل��ة مو�ضوع
ت�ع��وي���ض��ات�ه��م وت �ك��رمي امل�ع�ل�م�ين املتفوقني
يف جم��ال اخت�صا�صاتهم العلمية املتميزة
مبكاف�أة جمزية.
و�أ�� �ش ��ار امل �� �ش��ارك��ون �إىل � �ض ��رورة جتهيز
ال���ص�ي��دل�ي��ات ال�ن�ق��اب�ي��ة ب�ك��ل م��ا ي �ل��زم و�إقامة
م�شاريع ا�ستثمارية تخدم �أع�ضاء نقابة املعلمني
يف اجلامعة ووزارة التعليم العايل وامل�ساعدة
ع�ل��ى �إن �� �ش��اء ف ��روع ل�ل�م��ؤ��س���س��ة اال�ستهالكية
للعاملني يف مراكز جامعة دم�شق.
وبالن�سبة للمعاهد ط��ال��ب امل�شاركون
بتح�سني واقع املدر�سني فيها �أ�سوة باملدر�سني
يف الكليات و�إ� �ص��دار ق��ان��ون لتنظيم املعاهد
ب�شكل م�ستقل و�ضرورة �أن ي�ستفيد مدر�سو
امل�ع��اه��د احل��ا��ص�ل��ون على ��ش�ه��ادة الدكتوراه
من ال�سكن اخلا�ص بالأ�ساتذة وكذلك من
مفا�ضلة �أب �ن��اء الأ� �س��ات��ذة و� �ض��رورة تو�سيع
مالكات املعاهد وتطبيق قانون الإع��ارة وما
يتعلق بالبحث العلمي على املعاهد التقانية

ورف��ع �أج��ور ال�ساعات التدري�سية الإ�ضافية
و�أجور الأعمال االمتحانية بال�شكل املنا�سب
و��ص��رف تعوي�ض جل�سات جمال�س املعاهد
واللجان فيها �أ�سوة باجلامعة.
ويف م�ع��ر���ض رده ع�ل��ى امل ��داخ�ل�ات �أكد
الدكتور عاطف النداف وزير التعليم العايل
�أن «�إع ��ادة النظر بقانون تنظيم اجلامعات
وتعديله وكذلك �إعادة هيكلة جمل�س التعليم
العايل ي�أتي �ضمن �أولويات الوزارة وخطتها»
�إ�ضافة �إىل جميع الأم��ور املتعلقة بالتعليم
امل �� �س��ائ��ي واالم� �ت� �ح ��ان ال��وط �ن��ي والتعليم
االف�ت�را� �ض ��ي وامل �� �ش��ايف اجل��ام �ع �ي��ة وقانون
البعثات العلمية والدرا�سات العليا م�شريا �إىل
�أن «قرارات جديدة �ست�صدر قريبا ب�ش�أنها».
م��ن جانبه �أ� �ش��ار نقيب معلمي �سورية
نايف الطالب احلريري �إىل �ضرورة االرتقاء
ب��ال�ع�م��ل ال�ن�ق��اب��ي وب ��ذل امل��زي��د م��ن اجلهود
للم�ساهمة يف تطوير العملية التدري�سية
والتعليمية الف�ت��ا �إىل �أن املجل�س املركزي
للنقابة اتخذ بع�ض القرارات ملعاجلة الواقع

امل � ��ايل ف �ي �ه��ا ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال� �ف ��روع وعلى
م�ستوى امل��رك��ز حيث �إن هناك عجزا ماليا
نتيجة كرثة اال�ستقاالت بني �صفوف املعلمني
�إ�ضافة �إىل ال�سعي ال�ستثمار �أم��وال خزانة
تقاعد املعلمني يف كل امل�شاريع النقابية مبا
يحقق م�صلحة املعلمني.
من جهته �أو��ض��ح رئي�س جامعة دم�شق
ال��دك �ت��ور حم�م��د ح���س��ان ال �ك��ردي �أن �إدارة
اجل��ام �ع��ة ت�ع�م��ل ب��ال �ت �ع��اون م��ع ف ��رع نقابة
امل �ع �ل �م�ي�ن ع� �ل ��ى حت �ق �ي��ق ج �م �ي��ع املطالب
املطروحة وحل امل�شاكل العالقة وال�سيما ما
يخ�ص مو�ضوع ال�ضمان ال�صحي مبينا �أن
اجلامعة تتعاقد مع جهة واحدة هي امل�ؤ�س�سة
العامة ال�سورية للت�أمني وهي التي تقرر مع
�أي �شركة ت�أمني �سيتم التعاون معها.
ب ��دوره �أ� �ش��ار ال��دك�ت��ور خ��ال��د احللبوين
�أم �ي��ن ف� ��رع ج��ام �ع��ة دم �� �ش��ق حل� ��زب البعث
ال�ع��رب��ي اال� �ش�تراك��ي �إىل �أن اف�ت�ت��اح كليات
جديدة يف فروع جامعة دم�شق مثل ال�سويداء
والقنيطرة يتطلب توافر الكوادر التدري�سية
وال�ب�ن��ى التحتية وم�ستلزماتها الف �ت��ا �إىل
�أن تعيني ع�م��داء الكليات ونوابهم ور�ؤ�ساء
الأق �� �س��ام يخ�ضع مل�ع��اي�ير ��ص��ارم��ة و�شروط
دقيقة مثل �ضرورة التمتع بالكفاءة واملرتبة
العلمية املطلوبة.
من ناحيته �أكد الدكتور �أحمد املنديلي
رئي�س فرع نقابة املعلمني بجامعة دم�شق �أن
نقابة املعلمني لعبت دورا مهما وفاعال �ش�أنها
�ش�أن النقابات الأخرى كج�سر بني احلكومة
واملجتمع كما ثابرت على ممار�سة دوره��ا يف
التعليم وظ�ل��ت اجل��ام �ع��ات ال���س��وري��ة تعمل
ب��وت�يرة طبيعية رغ��م ك��ل ال �ظ��روف م�شريا
�إىل احل��اج��ة لعمل ج�م��اع��ي ��ش��ام��ل لتجاوز
ال �ت �ح��دي��ات وت� ��أث�ي�رات ال�ت�خ��ري��ب والدمار
ون�ق����ص ال �ك��وادر ال�ب���ش��ري��ة داع �ي��ا يف الوقت
نف�سه �إىل ت�سليط ال�ضوء والإ��ش��ارة �إىل كل
املمار�سات اخلاطئة.

بالتعاون بني جامعة دم�شق والأمانة ال�سورية للتنمية
اختتام فعالية «اختياري م�ستقبلي»
اختتمت على مدرج البا�سل يف كلية الهند�سة املدنية بجامعة دم�شق فعالية «اختياري م�ستقبلي» الذي
�أقامتها االمانة ال�سورية للتنمية  /عيادات العمل  /بالتعاون مع جامعة دم�شق بهدف بتوجيه ال�شباب
لدرا�سة ما ينا�سبهم من االخت�صا�صات اجلامعية وحتويل مرحلة اختيار التخ�ص�ص اجلامعي �إىل جتربة
مفعمة باالكت�شاف والإيجابية.
م�شروع «اختياري م�ستقبلي» يعمل على ا�ستقطاب ال�شباب من ط�لاب التعليم الثانوي كمرحلة
حت�ضريية ت�ؤهلهم لتحديد اجتاهاتهم وتوجيهها وفق �أ�س�س مدرو�سة جتعل خيارهم �أكرث فعالية وفائدة
وقد ت�ضمن امل�شروع لقاءات تفاعلية مع خرباء من كل التخ�ص�صات اجلامعية ليكون الطالب على دراية
تامة بالتخ�ص�صات واملواد الدرا�سية �إ�ضافة �إىل املهن التي تتاح له عقب التخرج.
وتوجه رئي�س جامعة دم�شق الدكتور ح�سان الكردي �إىل الطالب امل�شاركني خالل اختتام الفعالية
بالقول� :أنتم الآن على �أعتاب مرحلة جديدة من حياتكم الدرا�سية يف اجلامعة ولذلك ف�إن دخولها مع اختيار الفرع واالخت�صا�ص املنا�سب ي�شكل البداية ال�صحيحة يف م�شواركم وحتديد م�ستقبلكم.
ولفت الكردي �إىل �أن الوقائع �أثبتت ب�أن الطالب الذي اختار االخت�صا�ص اجلامعي بدقة وعناية ،فتحت له �أبواب النجاح و�أكمل م�سريته مبزيد من التفوق والتميز �آمال من الطالب اال�ستفادة من هذه
الفعالية التي نظمتها الأمانة ال�سورية للتنمية /عيادات العمل  /بالتعاون مع اجلامعة  ،والتي تهدف من خالل الور�شات التعريفية �إىل م�ساعدة الطالب وتقدمي الدعم والن�صح لهم وتزويدهم باملعلومات
املفيدة من �أجل توجيههم لدرا�سة ما ينا�سبهم من االخت�صا�صات اجلامعية مبا ي�سهم يف حتويل مرحلة اختيار التخ�ص�ص اجلامعي �إىل جتربة مفعمة باالكت�شاف والإيجابية .
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ن�شاطات

كليـــــــات جامعــة دم�شــــــق تخـرج دفعــــات جديـدة مـــن طــالبـــــــ
تكرمي املتفوقني يف الثانوية والتعليم
الأ�سا�سي من �أبناء �أع�ضاء نقابة املعلمني
وعددا من ذوي ال�شهداء

كرمت جامعة دم�شق بالتعاون مع ف��رع نقابة املعلمني
باجلامعة مئة من املتفوقني يف ال�شهادة الثانوية والتعليم
الأ� �س��ا� �س��ي م��ن �أب �ن��اء �أع �� �ض��اء ال�ن�ق��اب��ة وال�ه�ي�ئ��ة التعليمية
باجلامعة وعددا من ذوي ال�شهداء وذلك على مدرج اجلامعة.
و�أ�شار الدكتور خالد احللبوين �أمني فرع جامعة دم�شق
حل��زب البعث العربي اال�شرتاكي �أن االحتفاء بالتفوق هو
تقليد ووفاء من فرع نقابة املعلمني باجلامعة لأبناء �أولئك
الذين يجهدون ليتعلم �أبناء الوطن كله.
واع�ت�بر �أن ه��ذا التفوق �أت��ى ح�صيلة جهود مت�ضافرة
وت�ضحيات كبرية وبذل وعطاء من �أولئك الذين �أ�شعروهم
باالهتمام و�أحاطوهم باحلنان والرعاية و�ضحوا بالكثري
لي�صلوا �إىل ما و�صلوا �إليه م�ؤكدا �أن التفوق يجب �أن يوظف
لت�أدية ر�سالة تتعدى حدود الفرد لتو�ضع يف خدمة اجلماعة.
بدوره �أكد الدكتور حممد ح�سان الكردي رئي�س جامعة
دم���ش��ق �أه�م�ي��ة ت�ك��رمي امل�ت�ف��وق�ين م��ن �أب �ن��اء �أع �� �ض��اء الهيئة
التعليمية لأنهم ي�شكلون مثال للآخرين ورافدا قويا متميزا
ب�ين زمالئهم م�شريا �إىل �أن للتفوق م�س�ؤوليات وواجبات
حتتم عليهم اال�ستمرار يف اكت�ساب العلم واملعرفة والتزود
بالقيم النبيلة واملبادئ ال�سامية وم�ضاعفة البذل والعطاء
ل�ي�ك��ون��وا ن ��واة ب��اح�ث�ين وع�ل�م��اء وم�ف�ك��ري��ن ي�سهمون يف بناء
الوطن وتقدمه.
وب�ين ال��دك�ت��ور �أح�م��د مناديلي رئي�س املكتب الفرعي
لنقابة املعلمني بجامعة دم�شق �أن النقابة �سعت �إىل تكرمي
املعلمني قبل �أبنائهم لأن�ه��م خ�ص�صوا الكثري م��ن وقتهم
وجهدهم للعناية واالهتمام بهم ووف��روا لهم املناخ املالئم
للو�صول �إىل التفوق الفتا �إىل �أن الهدف الثاين للتكرمي
مكاف�أة املتفوق على جهده وت�شجيع الآخرين على املناف�سة.
ك�م��ا �أل�ق�ي��ت يف احل�ف��ل كلمة امل�ت�ف��وق�ين ال�ت��ي �أك ��دت �أن
ت �ك��رمي ال�ط�ل�ب��ة ح��اف��ز ع�ل��ى م��وا��ص�ل�ت�ه��م ال�ع�م��ل لالرتقاء
مب�ستوياتهم الأكادميية.
ح�ضر التكرمي وزي��ر التعليم ال�ع��ايل ال��دك�ت��ور عاطف
النداف و�أع�ضاء قيادة فرع اجلامعة للحزب والدكتور توفيق
البوطي عميد كلية ال�شريعة وع��دد م��ن �أ��س��ات��ذة اجلامعة
وموظفيها وح�شد من �أهايل املكرمني.

و�أع� � ��رب ع ��دد م ��ن اخل��ري �ج�ي�ن خ �ل�ال االح �ت �ف��ال عن
�سعادتهم بالتكرمي م�ؤكدين �إ�صرارهم على موا�صلة العلم
لإع ��ادة �إع �م��ار ��س��وري��ة احل��دي�ث��ة وامل�ت�ج��ددة ودح��ر الإره ��اب
مبدين عزمهم على �أن يكونوا «جند الوطن الأوفياء» حتى
حتقيق الن�صر �إىل ج��ان��ب ح�م��اة ال��دي��ار م��ن خ�ل�ال العلم
واملعرفة لالرتقاء بالوطن �إىل �أعلى امل�ستويات.
ويف كلمة الطالب اخلريجني �أ�شار الطالبان بالل �سويد
وم��روة ب��دوي �إىل �أن التكرمي ي�شكل «ح��اف��زا قويا للطلبة
للمثابرة واالنطالق يف احلياة العملية وممار�سة املهنة بكل
م�س�ؤولية ورد جزء مما قدمته لهم �سورية».
و�أك� ��د رئ�ي����س ج��ام�ع��ة دم���ش��ق ال��دك �ت��ور حم�م��د ح�سان
الكردي �أن اجلامعة تقدم كامل الدعم لكلية «الهمك» من
خ�لال «ت��وف�ير ال�برام��ج الأك��ادمي�ي��ة والتجهيزات واملخابر
احل��دي �ث��ة ل���ض�م��ان خم��رج��ات تعليمية ن��وع�ي��ة ق� ��ادرة على
م��واك�ب��ة متطلبات ��س��وق ال�ع�م��ل» مو�ضحا �أن الكلية ترفد
باخت�صا�صاتها جميع ميادين الإنتاج ال�صناعي املختلفة يف
القطاعني العام واخلا�ص.
و�أ�شار الكردي �إىل �أن اجلامعة مل ولن تن�سى �أبداً �شهداء
ال��وط��ن وال�ع�ل��م مم��ن ��ض�ح��وا ب ��أرواح �ه��م لت�ستمر العملية
التعليمية والتدري�سية ويبقى الطلبة على مقاعدهم مبينا
�أهمية ا�ستعداد اخلريجني للبدء ب�إعادة بناء و�إعمار البنى
التحتية من الدمار واخلراب الذي �أحلقه الإرهاب بها.
ب � ��دوره اع �ت�ب�ر ال��دك �ت��ور م� ��ازن حم��اي��ري ع�م�ي��د كلية
دفعةالأمل  ..تخريج  200طالب من كلية الهند�سة امليكانيكية والكهربائية �أن تخريج دفعة «الأمل»
ال��ذي يتزامن مع عيد ال�شهداء «دليل وا�ضح على �إ�صرار
الهند�سة امليكانيكية
نظمت كلية الهند�سة امليكانيكية والكهربائية يف جامعة الطالب على موا�صلة امل�سرية التعليمية وحت�صيلهم العلمي
دم�شق احتفاال تكرمييا لـ  200طالب وطالبة من خريجي لبناء �سورية الغد بالعلم واملعرفة رغم حم��اوالت الإرهاب
دفعة «الأم��ل» يف الكلية للعام الدرا�سي احل��ايل وذل��ك على ترويع الطالب وثنيهم عن موا�صلة تعليمهم».
و�أ� �ش��ار ع�ضو املكتب الإداري ل�لاحت��اد الوطني لطلبة
م�سرح الكلية.

�سورية ف��رع دم�شق مالك �سكيكر �إىل �أن ال�ط�لاب ميثلون
«القوة الفاعلة يف �إعادة بناء الوطن» انطالقا من امل�س�ؤولية
امل�ل�ق��اة ع�ل��ى عاتقهم ل�ي�ك��ون��وا ال �ق��دوة احل�سنة لزمالئهم
والأجيال القادمة.
مت خ�لال االحتفال ت��وزي��ع ال�شهادات على اخلريجني
وتكرمي الأوائ��ل منهم وعدد من �أع�ضاء الهيئة التدري�سية
بينما ق��دم��ت ف��رق��ة �أدون �ي��ا ع ��دداً م��ن امل�ع��زوف��ات املو�سيقية
والأغاين الوطنية والرتاثية.

املعهد العايل للرتجمة والرتجمة الفورية
يحتفل بتخريج  40طالبا وطالبة

كما احتفل املعهد العايل للرتجمة والرتجمة الفورية
بتخريج  40طالبا وطالبة وتكرم املتفوقني.
و�أك� ��د رئ�ي����س ج��ام�ع��ة دم���ش��ق ال��دك �ت��ور حم�م��د ح�سان
ال �ك��ردي �أن تخريج ه��ذه ال��دف�ع��ة م��ن ط�لاب املعهد والتي
�سميت با�سم �شهيدة املعهد ن�سمة ر�ضا علي «يرفد امل�ؤ�س�سات
احلكومية واخلا�صة بكوادر متخ�ص�صة قادرة على امل�شاركة
الفعالة يف بناء �سورية» م�شريا �إىل �أن جامعة دم�شق ت�شهد
كل عام تخريج دفعات من الطالب مبختلف االخت�صا�صات
العلمية والإن�سانية.
و�أو� �ض��ح ال��دك�ت��ور ال �ك��ردي �أن ��ه لأول م��رة م�ن��ذ �سنتني
حت�ت�ف��ل اجل��ام �ع��ة ب�ت�خ��ري��ج  40ط��ال�ب��ا وط��ال �ب��ة م��ن معهد
الرتجمة والرتجمة الفورية منوها باجلهود املبذولة لو�ضع
اخل�ط��ط وحت��دي��د االح�ت�ي��اج��ات الفعلية ل�سوق العمل من
الكوادر امل�ؤهلة مع �إقبال البالد على مرحلة �إع��ادة الإعمار
ب��ال�ت��زام��ن م��ع االن �ت �� �ص��ارات ال�ت��ي يحققها �أب �ط��ال اجلي�ش
العربي ال�سوري البا�سل.
بدورها �أ�شادت عميد املعهد العايل للرتجمة والرتجمة
الفورية الدكتورة زينب من�صور بجهود الطلبة املكرمني
لينالوا درج��ة املاج�ستري يف الرتجمة والرتجمة الفورية
مبختلف االخت�صا�صات «ف��وري وحت��ري��ري و�سمعب�صري»
و بجهود العاملني يف املعهد م��ن موظفني و�أع���ض��اء هيئة
تدري�سية مم��ن حت ��دوا ال �ظ��روف القا�سية وال��واق��ع املرير
فحققوا النجاح الذي ن�شهده اليوم.
و�أ�شارت خديجة فليطاين وهي خريجة ق�سم الرتجمة
ال�سمعب�صرية يف املعهد �إىل �أن اخلريجني هم من الدفعة
الثامنة للعام الدرا�سي  2015-2014وم��ن الدفعة التا�سعة
لعام . 2016-2015
و�ألقت خريجة املعهد رمي بركات ق�صيدة رثاء لزميلتها
ال���ش�ه�ي��دة ن�سمة ر��ض��ا ع�ل��ي ال�ت��ي ق�ضت ع�ل��ى ي��د الإره ��اب
ال�ت�ك�ف�يري ب�ي�ن�م��ا ق ��دم ع ��دد م��ن ال �ط�ل�اب ف �ق��رات غنائية
باللغات العربية والإنكليزية والفرن�سية.
كما �أل�ق��ت ك��ل م��ن اخلريجتني ملك يا�سني م��ن ق�سم
اللغة الإنكليزية ودانة ديبة من ق�سم اللغة الفرن�سية كلمتني
با�سم خريجي املعهد �أ�شارتا فيهما �إىل ما بذله الطالب من
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ــــها وتكــــــــــــرم املتفوقيـن من �أبنـــــــاء �أع�ضــــــاء نقابة معلميها

جهود خ�لال �سنوات درا�ستهم يف املعهد وال�صعوبات التي
يواجهونها و�أهمية موا�صلة العمل لتح�صيل النجاح.
ب��دوره��م ثمن ع��دد م��ن ال�ط�لاب جهود جامعة دم�شق
وامل�ع�ه��د ال �ع��ايل ل�ل�ترج�م��ة وال�ترج �م��ة ال �ف��وري��ة ع�ل��ى وجه
التحديد للرعاية التى قدموها لهم مبينني �أن ال�شهادات
التي ح�صلوا عليها ما هي �إال طريق البداية.
ح�ضر احل�ف��ل �أم�ي�ن ف��رع جامعة دم�شق حل��زب البعث
العربي اال��ش�تراك��ي ال��دك�ت��ور خ��ال��د حلبوين ون ��واب رئي�س
جامعة دم�شق وع�م��داء ع��دد م��ن الكليات و�أع���ض��اء الهيئة
التدري�سية للمعهد و�أهايل الطالب املكرمني.

و تخريج  180طالبا وطالبة من كلية العلوم

احتفلت كلية العلوم بجامعة دم�شق بتخريج  180طالبا
وطالبة با�سم دفعة «�سورية تنت�صر» وكرمت املتفوقني منهم
على مدرج البا�سل يف كلية الهند�سة املدنية.
و�أك� ��د رئ�ي����س ج��ام�ع��ة دم���ش��ق ال��دك �ت��ور حم�م��د ح�سان
الكردي يف كلمة له �أن ما حتققه كلية العلوم من جناحات هو
نتاج جهود طالبها و�أ�ساتذتها الذين �أدرك��وا �أهمية التعليم
يف م�سرية الأمم الفتا �إىل �أن جامعة دم�شق ت�شهد يف كل عام
تخريج ط�لاب م��ن خمتلف التخ�ص�صات العلمية والعلوم
الإن�سانية لت�ؤكد بذلك دوره��ا يف و�ضع اخلطط وحتديد
االحتياجات الفعلية ل�سوق العمل من الكوادر امل�ؤهلة وفق
الر�ؤى والأهداف املر�سومة.
م��ن جهته �أو� �ض��ح عميد كلية ال�ع�ل��وم ال��دك�ت��ور عدنان
ديب �أن «التخرج مرحلة جديدة يف حياة اخلريجني ونقطة
انطالق نحو رحلة احلياة» م�ؤكدا �أن م�س�ؤوليات كثرية تقع
على عاتق الطالب خلدمة الوطن من خالل العلم واجلهود
املبذولة لالرتقاء به.
ب��دوره بني رئي�س ف��رع االحت��اد الوطني لطلبة �سورية
بجامعة دم���ش��ق �إي ��اد ط�ل��ب �أن ال �ط�لاب �أط�ل�ق��وا ع�ل��ى هذه
ال ��دف �ع ��ة ا�� �س ��م دورة «�سورية
تنت�صر» لأن تخرجهم تزامن
م��ع االن�ت���ص��ارات ال�ت��ي يحققها
اجلي�ش ال�ع��رب��ي ال���س��وري على
اجلغرافيا ال�سورية م�شريا �إىل
�أن طلبة جامعة دم�شق برهنوا
للعامل �أجمع �أنهم م�ستمرون يف
تلقي تعليمهم ومتابعة درو�سهم
متحدين الإرهاب الذي ي�ضرب
اجلامعة و�أنهم م�شروع �شهادة
ع �ن��دم��ا ي �ت �ط �ل��ب ال� ��دف� ��اع عن
وطنهم ذلك.
ويف كلمة اخلريجني اعترب
ال �ط ��ال ��ب �أن� �� ��س ح ��رف ��و� ��ش �أن
اخلريجني يقطفون اليوم ثمار

اجلهد والتعب التي بذلوها على مقاعد الدرا�سة يف �سبيل
نيل النجاح والتفوق وحتقيق الطموح.
تخلل احل�ف��ل ف �ق��رات غنائية وع��ر���ض فيلم ع��ن كلية
العلوم ودرا� �س��ة ال�ط�لاب فيها وت��وزي��ع ال���ش�ه��ادات وال��دروع
التقديرية عليهم.
ح�ضر احلفل الدكتور خالد احللبوين �أمني فرع جامعة
دم�شق حل��زب البعث العربي اال�شرتاكي وع��دد من �أع�ضاء
قيادة الفرع و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف الكلية و�أهايل
الطالب.

جامعة دم�شق حتتفل بتخريج دفعة من
الطلبة العرب الدار�سني فيها

احتفلت جامعة دم�شق بتخريج دفعة من الطلبة العرب
الدار�سني فيها با�سم «دفعة الوفاء ل�سورية» وذلك على مدرج
البا�سل يف كلية الهند�سة املدنية.
ويف كلمته �أك��د الدكتور حممد ح�سان ال�ك��ردي رئي�س
جامعة دم�شق �أن ��س��وري��ة احت�ضنت على م��دى ع�ق��ود من
الزمن �أبناء الدول العربية يف جامعاتها وقدمت لهم جميع
اخلدمات على ال�صعيد التعليمي والإقامة قبل وبعد احلرب
الكونية التي ت�شن عليها لت�ؤكد �أنها �ستبقى املالذ واحل�ضن
الدافىء لكل العرب الراغبني يف القدوم �إىل �سورية والدرا�سة
يف جامعاتها وم�ؤ�س�ساتها التعليمية.
وبني الدكتور الكردي �أن جامعة دم�شق «ت�ضع الطلبة
ال �ع��رب يف �أول��وي��ات�ه��ا ومل ت �ت��وان ع��ن ت�ق��دمي ك��ل امل�ساعدة
والدعم لهم وتوفري البيئة اجلامعية املثلى لتحفيزهم على
التعلم والإبداع» معربا عن �أمله يف �أن يكون التخرج انطالقة
حقيقية يف حياتهم وم�ستقبلهم املهني ومرحلة جديدة من
مراحل العطاء لنقل ما تعلموه من معارف وعلوم ومهارات
�إىل بلدانهم لي�سهموا يف نه�ضتها وتطويرها.

من جانبها لفتت الدكتورة �سهام دانون ع�ضو قيادة فرع
جامعة دم�شق حلزب البعث العربي اال�شرتاكي رئي�س مكتب
التعليم العايل �إىل �أن احت�ضان �سورية للطلبة العرب دليل
حر�ص على ا�ستمرار دورها التنويري العربي والقومي رغم
احل��رب االرهابية التي تتعر�ض لها و�إميانها بالدور الذي
تعمل من �أجله يف تعزيز الت�ضامن العربي داعية اخلريجني
�إىل �أن يكونوا �سفراء ل�سورية يف بلدانهم.
من جهته اعترب الدكتور معتز القر�شي �أمني املنظمات
الطالبية العربية بفرع احل��زب تخريج كوكبة من الطلبة
ال �ع��رب ال��دار� �س�ي�ن ب�ج��ام�ع��ة دم���ش��ق «�أح� ��د ث �م��ار عطاءات
�سورية التي �أبت رغم احلرب الإرهابية التي تتعر�ض �إال �أن
تعمل على تخريج �إخوتها العرب �أطباء ومهند�سني و�أدباء
ومثقفني مقابل ما تقدمه بع�ض الأنظمة العربية العميلة
م��ن �إره��اب�ي�ين قتلة وم��رت��زق��ة يف حم��اول��ة لك�سر كربيائها
وعنفوانها».
و�أ� �ض��اف ال��دك�ت��ور ال�ق��ر��ش��ي� ..إن �سورية ال�ت��ي حر�صت
دائما على الت�ضامن العربي وال�سعي احلثيث لتحقيق حلم
الأم��ة بوحدتها ومدت يدها للعرب يف اللحظات التاريخية
احلا�سمة وتبنت ق�ضاياهم وت���ص��درت املحافل ال��دول�ي��ة يف
ال��دف��اع عنهم «�ستبقى البلد الطيب امل�ضياف ال��ذي يخرج
ر��س��ل ال�ع�ل��م وال �� �س�لام و�أن ال���ش��ام �ستبقى �أي���ض��ا العرو�س
اجلميلة التي مل ولن تت�شوه بقبح �أفعال القتلة».
ويف كلمة الطلبة اخلريجني �أع��رب الطالب العراقي
ح�سن لطيف ع��ن �شكر الطلبة ل�سورية وجامعاتها التي
�شرعت �أمامهم الأبواب لنهل العلم واملعرفة ومتابعة امل�سرية
التعليمية رغم كل التحديات م�ؤكدا �أنهم �سيبقون �أوفياء
و«�سفراء» ل�سورية ال�صمود والت�صدي يف بلدانهم.
و�أعرب عدد من اخلريجني عن �شكرهم لكل من �أ�سهم
يف جناحهم وتقديرهم للكادر التدري�سي يف كليات ومعاهد
جامعة دم�شق ملا قدموه وم�ساعدتهم لالنخراط يف احلياة
العملية و�إعالء �ش�أن �أوطانهم.
وتخلل احلفل توزيع ال�شهادات والدروع على اخلريجني
البالغ ع��دده��م  35طالبا وطالبة م��ن دول لبنان والعراق
واليمن وفل�سطني والأردن وم�صر وال�سودان وتون�س.
ويف ختام احلفل عاهد الطلبة اخلريجون على �أن يبقوا
«اجلنود الأوفياء ل�سورية احلبيبة ال�صامدة لتبقى �شاخمة
مرفوعة الر�أ�س بقيادة ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد» موجهني
ال�ت�ح�ي��ة لأب �ط��ال اجل�ي����ش ال �ع��رب��ي ال �� �س��وري ح �م��اة الديار
البوا�سل الأخيار الذين ي�سطرون مالحم البطولة والفداء
على امتداد �ساحات الوطن وي�ست�شهدون يف �سبيل ذلك.
ح�ضر ال�ت�ك��رمي ال��دك �ت��ور خ��ال��د احل�ل�ب��وين �أم�ي�ن فرع
جامعة دم�شق حل��زب البعث العربي اال�شرتاكي وع��دد من
�أع���ض��اء ق�ي��ادة ال�ف��رع ور�ؤ� �س��اء املنظمات الطالبية العربية
بجامعة دم�شق وعمداء الكليات و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية
و�أهايل اخلريجني.
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فعاليات امللتقى الأول للتخدير
يف رحاب كلية الطب الب�شري

ناق�ش امل�شاركون يف فعاليات امللتقى الأول
للتخدير والإنعا�ش الذي نظمته كلية الطب
الب�شري بجامعة دم�شق حتت عنوان «تدبري
الر�ضو�ض ب�ين التخدير والإن�ع��ا���ش حماور
تتعلق بجراحة الر�ضو�ض يف احل��روب والتي
تت�ضمن خوارزمية مر�ضى الر�ضو�ض املتعددة
ور� �ض��و���ض ال�ق�ل��ب وال �� �ص��در وج��راح��ة �أذي ��ات
احل��روب الرتميمية ونقل ال��دم ومعي�ضاته
وامل �م �ي �ع��ات وت��دب�ي�ر ال �ط��ري��ق ال �ه��وائ��ي عند
مري�ض الر�ضو�ض وتخدير الر�ضو�ض ودور
ال �ت �م��ري ����ض يف ت��دب�ي�ر ال��ر� �ض��و���ض و�ضبط
العدوى.
وت�ضمنت املحاور الأخ��رى دور التخدير
يف تدبري الأذي��ات الر�ضية املختلفة والعناية
امل���ش��ددة مبري�ض ه��ذه االذي ��ات وبروتوكول
االن �ع��ا���ش ال�ق�ل�ب��ي ال��رئ��وي وت��دب�ير وت�سكني
الأمل ع �ن ��ده وامل� �ق ��ارب ��ة ال �ن �ف �� �س �ي��ة ملري�ض
الر�ضو�ض يف العناية امل�شددة.
ويف كلمته �أ� �ش��ار ال��دك�ت��ور ح�م��ود حامد
عميد كلية ال�ط��ب الب�شري بجامعة دم�شق
�إىل احلاجة املا�سة للحوار العلمي من �أجل
الإ� � �ض� ��اءة ع �ل��ى ال �ن �ق��اط امل�ظ�ل�م��ة وتو�ضيح
بع�ض الق�ضايا الغام�ضة يف جمال التخدير
والإنعا�ش.
و�أ�� � �ض � ��اف« ..ه � ��ذا امل� ��ؤمت ��ر ي �ه��دف �إىل
ت��دري��ب الأط �ب��اء اجل��دد على ط��رق التعامل
مع احلاالت املر�ضية املعقدة وال �سيما النادرة
منها وت�ط��وي��ر م�ه��ارات�ه��م وت�ع��زي��ز خرباتهم
يف امل �ج��ال ال�ع�ل�م��ي ون �ق��ل ال�ت�ج��رب��ة �إىل من
�سيحملون لواء العلم والعمل ملوا�صلة ال�سري
بنهج التقدم لكل ما فيه م�صلحة املر�ضى وما
ينعك�س على م�صلحة املجتمع ب�شكل عام».
ب ��دوره ��ا ب�ي�ن��ت ال ��دك �ت ��ورة ف��ات��ن ر�ستم
رئي�س ق�سم التخدير والإنعا�ش يف كلية الطب
الب�شري بجامعة دم�شق ان امللتقى �سيلقي
ال�ضوء على ج��راح��ة الر�ضو�ض يف احلروب
ودور اخت�صا�ص ال�ت�خ��دي��ر يف ذل��ك وم��ا هي
اخلربة املكت�سبة لتدبري احلاالت ال�صعبة.
ويف ت�صريح لل�صحفيني �أك��د الدكتور
ع��اط��ف ن ��داف وزي ��ر التعليم ال �ع��ايل �أهمية

اخ�ت���ص��ا���ص ال �ت �خ��دي��ر والإن �ع ��ا� ��ش ودوره يف
احلفاظ على حياة املري�ض وال �سيما يف ظل
احلرب الإرهابية التي ت�شن على �سورية الفتا
�إىل �أن امللتقى ي�شكل ردا على كل من ترب�ص
ب���س��وري��ة و�أراد �أن يعيدها �إىل زم��ن اجلهل
والتخلف وه��و �إث �ب��ات على �أن ��س��وري��ة بخري
ومنت�صرة و�ستبقى منارة للعلم.
وقال الوزير �« ..إن امللتقى ي�شكل �إ�ضافة
علمية ج��دي��دة ت � ��ؤدي �إىل ت�ط��وي��ر البحوث
العلمية يف جامعاتنا وم�ؤ�س�ساتنا التعليمية»
الفتا �إىل ق��رارات وتوجيهات رئا�سة جمل�س
الوزراء ب�ش�أن حت�سني الواقع املعي�شي لأطباء
التخدير وزي��ادة تعوي�ضاتهم ومكاف�آتهم ..
«و�صدور التعليمات التنفيذية اخلا�صة بذلك
�سيكون قريبا».
بدوره بني رئي�س جامعة دم�شق الدكتور
حم�م��د ح���س��ان ال �ك��ردي �أن اجل��ام�ع��ة ت�سعى
�إىل ت�ك�ث�ي��ف امل � ��ؤمت� ��رات ال�ع�ل�م�ي��ة والطبية
خ�ل�ال ال �ف�ترة ال �ق��ادم��ة ت��زام�ن��ا م��ع مرحلة
�إع��ادة الإعمار منوها باملناهج التي تدر�س يف
كلية الطب بجامعة دم�شق ومكانة الطبيب
ال�سوري على م�ستوى العامل .
وراف� ��ق امل ��ؤمت��ر م�ع��ر���ض ط�ب��ي يت�ضمن
�أح��دث التجهيزات الطبية يف جم��ال جراحة
ال��ر� �ض��و���ض وال �ت �خ��دي��ر والإن� �ع ��ا� ��ش و�آخ� ��ر
امل�ستجدات يف جمال ال�صناعات الدوائية.
ح �� �ض��ر اف �ت �ت ��اح امل � ��ؤمت� ��ر م� �ع ��اون وزي ��ر
ال�صحة الدكتور �أح�م��د خليفاوي وحمافظ
ريف دم�شق و�أمني فرع جامعة دم�شق حلزب
البعث العربي اال��ش�تراك��ي و�أم�ي�ن ف��رع ريف
دم�شق للحزب ورئي�س منظمة الهالل الأحمر
ال �ع��رب��ي ال �� �س��وري ورئ �ي ����س امل�ج�ل����س العربي
للتخدير والعناية املركزة وعدد من الأطباء
ال �ع��رب والأج ��ان ��ب وم ��ن مم�ث�ل��ي ال�سفارات
ب��دم���ش��ق وم��دي��رو امل �� �ش��ايف و�أع �� �ض��اء الهيئة
التدري�سية يف كلية الطب الب�شري وح�شد من
الطالب.

مناق�شة امل�شاريع البحثية لطالب الدفعة
الثانية من برنامج العلوم الطبية احليوية

بد�أت �أعمال امل�ؤمتر العلمي الأول لربنامج العلوم الطبية احليوية الذي �أقامته
هيئة التميز والإبداع بالتعاون مع جامعة دم�شق وذلك بقاعة امل�ؤمترات باجلامعة.
وتت�ضمن امل�ؤمتر مناق�شة م�شاريع التخرج لطالب الدفعة الثانية من برنامج
العلوم الطبية احليوية وه��ي بحثية متميزة حتمل �أف�ك��ارا ونتائج عملية ترتجم
امل�ع��ارف الطبية �إىل تقانات ت�شخي�صية وعالجية تهتم ب�صحة امل��واط��ن وخدمة
املجتمع.
و�أك��د رئي�س جامعة دم�شق الدكتور حممد ح�سان ال�ك��ردي �أهمية انعقاد هذا
امل�ؤمتر ال�ستقطابه العدد الأكرب من خريجي املركز الوطني للمتميزين والتعريف
بالربنامج و�إجنازات طالبه من خالل امل�شاريع البحثية والنتائج العلمية امل�ستخل�صة
منها الأم ��ر ال��ذي �سينعك�س �إي�ج��اب��ا على �صحة امل��واط��ن وتطوير العمل البحثي
واخلدمي يف املجتمع.
ب��دوره �أو�ضح رئي�س هيئة التميز والإب��داع عماد العزب �أن امل�شاريع التي �ستتم
مناق�شتها بحثية علمية ويتم العمل عليها لت�صبح تطبيقية م�شريا �إىل �أنه مت �إيفاد
الدفعة الأوىل من خريجي العلوم الطبية احليوية �إىل اخلارج ال�سنة املا�ضية والآن
�سيتم �إيفاد الدفعة الثانية البالغ عددهم  56طبيبا وطبيبة ملتابعة م�سريتهم العلمية
لنيل املاج�ستري والدكتوراه والعودة �إىل الوطن والعمل يف �أهم امل�ؤ�س�سات العلمية
والبحثية.
و�أ�شار الدكتور حممد عامر املارديني مدير الربامج الأكادميية يف هيئة التميز
والإب��داع �إىل �أهمية جتربة املتميزين كتجربة رائ��دة يف املجتمع الرتباطها بقطاع
التنمية و�سعيها لتخريج ك��وادر متميزة على امل�ستويني العلمي والعملي ت�سهم يف
خدمة الوطن والنهو�ض به.
و�أكد عميد كلية ال�صيدلة بجامعة دم�شق الدكتور عبد احلكيم نتوف �أنه �سيتم
الرتكيز يف امل�ؤمترات العلمية على اجلوانب العلمية التطبيقية وربط البحث العلمي
الطبي وال�صيدالين بحاجات املجتمع ليتم تطبيق خمرجاتها مبا يخدم التنمية
امل�ستدامة فيه.
وق��دم من�سق برنامج العلوم الطبية احليوية الدكتور جم��د اجل�م��ايل عر�ضا
تعريفيا بالربنامج مو�ضحا �أن هدفه رب��ط امل�ع��ارف وامل �ه��ارات امل�ستقاة م��ن علوم
حيوية وطبية خللق باحث متميز قادر على حتليل الواقع ال�صحي و�إيجاد احللول
للم�شكالت ال�صحية والأمرا�ض الوراثية واملزمنة.
و�أو�ضح خريج املركز الوطني للمتميزين فرع العلوم الطبية حيدر فيو�ض �أن
امل�ؤمتر فر�صة لإظهار ما ميلك الطالب من طاقات و�إمكانات كون كل م�شروع من
امل�شاريع له قيمة ووزن وي�سهم يف تقدمي اخلدمة للوطن ورفع امل�ستوى الطبي فيه
الفتا �إىل �أن م�شروعه يهدف �إىل �إيجاد لقاح ملر�ض الال�شمانيا املدارية وتطويره
وتقليل حدوثه يف �سورية.
و�أ� �ش��ارت اخلريجة ع�لا من�صور �إىل �أن امل��ؤمت��ر ي�ضم م�شاريع تتفرد بتناول
موا�ضيع بحثية جديدة ولي�ست تقليدية وتعتمد على الأفكار اخلالقة والتطوير بها
مبينة �أن م�شروعها هو ت�صميم بنية جديدة لتتبع العالجات باخلاليا ال�سرطانية
مبا يوفر اجلهد والوقت والتكلفة املادية وهو نقطة �أولية للدرا�سات العليا.
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مناق�شة اال�ستثمارات البيئية خالل مرحلة �إعادة الإعمار يف امل�ؤمتر البيئي البحثي الرابع
حت��ت ع �ن��وان «اال� �س �ت �ث �م��ارات البيئية
يف ��س��وري��ة خ�ل�ال م��رح�ل��ة �إع� ��ادة الإعمار»
ان�ط�ل�ق��ت �أع �م��ال امل ��ؤمت��ر ال�ب�ي�ئ��ي البحثي
الرابع للعام  2017الذي �أقامته وزارة الإدارة
املحلية والبيئة بهدف مواجهة امل�شكالت
البيئية الناجمة عن الأزمة واحلفاظ على
املوارد الطبيعية وحمايتها.
وب�ي�ن وزي� ��ر الإدارة امل�ح�ل�ي��ة والبيئة
امل �ه �ن��د���س ح �� �سي��ن خم� �ل ��وف يف ك �ل �م��ة له
�أن ج �ه ��ود احل �ك��وم��ة ت�ت�رك ��ز ع �ل��ى و�ضع
الأ��س����س ال�سليمة للتهيئة لإع ��ادة الإعمار
وت �ل �م ����س م �� �س��ار ع �ل �م��ي ل �ل��إق �ل�اع بعجلة
الإن�ت��اج واال�ستثمار وادخ ��ال البعد البيئي
يف العملية التنموية معتربا �أن جن��اح �أي
ن�شاط �أو م�شروع يهدف �إىل حماية البيئة
يجب �أن يقرتن باملعرفة العميقة والإملام
مباهية الق�ضية البيئية وكيفية التعامل
معها باال�ستفادة من البيانات واملعلومات
البيئية التي جمعت من امل�صادر البحثية
والعمل امليداين والر�صد البيئي واالنتهاج
التجريبي واال�ستق�صائي مب��ا مي�ك��ن من
�إي �ج��اد احل �ل��ول لأغ �ل��ب امل���ش�ك�لات البيئية
واع�ت�م��اده��ا كخطط ع�م��ل ع�ل��ى امل�ستويات
الإ�سعافية واملتو�سطة والطويلة.
و�أو�ضح خملوف �أن «امل�شكالت البيئية
تنوعت وت �ع��ددت وتفاقمت نتيجة احلرب
الإره��اب�ي��ة التي تتعر�ض لها �سورية حيث
ا�ستهدفت جميع القطاعات التي تعر�ضت
ل�ت�ع��دي��ات � �ص��ارخ��ة وخ�ل�ف��ت �آث � ��ارا �شديدة
على البيئة بجميع مكوناتها» م�شريا �إىل
�أن هذه التعديات طالت الغابات والأرا�ضي
ال��زراع �ي��ة وامل �ح �م �ي��ات ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة والآب � ��ار
النفطية وخطوط نقل النفط اخل��ام و�إىل
�أن تكرير النفط امل�سروق ع�شوائيا ا�سهم
بانبعاث كميات كبرية من غازات االحتبا�س
احل��راري امللوثة للهواء وامل�ضرة بال�صحة

وتلوث الرتبة وج��زء من املياه ال�سطحية
واجلوفية ونفوق الأ�سماك والطيور املائية
وت�خ��ري��ب امل��وائ��ل الطبيعية وج�م�ي��ع تلك
ال �ت �ع��دي��ات ت�سببت يف احل ��د م��ن العملية
ال�ت�ن�م��وي��ة وت��راج��ع ال �ق��درة ع�ل��ى معاجلة
امل�شاكل البيئية.
ول �ف��ت خم �ل��وف �إىل �أن الإج� � � ��راءات
االق �ت �� �ص��ادي��ة اجل ��ائ ��رة �أح� ��ادي� ��ة اجلانب
املفرو�ضة على �سورية �أدت �إىل توقف الكثري
م��ن امل�شاريع الدولية الهادفة �إىل حماية
ال�ب�ي�ئ��ة م �ع�برا ع��ن �أم �ل��ه ب��و��ص��ول امل�ؤمتر
�إىل «ر�ؤي� ��ة م��وح��دة ت�ك��ون م��و��ض��ع اهتمام
احل�ك��وم��ة وال � ��وزارة ك��ون�ن��ا اح ��وج م��ا نكون
اليوم اىل مواكبة انت�صارات جي�شنا البا�سل
من خالل التح�ضر لإعادة الإعمار وتدوير
عجلة الإنتاج و�إعادة البيئة ال�سليمة».
من جانبه �أ��ش��ار رئي�س جامعة دم�شق
ال��دك �ت��ور حم �م��د ح �� �س��ان ال� �ك ��ردي �إىل �أن
اجلامعة �سخرت �ضمن خططها البحثية
جزءا من �إمكانياتها لدعم ورعاية البحث
العلمي يف املجال البيئي مبا يحقق الأهداف

املرجوة واتخاذ القرارات املنا�سبة م�ؤكدا �أن
اجلامعة عملت خالل ال�سنوات املا�ضية على
تفعيل �أن�شطتها يف جم��ال العمل البيئي
عرب ت�شجيع الن�شاطات والفعاليات البيئية
التطوعية التي ت�ضم �شباب جامعيني من
خمتلف االخت�صا�صات بهدف حماية البيئة
والإ� �س �ه��ام يف ن���ش��ر ث�ق��اف��ة ال��وع��ي البيئي
باملجتمع.
من جهته بني �أم�ين اللجنة الوطنية
ال�سورية لليوني�سكو الدكتور ن�ضال ح�سن
�أن املنظمة لها دور كبري و�سباق يف �سورية
ك��ون�ه��ا ب�ي��ت خ�ب�رة يف جم ��ال االخت�صا�ص
و�أخذ يتبلور من خالل م�شاركتها امليدانية
وهو التزام ا�سا�سي ووا�ضح لها يف امل�ساعدة
على متكني امل�ؤ�س�سات الوطنية يف جمال
ر��س��م ال�سيا�سات وب�ن��اء ال �ق��درات للنهو�ض
مب�س�ؤولياتها يف ميادين الرتبية والعلوم
وال �ث �ق��اف��ة» الف �ت��ا �إىل �أن امل�ن�ظ�م��ة حت�ضر
للأدوار القادمة ولديها �آمال كبرية بقدرات
ال�سوريني وثقتها ثابتة بنجاحهم يف جتاوز
�آث� ��ار احل ��رب ال�ظ��امل��ة ع�ل��ى ب�ل��ده��م و�إع� ��ادة

�إعمار و�إح�ي��اء ما خربه �إج��رام التنظيمات
الإره ��اب� �ي ��ة امل���س�ل�ح��ة م ��ن م ��واق ��ع تراثية
ومن�ش�آت اقت�صادية وم�ؤ�س�سات خدمية.
وي�ه��دف امل ��ؤمت��ر ال��ذي عقد بالتعاون
م��ع امل�ك�ت��ب الإق �ل �ي �م��ي يف ال� ��دول العربية
مل�ن�ظ�م��ة الأمم امل �ت �ح��دة ل�ل�ترب�ي��ة والعلوم
والثقافة اليوني�سكو �إىل التعرف على كيفية
اال�ستثمار البيئي الأمثل وزيادة فر�صه من
خ�ل�ال ع��ر���ض وم�ن��اق���ش��ة �أح� ��دث الأبحاث
العلمية املتعلقة مبعاجلة امل�شكالت البيئية
ال �ط��ارئ��ة وال��س�ي�م��ا ال�ن��اج�م��ة ع��ن احلرب
الإرهابية على �سورية وتطبيق نظم الإدارة
البيئية املتكاملة وتبني �أف�ك��ار اال�ستثمار
يف امل �� �ش��روع��ات ال�ب�ي�ئ�ي��ة حل �م��اي��ة البيئة
م��ن ال �ت��ده��ور وت �ب��ادل اخل �ب�رات يف جمال
اال�ستثمار البيئي و�إيجاد احللول العلمية
للحد من انت�شار التلوث البيئي مبختلف
�أنواعه.
وتخللت ف�ع��ال�ي��ات ال �ي��وم ع��ر���ض فيلم
حت ��دث ع��ن �أه ��م امل���ش�ك�لات ال�ب�ي�ئ�ي��ة التي
تواجه �سورية حاليا وطرق و�أ�ساليب حماية
خمتلف النظم البيئية وم��ا تقوم به وزارة
الإدارة املحلية والبيئة للحفاظ على البيئة
نظيفة وحتقيق ا�ستدامة يف مواردها كما مت
على هام�ش امل�ؤمتر افتتاح معر�ض يف جمال
اال�ستثمار البيئي وال�صناعات ال�صديقة
للبيئة �ضم �أكرث من ع�شرين جهة حكومية
وقطاع خا�ص وخمرتعني.
ح�ضر امل�ؤمتر وزي��را ال��زراع��ة والنفط
وال�ث�روة املعدنية وبع�ض �أع���ض��اء ال�شعب
وع� � ��دد م ��ن ال �� �س �ف ��راء ومم �ث �ل��و البعثات
ال��دب�ل��وم��ا��س�ي��ة وم �ع��اون��و ال� � ��وزراء و�أم�ي�ن
ف��رع جامعة دم�شق حل��زب البعث العربي
اال� �ش�ت�راك��ي ور�ؤ�� �س ��اء ع ��دد م��ن املنظمات
ال�شعبية.

الأول من نوعه يف �سورية مركز للدرا�سات الوبائية
والبيولوجية لطفيليات اللي�شمانية
يف �إطار خطتها لدعم البحث العلمي و�سعيها �إىل التميز بهدف ت�أهيل خريجيها
ومتابعة تعلمهم وتطورهم املهني .افتتحت جامعة دم�شق مركز الدرا�سات الوبائية
والبيولوجية لطفيليات اللي�شمانية مقره كلية ال�صيدلة.
و�أك��د الدكتور حممد ح�سان الكردي رئي�س جامعة دم�شق عقب االفتتاح حر�ص
اجلامعة على دعم املراكز البحثية واخلدمية وافتتاح املزيد منها وال �سيما خالل فرتة
الأزم��ة الفتا �إىل �أهمية دور املركز الذي ي�ضم �أجهزة متطورة جدا يف معاجلة مر�ض
اللي�شمانية حيث يتوىل اخلرباء فيه درا�سة العينات التي ت�ؤخذ من املر�ضى يف امل�شايف ما
ي�ساعد الأطباء على و�صف العالج املنا�سب ملختلف احلاالت.
و�أ�شار الدكتور الكردي �إىل ال�صعوبات التي واجهت اجلامعة يف ت�أمني الأجهزة
الطبية وامل�ستلزمات اخلا�صة باملركز ب�سبب احل�صار اجلائر والتكلفة املادية الكبرية
لها منوها بالدور ال��ذي تقدمه املراكز البحثية يف خدمة املجتمع ويف عملية التنمية
والتطور و�إنتاج املعرفة ون�شرها من خالل منعك�ساتها الإيجابية على الواقع الفعلي
كونها ت�سهم ب�شكل مبا�شر يف تطوير البحث العلمي والعملية التعليمية يف اجلامعة من
يخ�ص كلية ال�صيدلة فقط و�إمن��ا ميكن �أن ت�ستفيد منه خمتلف كليات جامعة دم�شق مثل كليات
خالل التدريب والت�أهيل.
من جانبها حتدثت الدكتورة �شادن ح��داد مديرة املركز عن الأق�سام وال��دوائ��ر البحثية التي الطب الب�شري والعلوم والهند�سة الزراعية ويعترب الأول من نوعه يف �سورية وي�ضاهي �أرقى املراكز
يت�ضمنها املركز و�أبرزها دوائر الدرا�سات املناعية والبيولوجية وزرع اللي�شمانية مبينة �أن املركز ال البحثية واملخابر يف العامل.
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بهدف رفع م�ستوى الإنتاج البحثي الطبي م�ؤمتر

البحث العلمي للكليات الطبية يف رحاب جامعة دم�شق
مب�شاركة جمموعة باحثني م��ن طالب
ك �ل �ي ��ات ال� �ط ��ب ال �ب �� �ش ��ري وط � ��ب الأ�� �س� �ن ��ان
وال���ص�ي��دل��ة �أق ��ام ��ت ج��ام�ع��ة دم���ش��ق م�ؤمتر
البحث العلمي للكليات الطبية يف اجلامعات
ال�سورية .
وال�ه��دف م��ن امل��ؤمت��ر رب��ط الباحثني يف
امل �ج��ال ال�ط�ب��ي م��ن �أ� �س��ات��ذة و�أط �ب��اء وطالب
وعاملني ودمج املعلومات النظرية والور�شات
اخلا�صة ب�أ�سا�سيات البحث العلمي ومنهجيته
�إ�ضافة �إىل رف��ع م�ستوى الإنتاجية البحثية
الطبية على م�ستوى امل��ؤ��س���س��ات التعليمية
وال�صحية يف �سورية ودم��ج جمموعات عمل
ط�لاب�ي��ة ل�لا��س�ت�ف��ادة م��ن ط��اق��ات�ه��م ال�شابة
ب ��اخل�ب�رة ال�ع�ل�م�ي��ة وال �� �س��ري��ري��ة والفكرية
ل ل��أط �ب��اء والأ�� �س ��ات ��ذة ال �ب��اح �ث�ين وتطوير
القواعد العلمية للباحثني من خالل ربطهم
بكيان موحد.
ويف كلمة ل��ه خ�لال اف�ت�ت��اح امل ��ؤمت��ر �أكد
ال��دك�ت��ور عاطف ن��داف وزي��ر التعليم العايل
�أه �م �ي��ة ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي و� �ض��رورت��ه يف هذه
املرحلة مبينا �أن ال ��وزارة �شكلت فريق عمل
لإع��ادة هيكلة ودرا�سة �أطر البحث العلمي يف
�سورية و�ستكون هناك «نتائج مر�ضية قريبا»
ل�ه��ذا امل��و��ض��وع وت�ك��وي��ن خ�ط��ة �إ�سرتاتيجية
وط� �ن� �ي ��ة جل �م �ي��ع امل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات التعليمية
واجلامعات يف �سورية.
و�أ� � �ش� ��ار ال ��وزي ��ر ن � ��داف �إىل �أن جميع
الإمكانات املادية للبحث العلمي وم�ستلزمات
العملية التدري�سية متوافرة وال �سيما �إن كانت
يف االجت��اه ال�صحيح لال�ستفادة منها ب�سوق
العمل وحل امل�شكالت معربا عن �شكره لفريق
الباحثني الذي عمل على تنظيم امل�ؤمتر من
خالل اال�ستفادة من خطط وجت��ارب العديد
من اجلامعات يف العامل.
م��ن جانبه �أو��ض��ح رئي�س جامعة دم�شق

الدكتور حممد ح�سان ال�ك��ردي �أن اجلامعة
حر�صت خالل ال�سنوات املا�ضية على توجيه
ال�ب�ح��ث العلمي يف ال��درا� �س��ات العليا لتلبية
متطلبات التنمية االقت�صادية واالجتماعية
ن �ظ ��را ل� ��دوره� ��ا امل �ه ��م يف حت �ق �ي��ق النه�ضة
والتطور م�شريا �إىل �أن �شعار املرحلة القادمة
م��ن ال �ب �ح��ث ال�ع�ل�م��ي يف ج��ام �ع��ة دم �� �ش��ق هو
�إعادة الإعمار على جميع امل�ستويات اخلدمية
واالق�ت���ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة بحيث �سيكون
على الباحثني يف اجلامعة تركيز ن�شاطاتهم
البحثية على هذا املو�ضوع املهم.
وب�ي�ن ال �ك��ردي �أن اجل��ام�ع��ة عملت على
حتقيق الريادة يف الرتكيز على التخ�ص�صات
واملهارات املطلوبة للخريجني من خالل ربط
برامج ال�شهادة اجلامعية الأوىل والدرا�سات
العليا كما ون��وع��ا مبتطلبات وح��اج��ات �سوق
العمل ومبا يزيد من القدرة التناف�سية لهم
وال�ت�م�ي��ز يف ال�ب�رام ��ج ال�ب�ح�ث�ي��ة ال �ت��ي تعمل

على تنمية امل�شاركة والتعاون مع امل�ؤ�س�سات
وامل ��راك ��ز التعليمية وال�ب�ح�ث�ي��ة وم�ؤ�س�سات
املجتمع املختلفة.
و�أع � ��رب ال �ك ��ردي ع��ن �أم �ل��ه ب � ��أن ي�شكل
امل�ؤمتر �إ�ضافة يف االنتقال �إىل م�ستوى جديد
م��ن امل���س��اه�م��ة ال�ف��اع�ل��ة يف اجل �ه��ود املبذولة
للت�صدي للم�شكالت الطبية يف املجتمع لتكون
اجلامعة رائ��دة م��ن حيث اال�ستثمار الأمثل
مل ��وارده ��ا و�إم �ك��ان��ات �ه��ا م��ن خ�ل�ال م�ضاعفة
الإنفاق على م�شاريع البحث العلمية وخا�صة
ت�ل��ك ال�ت��ي ت�ت��واك��ب م��ع امل���س�ت�ج��دات العلمية
الطبية وت�ساهم يف ت�شجيع الإب��داع واالبتكار
والتميز.
ب��دوره��ا ا��س�ت�ع��ر��ض��ت ال��دك �ت��ورة فاطمة
عبا�س امل�شرفة على فريق الباحثني يف كليات
«ال�ط��ب الب�شري وط��ب الأ��س�ن��ان وال�صيدلة»
ب�ج��ام�ع��ة دم���ش��ق ب��داي��ات ع�م��ل ال�ف��ري��ق منذ
ث�لاث ��س�ن��وات معربة ع��ن �أم�ل�ه��ا ب ��أن ي�صبح

ه ��ذا امل� ��ؤمت ��ر ت�ق�ل�ي��دا ��س�ن��وي��ا ل�ق�ي��ا���س مدى
تطور �سورية يف جمال البحث العملي وبحث
اخلطوات الواجب اتخاذها .
ون��وه��ت ال��دك�ت��ورة عبا�س بالدعم الذي
ق��دم��ه الأ� �س ��ات ��ذة يف ال �ك �ل �ي��ات وامل �ع �ن �ي��ون يف
جامعة دم�شق م��ن �أج��ل �إجن ��اح ه��ذا امل�ؤمتر
ال��ذي يهدف �إىل االرتقاء مب�ستوى اجلامعة
من خالل الن�شر العلمي الأك��ادمي��ي حتى لو
كانت �أبحاثا ب�سيطة .
ك�م��ا ل�ف��ت ال��دك �ت��ور ح�م��ود ح��ام��د عميد
ك�ل�ي��ة ال �ط��ب ال�ب���ش��ري ب�ج��ام�ع��ة دم���ش��ق �إىل
�أه �م �ي��ة ال �ب �ح��ث ال�ع�ل�م��ي يف ج�م�ي��ع جماالت
احلياة لكونه مقيا�س تطور البلدان م�شريا
�إىل حاجة البالد اىل الأبحاث التي تتنا�سب
مع واقعها ولي�س �إىل الأب�ح��اث اجلاهزة من
اخلارج وال �سيما �أن جميع الإمكانيات املادية
واللوج�ستية للبحث العلمي «متوافرة».
ون��وه ح��ام��د باحلما�س وال�ت�ف��اع��ل الذي
�أبداه فريق الباحثني والأ�ساتذة امل�شرفني من
�أج��ل �إجن��اح امل��ؤمت��ر والت�شجيع على البحث
ال�ع�ل�م��ي وت �ط��وي��ره م��ا ينعك�س �إي �ج��اب��ا على
اجلامعات ال�سورية وت�صنيفها عامليا.
وي � ��راف � ��ق امل� � ��ؤمت � ��ر م� �ع ��ر� ��ض يت�ضمن
جمموعة م��ن الأب�ح��اث اخلا�صة بالدرا�سات
املقطعية وال��درا��س��ات ال�سريرية والدرا�سات
ال�ت��ي تتعلق ببع�ض احل ��االت ال�صحية التي
ظهرت خالل الأزمة وبع�ضها من�شور وبع�ضها
الآخ ��ر يف ط��ري�ق��ه �إىل ال�ن���ش��ر وم�ن�ه��ا م��ا هو
من�شور يف املجالت العاملية املحكمة .
ح���ض��ر اف �ت �ت��اح امل ��ؤمت ��ر ال��دك �ت��ور خالد
احل�ل�ب��وين �أم�ي�ن ف��رع ج��ام�ع��ة دم���ش��ق حلزب
ال�ب�ع��ث ال�ع��رب��ي اال� �ش�تراك��ي و�أع �� �ض��اء قيادة
الفرع وم�ع��اون وزي��ر التعليم العايل ل�ش�ؤون
ال �ب �ح��ث ال�ع�ل�م��ي ال��دك �ت��ورة ��س�ح��ر الفاهوم
و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف الكليات الطبية

امل�ؤمتر العلمي لرابطة اجلراحني العامني يناق�ش اجلديد يف اجلراحة العامة والتنظريية
حتت عنوان «اجلديد يف اجلراحة العامة والتنظريية» ب��د�أت فعاليات امل�ؤمتر العلمي ال�سنوي
احلادي ع�شر لرابطة اجلراحني العامني الذي تقيمه بالتعاون مع نقابة �أطباء �سورية وكلية الطب
الب�شري بجامعة دم�شق على مدرج امل�ؤمترات يف الكلية.
وبني نقيب �أطباء �سورية الدكتور عبد القادر احل�سن يف كلمته �أهمية امل�ؤمترات العلمية الطبية
يف نقل اخلربات التي اكت�سبها الأطباء خالل معاجلتهم الإ�صابات الناجمة عن االعتداءات الإرهابية
�إىل زمالئهم يف املهنة م�شريا �إىل �أن النقابة تدعو من خالل الروابط الطبية �إىل تطوير الأداء املهني
وتعريف الأطباء بكل جديد يف جمال اخت�صا�صهم الأمر الذي �سينعك�س �إيجابا على اخلدمات العالجية
املقدمة للمواطنني على م�ساحة الوطن..

و�أ�شار الدكتور احل�سن �إىل �أن النقابة �ستعقد م�ؤمترها العام  34يف مدينة حلب يوم ال�سبت القادم
لدعم الأه��ايل ال�صامدين والوقوف �إىل جانبهم و�إىل جانب قواتنا البا�سلة التي ت�سطر البطوالت
ومعاجلة الإ�صابات واحلاالت املعقدة الناجمة عن االعتداءات الإرهابية الفتا �إىل �أن الأطباء ال�سوريني
كانوا وال يزالون جزءا مهما من �صمود بالدهم وانت�صارها من خالل ثباتهم وت�شبثهم يف مواقع عملهم
وتقدمي اخلدمة الطبية الأمثل جلميع املواطنني.
من جانبه ق��ال الدكتور حمود حامد عميد كلية الطب الب�شري بجامعة دم�شق يف كلمته ..ان
ر�سالة العلم ر�سالة تكاملية يتعاون اجلميع يف �إجناحها بعيدا عن �سطحية التفكري والبحث عن الزالت
م�شريا �إىل احلاجة املا�سة للحوار العلمي من �أجل الإ�ضاءة على النقاط املظلمة وتو�ضيح بع�ض الق�ضايا
الغام�ضة يف جمال اجلراحة العامة والتنظريية.
ولفت حامد �إىل �أن امل��ؤمت��ر يبحث الكثري م��ن امل�ستجدات الطبية يف جم��ال اجل��راح��ة العامة
والتنظريية معتربا �أنه من واجب الكلية والنقابة تقدمي التحفيز والت�شجيع امل�ستمر لطالب الكلية.
ويناق�ش امل�شاركون يف امل�ؤمتر على مدى يومني حماور تتعلق بجراحة البدانة و�أمرا�ض وجراحة
الثدي و�آخ��ر امل�ستجدات يف جمال اجلراحة التنظريية وجراحة ال��درق والأورام اله�ضمية وجراحة
الطرق ال�صفراوية وجراحة الر�ضو�ض ودور الأ�شعة يف ر�ضو�ض البطن وتدبري �أذي��ات الكبد النافذة
واحلاالت الن�سائية للبطن اجلراحي احلاد �إ�ضافة �إىل واقع وم�ستقبل املمار�سة اجلراحية يف �سورية.
راف ��ق امل ��ؤمت��ر م�ع��ر���ض ط�ب��ي يت�ضمن �أح ��دث ال�ت�ج�ه�ي��زات الطبية يف جم��ال اجل��راح��ة العامة
والتنظريية و�آخر امل�ستجدات يف جمال ال�صناعات الدوائية.
ح�ضر افتتاح امل�ؤمتر رئي�س جامعة دم�شق الدكتور حممد ح�سان الكردي واملهند�س �أيهم حوراين
ع�ضو قيادة فرع جامعة دم�شق حلزب البعث العربي اال�شرتاكي وعدد من مديري امل�شايف اجلامعية
و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية يف كلية الطب الب�شري وح�شد من طالب الكلية والدرا�سات العليا.
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تقييم فعالية وجدوى االخرتاع
يف ور�شة عمل علمية بكلية طب الأ�سنان
تركزت حماور ور�شة «علم االخ�تراع والتطوير» التي �أقامتها كلية طب الأ�سنان
حول علم االخرتاع والتطوير ودور البحث العلمي يف تقييم فعالية وجدوى االخرتاع
وهند�سة االخ�ت�راع واالت�ف��اق��ات الدولية يف جم��ال حماية امللكية الفكرية واالخرتاع
وعبور التخ�ص�ص.
وبني رئي�س جامعة دم�شق الدكتور حممد ح�سان الكردي يف كلمته �أن الور�شة ت�صب
يف خدمة ر�سالة اجلامعة و�سعيها لتن�شيط عملية البحث العلمي �إىل جانب ت�شجيع
الباحثني واملخرتعني على متابعة اخرتاعاتهم م�ؤكدا حر�ص اجلامعة على تقدمي
كل الدعم للبحث العلمي وبذل �أق�صى اجلهود للحفاظ على هذه الرثوة الوطنية من
املبدعني واملواهب عرب تقدمي كل الإمكانات لهم واال�ستفادة من خرباتهم.
ولفت الكردي �إىل �أن كلية طب الأ�سنان ت�سعى ب�شكل دائم �إىل التميز من خالل
الن�شاطات العلمية التي يقوم بها �أ�ساتذتها وطالبها يف جمال البحث العلمي وهو ما
يجعل �إدارة اجلامعة �أكرث حر�صا ودعما للكلية ملوا�صلة العمل بنف�س الكفاءة والتميز.
بدوره لفت الدكتور حممد �سامل ركاب عميد كلية طب الأ�سنان �إىل �أهمية الور�شة
لالطالع على كل ما هو جديد وحديث وخا�صة يف جمال العلوم الطبية ال�سنية و�أنها
ت�أتي �ضمن خطة الكلية لتعزيز الن�شاط العلمي لدى طالب الدرا�سات العليا وطالب

املرحلة اجلامعية الأوىل وحتفيز التناف�س العلمي والتفكري االبتكاري الذي يولد
احللول للم�شكالت التي قد تواجه الباحثني واملمار�سني للمهنة.
ح�ضر افتتاح الور�شة الدكتور خالد احللبوين �أمني فرع جامعة دم�شق حلزب
البعث العربي اال�شرتاكي و�أع�ضاء قيادة الفرع ونائب رئي�س جامعة دم�شق لل�ش�ؤون
العلمية.

التهابات العنبة  ...ندوة علمية حول �أمرا�ض العني
ت�ضمنت فعاليات الندوة العلمية «التهابات العنبة» التي
�أقامتها اجلمعية ال�سورية لأطباء العني بالتعاون مع ق�سم
�أم��را���ض ال�ع�ين وج��راح�ت�ه��ا يف كلية ال�ط��ب الب�شري بجامعة
دم���ش��ق ج�ل���س��ات وحم��ا� �ض��رات علمية ح��ول ال�ت�ه��اب��ات العنبة
االنتانية وغري االنتانية والت�شخي�ص والعالج.
ون��اق ����ش امل �� �ش��ارك��ون يف حم��ا��ض��رات�ه��م ع�ل��ى م ��دى ثالث
جل�سات ع��دد م��ن امل��و��ض��وع��ات منها /امل�ق��ارب��ة الت�شخي�صية
والعالج املعتمد وا�ستخدام غر�سات وزرعات ال�سرتوئيد مديدة
الت�أثري يف ع�لاج التهابات العنبة ال�لاان�ت��اين بالإ�ضافة �إىل
مناق�شة حاالت �سريرية.
و�أو� �ض ��ح رئ�ي����س ج��ام�ع��ة دم���ش��ق ال��دك �ت��ور حم�م��د ح�سان
الكردي �أن �أهمية ه��ذه الندوة تنبع من املحاور واملو�ضوعات
التي �سيتم مناق�شتها وحجم امل�شاركة الكبري يف فعالياتها من
الأط�ب��اء واملخت�صني يف �أم��را���ض العني وجراحتها ��س��واء من
امل�شايف اجلامعية �أو التابعة لوزارة ال�صحة وغريها .
و�أ� �ش��ار ال �ك��ردي �إىل �أن ج��ام�ع��ة دم���ش��ق ك��ان��ت وم��ا زالت
�سباقة يف مبادراتها العلمية لتطوير البحث العلمي بالتعاون

م��ع خم�ت�ل��ف اجل �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ،وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن التحديات
وال�صعوبات خالل �سنوات احلرب ف�إن ذلك مل ي�ؤثر �سلبا على
عزمية اجلامعة وباحثيها من �أج��ل متابعة اجلهود لالرتقاء
مب�ستوى اجلامعة  ،متمنيا للم�شاركني يف ال�ن��دوة �أن تتكلل
جهودهم بالنجاح واخلروج بنتائج مر�ضية .
واعترب رئي�س اجلمعية ال�سورية لأطباء العني الدكتور
خالد اخلالد ب�أن هذه الندوة العلمية املتميزة نتيجة مثمرة
لتعاون وثيق بني ق�سم العني وجراحتها يف كلية الطب بجامعة
دم�شق وبني اجلمعية ال�سورية لأطباء العني  ،باعتبار جامعة
دم�شق �صرح عريق خ��رج �أج�ي��ال من الأط�ب��اء واالخت�صا�صني
فيما تعد اجلمعية ال�سورية لأطباء العني البيت الوا�سع الذي
ي�ضم كل �أطباء العيون وجراحيها يف �سورية .
و�أ��ش��ار اخلالد �إىل �أن املحا�ضرات التي ت�ضمنها الندوة
مميزة ومتطورة حيث بحثت ب�أمرا�ض العنبة وهي جزء هام
م��ن العني الداخلية التي تعد م�سرحا لكثري م��ن الأمرا�ض
 ،م���ش�يرا �إىل �أن امل�ح��ا��ض��رون خ�ل�ال حم��ا� �ض��رات وجل�سات
الندوة ا�ستطاعوا نقل �أح��دث املعلومات حول �أمرا�ض العنبة

وتدبرياتها وعالجاتها �،أم�لا �أن ت�ستمر الن�شاطات العلمية
بني اجلمعية واجلامعة لتقدمي املزيد من امل�ستجدات العلمية
املتطورة يف جمال طب العيون وجراحتها و�أن ي�ساهم �أطباء
العيون ب�شكل دائم يف هذه الن�شاطات العلمية.
ب��دوره��ا �أو��ض�ح��ت رئي�س ق�سم العني وجراحتها يف كلية
ال�ط��ب الب�شري ال��دك�ت��ور �أروى العظمة �أن م��و��ض��وع الندوة
العلمية /التهابات العنبة /يعد من �أهم و�أعقد الأمرا�ض التي
ت�صيب العني لكون هذه الأمرا�ض ميكن �أن تكون حم�صورة
بالعني �أو مرتبطة ب�أمرا�ض ع�ضوية �أخ��رى باجل�سم وما مل
يتم الو�صول �إىل الت�شخي�ص ال�صحيح و�إعطاء العالج املنا�سب
قد ينتهي الأمر بفقد ب�صر دائم عند املري�ض وخا�صة و�أن جزء
كبري من ه�ؤالء املر�ضى من �أعمار �صغرية .
وبينت العظمة ب�أن اختيار مو�ضوع الندوة حول التهابات
العنبة لكونه من الأم��را���ض التي حتتاج �إىل خ�برة كبرية ،
مما ي�ستدعي ت�سليط املزيد من ال�ضوء عليها  ،لي�ستفيد منها
�أكرب عدد ممكن من �أخ�صائي العيون و كذلك طالب الدرا�سات
العليا يف كلية الطب معنيون بدرجة كبرية لأنهم يف املرحلة
الت�أ�سي�سية ويتوجب علينا متكينهم من املعلومات ال�صحية
واطالعهم على كل ماهو جديد وم�ستجد يف هذا جمال طب
العيون.
ولفت عميد كلية الطب الب�شري الدكتور حمود احلامد
�إىل �أن ق �ي��ام ال�ك�ل�ي��ة خ�ل�ال ه ��ذا ال �ع��ام بتنظيم ال�ع��دي��د من
الفعاليات وامل�ح��ا��ض��رات العلمية الطبية ح�ي��ث حيث �شكلت
امل�شاركة الكثيفة يف هذه الن�شاطات حافزا للكلية لتنظيم املزيد
منها بالتعاون مع خمتلف اجلهات ال�صحية والروابط الطبية
املخت�صة على م�ستوى �سورية .م�شريا �إىل �أن الكلية قامت
بت�أمني كافة امل�ستلزمات والتجهيزات الحت�ضان هذه الفعاليات
مب��ا فيها املعار�ض الطبية وه��ذا الأم��ر يتيح لطالب الكلية
امل�شاركة فيها الأمر الذي ينعك�س �إيجابا على م�ستواهم العلمي
باعتبارهم �أطباء امل�ستقبل .
ح�ضر االفتتاح �أمني فرع احلزب بجامعة دم�شق الدكتور
خالد احللبوين ومعاون وزير ال�صحة الدكتور �أحمد خليفاوي
ونائب رئي�س جامعة دم�شق لل�ش�ؤون العلمية الدكتور ع�صام
اخلوري وعدد من �أ�ساتذة كلية الطب وطالب الدرا�سات العليا
باال�ضافة اىل املحا�ضرين امل�شاركني من م�شايف املوا�ساة والأ�سد
اجلامعي ومت�شفى العيون اجلراحي.
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مناق�شة م�شاريع �أول دفعة من طالب الكلية التطبيقية
ناق�ش طالب تخرج الدفعة الأوىل من
الكلية التطبيقية بجامعية دم�شق م�شاريع
ت �خ��رج �ه��م يف اخ�ت���ص��ا��ص��ي امليكاترونك�س
واحلا�سوب  ،حيث متيزت م�شاريعهم باجلر�أة
واجل ��دي ��ة وف ��ق م��ا �أف � ��اد ب��ه ع�م�ي��د الكلية
الدكتور حممد احل�سني .
و�أ�شار احل�سني �إىل �أن اخلطة التدري�سية
يف الكلية مت تطبيقها ب��أم��ان��ة علمية حيث
ا��س�ت�ط��اع ال �ط�لاب ت�ط��وي��ر اجل��ان��ب العلمي
والتطبيقي يف م�شاريعهم القيمة من خالل
درا�ستهم وتدريبهم �سواء يف ق�سمي تقنيات
احل��ا��س��وب وامليكاترونك�س على م��دى �أربع
� �س �ن��وات م�ت�ك��ام�ل��ة م��ن اجل �ه��ود املتوا�صلة
م�شريا �إىل �أن هذه امل�شاريع ميكن �أن تكون
�أك�ثر ت�ط��ورا يف ح��ال ر��ص��د �إمكانيات �أكرب
لتنفيذها نظرا الرتفاع تكلفتها .كما �أكد �أن
كوادر الكلية يعول عليها يف املرحلة القادمة
م��ن �إع ��ادة االع �م��ار لأن�ه��م ج��اه��زي��ن للولوج
ب�سوق العمل بكل �سهولة.
وي� ��ؤك ��د رئ �ي ����س ق���س��م امل �ي �ك��ات��رون ����س يف
الكلية الدكتور حممود بني املرجة ف�إن �أفكار
م���ش��اري��ع ال�ط�لاب ات�سمت ب��اجل��ر�أة ومل�سة
التخ�ص�ص ك��ان��ت وا� �ض �ح��ة ل�ك��ون الطالب
يركز على املمار�سة العملية بيده  ،حيث مت
ح�صر امل�شاريع �ضمن االخت�صا�ص  ،بحيث ال
يكون فيها انف�صام عن الواقع.
وي�ؤكد بني املرجة على �ضرورة تقدمي
ال��دع��م امل ��ايل ل�ل�ك�ل�ي��ة ال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة لكونها
تعتمد يف خطتها ال��درا��س�ي��ة ع�ل��ى اجلانب
ال�ع�م�ل��ي وامل �ف��رو���ض �أن حت �ت��وي جتهيزات
ومواد خا�صة بها م�شريا �إىل �أن هذه الكلية
ال يوجد لها مالك تدري�سي وما زالت تعتمد

ع�ل��ى �إم�ك��ان�ي��ات كلية ال�ه�ن��د��س��ة امليكانيكية
وال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة وك ��ان ل��دي�ن��ا م�ق�ترح لإن�شاء
م�ستودع خا�ص بتجهيزات الكلية ي�ستفيد
م �ن��ه ال �ط�ل�اب يف م���ش��اري�ع�ه��م  ،وه ��و قابل
للتنفيذ ولكنه يحتاج �إىل التمويل املنا�سب.
تنفيذ منظومة انقاذ من احلرائق
وم � ��ن امل �� �ش ��اري ��ع امل �ت �م �ي ��زة يف ق�سم
امليكاترونك�س" ت�ن�ف�ي��ذ م�ن�ظ��وم��ة الإنقاذ
م��ن احل��رائ��ق يف الأب ��راج ال�سكنية  /تو�سعة
م�صرف �سورية املركزي  /للطالب
وب�ي�ن امل���ش��رف ع�ل��ى امل �� �ش��روع املهند�س
� �س��ام��ر ح �� �س��ام ال��دي��ن ف � ��إن ف �ك��رة امل�شروع
ج ��دي ��دة وه ��ام ��ة مل ي �ت��م ال �ت �ط��رق ل �ه��ا من
قبل وهي تتعلق مب�س�ألة �إخالء الأ�شخا�ص
امل�ت��واج��دي��ن يف ال�ط��واب��ق العليا يف الأبنية
الربجية و�إنقاذهم يف حال حدوث احلرائق
من خ�لال النوافذ املطلة الفتا �إىل �أن هذا
النظام ميكن تنفيذه يف �أي مبنى برجي وهو

م�ك��ون م��ن حم��رك و�سكة وحم��رك��ات دقيقة
التمو�ضع ونظام لتحديد املوقع.
ويو�ضح ح�سام ال��دي��ن �أن تنفيذ هذا
ال�ن�ظ��ام مت ب�شكل علمي ومنهجي متكامل
ومي�ك��ن تركيبه ع�ل��ى �أي م�ن���ش��أة ب��رج�ي��ة يف
�سورية متمنيا �أن يلقى هذا امل�شروع الرعاية
وااله �ت �م��ام م��ن ن�ق��اب��ة املهند�سني واجلهات
الو�صائية التنفيذية و�أن يقدم الدعم املادي
ل�ك��اف��ة م���ش��اري��ع ال �ط�ل�اب ل �ك��ون تقنياتها
مكلفة.
فكرة امل���ش��روع مت تو�ضيحها للطالب،
وم ��ن خ�ل�ال درا� �س �ت �ه��م ع �ل��ى م ��دى الأرب� ��ع
ال�سنوات ا�ستطاعوا تنفيذ منظومة الإنقاذ
م ��ن احل� ��رائ� ��ق ب �ع��د ت��دري �ب �ه��م ع �ل��ى كافة
التقنيات املنا�سبة  ،وهي وفق امل�شرف الثاين
على امل�شروع با�سل را�شد  ،تتكامل مع �أنظمة
الإن� ��ذار والإط �ف��اء وال�ت�م��و��ض��ع  ،م��ن خالل
ع��رب��ة ي �ت��م �إن��زال �ه��ا م �ب��ا� �ش��رة مل �ك��ان حدوث

م�شاريع متميزة لق�سم هند�سة الن�سيج والغزل
�أكد عدد من �أ�ساتذة ق�سم هند�سة ميكانيك ال�صناعات
الن�سيجية امل���ش��رف�ين ع�ل��ى م���ش��اري��ع ت�خ��رج ط�ل�اب ق�سم
الن�سيج والغزل ا ب�أن امل�شاريع متيزت بابتكار �أفكار جديدة
تالم�س امل�شكالت والهموم التي تعاين منها معامل الن�سيج
والغزل يف �سورية.
وخ�لال افتتاح معر�ض امل�شاريع �أو�ضح الدكتور با�سل
يون�س امل�شرف العلمي على م�شاريع الطالب �أن امل�شاريع
التنفيذية التي �أجنزها الطالب خالل عام  2017و�صلت �إىل
ع�شرة م�شاريع �إبداعية جديدة مبتكرة ذات جدوى اقت�صادية
ومعظمها قابل للتطبيق على
�أر� ��ض ال��واق��ع وق��د ا�ستطاع
ال� � �ط �ل��اب ب� ��دق� ��ة متناهية
ت�صميم �أج �ه��زة اختبار،غري
م � ��وج � ��ودة يف �� �س ��وري ��ة وم ��ن
ال �� �ص �ع��ب ا�� �س� �ت�ي�راده ��ا ،مثل
ج �ه��از االن �ك �م��ا���ش احل � ��راري
للخيوط والأق�م���ش��ة  ،و�أخر
خم �ب��ري الخ� �ت� �ب ��ار مقاومة
احتكاك اخل�ي��وط ،بالإ�ضافة
�إىل ت�صنيع ��ش�ع�يرات النانو،
وهي تقنية تفتخر بت�صنيعها
�أي ج � ��ام� � �ع � ��ة يف ال� � �ع � ��امل
بالإ�ضافة �إىل ت�صميم جهاز

م�ؤمتت،ملراقبة عيوب الأقم�شة ي�ساعد على تنخيب الأقم�شة
الكرتونيا عو�ضا عن الطريقة اليدوية املتبعة.
وهنا ك�شف رئي�س الق�سم الدكتور وجيه ناعمة ب�أن جزء
هام من م�شاريع الطالب �ساهمت بدعم البنية التحتية ملخابر
الق�سم خالل فرتة احلرب من خالل ت�صميم مناذج خمربية
يتدرب الطالب عليها وفرت عليهم عناء الذهاب �إىل املعامل
من �أجل تنفيذ درو�س العملي م�شريا �إىل �أن امل�شاريع املتميزة
بلغت  15م�شروع من �أ�صل  25م�شروع ،مت انتقائها من خالل
جلنة خمت�صة حيث ج��رى ه��ذا ال�ع��ام ا�ستبدال �آل�ي��ة حتكيم

احلريق لتنقذ �أح��د الأ�شخا�ص العالقني يف
البناء معتربا امل�شاريع املنفذة تهيئ الطالب
للدخول �إىل ��س��وق العمل مبا�شرة دون �أي
فرتة تدريب.
ال� �ط�ل�اب ال ��ذي ��ن ن� �ف ��ذوا امل �� �ش ��روع هم
�أ�سا�سا من خريجي املعاهد التقانية يف عدة
اخت�صا�صات حيث �أتاح لهم تفوقهم الدرا�سي
ال��دخ��ول �إىل ال�ك�ل�ي��ة التطبيقية وحتقيق
التميز والتفوق فيها  ،لتتكلل درا�ستهم بهذا
امل�شروع النوعي حيث مت برجمته و�صناعة
م��اك�ي��ت ل ��ه ب�ك�ل�ف��ة � 300أل ��ف ل�ي�رة ب�ع��د �أن
ح�صلوا ع�ل��ى خم�ط�ط��ات ال�ت��و��س�ع��ة مل�صرف
�سورية امل��رك��زي  ،و متكنهم من تنفيذ هذا
امل�شروع خالل مدة مل تتجاوز � 3أ�شهر  ،كان
�أكرب جائزة بالن�سبة لهم وفق ما �أكدوا.
وب�ين الطالب الأرب�ع��ة /ك��رمي عبيدو ،
�أحمد احل��داد  ،عبد الرحمن بنكه العد�س،
�أحمد احللو � /،أن فكرة امل�شروع �أتت نتيجة
احل� ��وادث ال�ت��ي �شهدتها بع�ض الأب� ��راج يف
العامل ووقوع �ضحايا لعدم التمكن من �إنقاذ
الأ�شخا�ص املتواجدين يف الطوابق العلوية
و�أ�� �ش ��ار ال �ط�ل�اب �إىل ال �ن �ظ��ام ال ��ذي نفذوه
��س��ري��ع اال��س�ت�ج��اب��ة وال يقت�صر ا�ستخدامه
على �إنقاذ الأ�شخا�ص بل له تطبيقات �أخرى
يف عدد من املجاالت كفرق االقتحام يف حال
وجود جمرمني يف الأبنية الربجية  ،وميكن
م��ن خالله نقل امل�ستندات واخل��زن الهامة
م��ن الأب�ن�ي��ة ال�ع��ام��ة احل�سا�سة وه��و مطبق
ب���ش�ك��ل �أك �ب�ر يف جم ��ال ال ��روب ��وت ��ات وم�سح
الزجاج يف الأبنية الربجية ،م�ؤكدين عزمهم
العمل على تطوير م�شروعهم  ،وتالفى كافة
الثغرات ليكون امل�شروع متكامل � ،آملني �أن
يتم تبني امل���ش��روع م��ن اجل�ه��ات املعنية و�أن
يح�صل على براءة اخرتاع بعد �أن �شاركوا بها
يف معر�ض البا�سل للإبداع.

امل�شاريع من خ�لال جلنة واح��دة ب��دال من ث�لاث جل��ان، ،
بهدف حتقيق العدالة بني جميع الطالب وتوحيد معايري
التحكيم وهي التجربة الأوىل يف التحكيم على م�ستوى
�أق�سام الكلية وفق ت�أكيده
م�شاريع حملت �أفكار جديدة مت فيها اال�ستفادة من
هند�سة الن�سيج والغزل يف ا�ستخدامات طبية منها ت�صميم
لبا�س خا�ص باملكفوفني يعطي موجات للمكفوف تنبهه
بعوامل اخلطورة التي ميكن �أن ت�صادفه يف ال�شارع وكذلك
لبا�س يقي�س نب�ضات القلب،
كما قامت طالبتان بتطوير �ضمادات طبية لت�سريع
التئام اجل��روح واحل��روق با�ستخدام تقنية النانو و�ألياف
الكوالجني الناجتة عن ب�صق الكوالجني مع الكحول وهي
تقنية ت�ستخدم لأول مرة يف �سورية يف هذا املجال.
وم��ن امل�شاريع املتميزة تنفيذ وت�صميم �آل��ة خمربية
لت�صنيع ال�صوف ال�صخري ال�سوري وه��و عبارة عن خط
�إنتاج كامل يتم ت�صميمه لأول مرة يف اجلامعات ال�سورية.
وي��و� �ض��ح امل �� �ش��رف ال�ع�ل�م��ي ع �ل��ى امل �� �ش��روع الدكتور
طاهر ق��دار �إىل �أهمية امل�شروع يف تعليم الطالب طريقة
�إن�ت��اج ال�صوف ال�صخري م��ن �صخور البازلت ف�ضال عن
م�ساهمته يف ت�شجيع املعنيني على �إق��ام��ة معمل �آخ��ر يف
�سورية يف �أماكن وج��ود ال�صخور البازلتية  ،وا�ستثمارها
ب�شكل اقت�صادي ل�سد حاجة القطر �إىل ه��ذه امل��ادة التي
ت�ستخدم كفر�شات عازلة بني الأج�ه��زة الكهربائية وعزل
اجل��دران خا�صة و�أن �سورية ال متتلك �سوى معمل وحيد
يف حم�ص �إنتاجه ال�شهري ال يتجاوز 200طن ويغطي جزء
ب�سيط من احتياجات البلد يف جمال العزل احلراري .
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املرتقى الطالبي الهند�سي الأول ..انطالقة نحو جيل هند�سي مبدع
حت� ��ت ع � �ن� ��وان «ن � �ح ��و ج� �ي ��ل هند�سي
م�ب��دع ..االرت�ق��اء غايته ..والإب ��داع عنوانه»
نظم ف��رع جامعة دم�شق ل�لاحت��اد الوطني
لطلبة ��س��وري��ة على م��درج البا�سل يف كلية
الهند�سة املدنية املرتقى الطالبي الهند�سي
الأول بالتعاون مع مركز التوجيه املهني يف
اجلامعة و�شركة الي�سر لالرتقاء الهند�سي.
وق ��ال ال��دك�ت��ور حم�م��د ح���س��ان الكردي
رئي�س جامعة دم�شق يف كلمته�« :إن كليات
الهند�سة مبختلف تخ�ص�صاتها يف جامعة
دم�شق �أحدثت مع مطلع القرن املا�ضي وقدم
لها الدعم ال�لازم من �أج��ل االرتقاء ب�سوية
ونوعية التعليم فيها ورف��ع قيمتها العلمية
والعملية ن�ظ��را مل��ا ت�شكله مهنة الهند�سة
بتعدد �أق�سامها من �أهمية يف تطور املجتمع
مبختلف املجاالت» مبينا �أن املرحلة القادمة
م��ن �إع ��ادة الإع�م��ار �ست�ستقطب ك��ل الكوادر
من خريجي كليات الهند�سة و�سيكون البلد
ب�ح��اج��ة �إىل امل��زي��د م��ن املهند�سني الأكفاء
امل�ؤهلني علميا وعمليا ومهنيا.
و�أك��د الدكتور الكردي ا�ستعداد جامعة
دم���ش��ق ل��دع��م ك��ل امل �ب��ادرات ال�شبابية التي
تعطي قيمة م�ضافة لها وترتقي مبكانتها
وجتعلها ق��ادرة على املناف�سة العاملية وذلك
ملا ميتلكه ال�شباب من طاقات كبرية وطموح
يف امل�ستقبل الفتا �إىل حر�ص اجلامعة على
تخريج مهند�سني ذوي كفاءة ومهارة علمية
ت��ؤه�ل�ه��م ع�ل��ى �إدارة امل �� �ش��اري��ع احل �ي��وي��ة يف
م�ستقبلهم املهني.
و�أو� � �ض ��ح �أح �م ��د ال �ل �ح��ام م��دي��ر فريق
البنيان التطوعي للتميز الهند�سي �أن املرتقى
يت�ألف من فعاليات مهمة علمية وتخ�ص�صية

وتنموية ومهنية لكل طالب كليات الهند�سة
«املدنية واملعمارية واملعلوماتية والكهربائية
وامليكانيكية والزراعية والتطبيقية» وطالب
امل�ع��اه��د الهند�سية التابعة لكل اخت�صا�ص
ب �ح �ي��ث ت� �ك ��ون ردي� �ف ��ة وداع � �م� ��ة للمهارات
الأ��س��ا��س�ي��ة والأف �ك��ار التنموية ال�ت��ي ت�صقل
�شخ�صية الطالب املهند�س نحو االحرتافية
والإبداع.
و�أ� �ش��ار اللحام �إىل �أن املرتقى يت�ضمن
دورة للخريجني اجلدد حول �أخالقيات املهنة
و�أهميتها يف جناح املهند�س والتعريف بنقابة

املهند�سني والتعامل معها و�أف��ق الدرا�سات
العليا ودورات حا�سوبية لكل االخت�صا�صات
الهند�سية وم �ب��ادرات تنموية تكمل البناء
ال�ن�ظ��ري ال�ه�ن��د��س��ي ال�ت��ي تعطيه اجلامعة
للطالب وحما�ضرات وزيارات عملية لبع�ض
ال���ش��رك��ات ال�ت�ق�ن�ي��ة وال �� �ش��رك��ات ال�ع��ام�ل��ة يف
ال�صناعات امليكانيكية واملواقع التابعة لوزارة
الكهرباء واملواقع املتعلقة بالهند�سة الزراعية
م�شريا �إىل �أن فعاليات املرتقى ت�ستمر لغاية
الأول من �شهر ت�شرين الثاين القادم.
يذكر �أن فريق البنيان التطوعي للتميز

الهند�سي �أ�س�سته جمموعة م��ن املهند�سني
خريجي كليات الهند�سة بداية �شهر �آب من
العام املا�ضي ب�إ�شراف �شركة الي�سر لالرتقاء
الهند�سي وي�ضم نحو  60متطوعا «خريجا
وط��ال �ب��ا» يف ك��ل االخ�ت���ص��ا��ص��ات الهند�سية
وي� �ه ��دف �إىل ح ��ث ال� �ط�ل�اب ع �ل��ى الإب� � ��داع
وت��رم �ي��م ال �ف �ج��وة ب�ي�ن ال��درا� �س��ة النظرية
والناحية العملية الهند�سية ع�بر مبادرات
و�أن�شطة وور�شات عمل تفاعلية وحما�ضرات
ت�ث�ق�ي�ف�ي��ة ت �� �س��اع��د ع �ل��ى ال �ت �م �ي��ز يف احلياة
العملية.

حلب تنت�صر … معر�ض للخرائط
ير�صد املواقع الأثرية املت�ضررة جراء االعتداءات
الإرهابية
حت��ت ع�ن��وان «حلب تنت�صر» افتتحت جامعة دم�شق بالتعاون م��ع الهيئة العامة
لال�ست�شعار ع��ن بعد معر�ضا للخرائط ير�صد امل�ب��اين وامل��واق��ع الأث��ري��ة والتاريخية
املت�ضررة واملدمرة جراء اعتداءات التنظيمات الإرهابية يف �أحياء حلب القدمية وعدد من
املناطق ال�سورية وذلك يف قاعة امل�ؤمترات باجلامعة.
وت�ضمن املعر�ض  35خريطة منها  13لأحياء حلب القدمية املت�ضررة �أجنزها طالب
ال�سنة الرابعة وطالب الدرا�سات العليا يف ق�سم اجلغرافيا بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية
بجامعة دم�شق وا�ستغرق العمل بها نحو �شهرين ون�صف ال�شهر �ضمن ور�شة عمل �شملت
 25طالبا وطالبة.
وب�ين الدكتور حممد ح�سان ال�ك��ردي رئي�س جامعة دم�شق �أهمية املعر�ض الذي
ير�صد املعامل الأث��ري��ة يف مدينة حلب وع��دد من املناطق ال�سورية من خ�لال خرائط
تظهر حجم الدمار ون�سبة ال�ضرر الذي حلق بها جراء االعتداءات الإرهابية معتربا ان
املعر�ض مبادرة مميزة لطالب ق�سم اجلغرافيا يف كلية الآداب عملوا من خاللها على
توثيق الأ�ضرار وتقييمها �ضمن خرائط وخمططات تو�ضيحية مل�ساعدة اجلهات املعنية
واملهند�سني يف ترميمها و�إعادة ت�أهيلها وبنائها يف مرحلة �إعادة الإعمار م�ستقبال.
من جانبها لفتت الدكتورة هبة العواد امل�شرفة على املعر�ض �إىل �أن مبادرة الق�سم وطالبه مل�شاركة
مدينة حلب و�أهلها �أفراحهم بتحقيق االنت�صار على الإرهاب تعبري عن الت�ضامن معهم مبينة �أن كل
خارطة تت�ضمن جمموعة من الأحياء املت�ضررة ون�سبة �ضرر كل بناء �أثري فيها الأمر الذي �سي�سهم
يف عملية التخطيط لهذه الأبنية م�ستقبال و�إعادة ت�أهيلها وت�شكيلها من جديد.
و�أ�شارت الدكتورة العواد �إىل �أن طالب الدرا�سات العليا �أجنزوا �أي�ضا عددا من الأطال�س حول
ال�سياحة يف �سورية وت�أثري الأزمة على �صحة املواطنني ون�سبة الأمرا�ض بكل حمافظة وكذلك �أطل�س
للمخططات التنظيمية يف ريف دم�شق من خالل ا�ستخدام رموز تعبريية خا�صة بذلك.

و قال �أحد امل�شاركني يف املعر�ض الطالب حممد �أواب عمر با�شا خريج نظم ومعلومات جغرافية
ماج�ستري تنمية �إقليمية �سنة �أوىل« :اعتمدنا يف عملنا خالل �إجناز اخلرائط على �صور من الربنامج
اخلرائطي واجلغرايف املعلوماتي على االنرتنت «غوغل �إرث» وتبني لنا �أن �أك�ثر املناطق املت�ضررة
واملدمرة هي الواقعة حول قلعة حلب و�أن ن�سبة ال�ضرر الذي حلق بالقلعة �أقل من  25باملئة».
بدورها �أ�شارت الطالبة �سيلفا جان لولو ماج�ستري �سنة ثانية من ق�سم اجلغرافيا �إىل �أن املعر�ض
«فر�صة لتعريف الزوار باالخت�صا�ص الذي ندر�سه وفائدته وكذلك �أهمية اخلرائط ملعرفة الو�ضع
الراهن وامل�ساعدة يف و�ضع الآفاق امل�ستقبلية من �أجل اتخاذ القرارات ح�سب الأهداف املطلوبة».
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62فريق ًا يف امل�سابقة الربجمية ال�سورية
للكليات اجلامعية
انطلقت اليوم فعاليات امل�سابقة الربجمية ال�سورية ال�سابعة مب�شاركة 62
فريقا من  17جامعة �سورية حكومية وخا�صة �إ�ضافة �إىل ثالثة فرق من هيئة
التميز والإبداع وذلك يف مدرج جامعة دم�شق.
وت�ضمن حفل افتتاح امل�سابقة التي تنظمها اجلمعية العلمية ال�سورية
للمعلوماتية بالتعاون مع جامعة دم�شق واجلامعة االفرتا�ضية عر�ض فيلمني
وثائقيني الأول عن حت�ضريات الدورة احلالية والثاين عن الآثار يف خمتلف
املحافظات و�صورا تعرب عن جمال �سورية �إ�ضافة �إىل �إقامة ماراثون برجمي
للأطفال.
ويف كلمة لها خ�لال حفل االفتتاح لفتت م��دي��رة امل�سابقة للعام احلايل
املهند�سة �سحر عبد ال�سالم �إىل الأج��واء التناف�سية التي تخلقها امل�سابقة وال �سيما مع
ازدي ��اد ع��دد ال�ف��رق اجلامعية امل�شاركة منوهة ب�أهمية م�شاركة ف��رق م��ن هيئة التميز
والإب ��داع «امل��رك��ز الوطني للمتميزين» كونهم م��ن ط�لاب املرحلة الثانوية وه��م «بذرة
ت�أ�سي�سية للم�شاركة يف امل�سابقات بال�سنوات القادمة».
و�أ�شارت عبد ال�سالم �إىل متيز ال�شباب ال�سوري وجتاوزه �صعوبة الظروف من خالل
ا�ستمراره بامل�شاركة يف الفعاليات وامل�سابقات داخل وخ��ارج �سورية الفتة �إىل دور كل من

تكرمي فريق كلية احلقوق الفائز بامل�سابقة
الإقليمية يف جمال املحاكم ال�صورية
للقانون الدويل الإن�ساين
كرمت جامعة دم�شق فريق طالب كلية احلقوق الفائز باملرتبة
الأوىل يف امل�سابقة الإقليمية مبجال املحاكم ال�صورية للقانون الدويل
الإن�ساين التي �أقيمت بالقاهرة يف �آذار املا�ضي.
و�أك��د ال��دك�ت��ور حممد ح�سان ال�ك��ردي رئي�س جامعة دم�شق �أن
اجلامعة اعتادت على تفوق طالبها وح�صولهم على مراكز متقدمة
يف امليادين العلمية م��ؤك��دا حر�ص اجلامعة على نقل ه��ذه التجربة
�إىل اجلامعات والكليات الأخرى وتعزيز روح املناف�سة بني الطالب يف

وزارتي ال�سياحة والرتبية وعدد من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة بالتكنولوجيا
واالت�صاالت يف دعم امل�سابقة هذا العام.
من جانبه لفت رئي�س اللجنة العلمية بامل�سابقة الإقليمية ورئي�س جلنة التحكيم
بامل�سابقة ال�سورية حممد عبد الوهاب �إىل تطور الفرق ال�سورية امل�شاركة يف امل�سابقة
من عام �إىل �آخر مبينا �أن اختبارات امل�سابقة �ستكون يوم غد حيث ت�شارك الفرق على
مدى خم�س �ساعات بحل من � 8إىل  13م�س�ألة بحيث ي�شارك كل فريق بثالثة طالب
ويفوز الفريق ال��ذي يحل اكرب عدد من امل�سائل ويف حال التعادل يح�سب
للأ�سرع وقتا ليت�أهل بعدها �إىل امل�سابقة العربية التي �ستجري يف �شرم
ال�شيخ مب�صر يف ت�شرين الثاين القادم.
و�أو�ضح �أنه يجري يف النهائي الإقليمي انتقاء الفرق التي متثل املنطقة
العربية يف النهائي العاملي ال�سابع الذي �سيقام يف جمهورية ال�صني ال�شعبية
مب�شاركة  128فريقا من نخبة جامعات العامل.
ب��دوره�م��ا ا�ستعر�ض ع���ض��وا جل�ن��ة التحكيم املهند�سة ن�ي�ك��ول حو�ش
واملهند�س حممد ا�سعد جتربتيهما يف امل�شاركة بامل�سابقة يف خمتلف �سنواتها
عرب عدة جلان من تنظيم و�إعالم وم�شاركة حل م�سائل �إ�ضافة �إىل التدريب
و�صوال �إىل التحكيم م�ؤكدين �أهمية امل�سابقة جلهة رف��ع وحت�سني الأفق
العلمي و�أ�سلوب التفكري للطالب و�إك�سابهم خربة يف حل امل�شاكل العلمية
واحلياتية عرب �إ�سقاط املعلومات وامل�سائل على �أر�ض الواقع.

كل االخت�صا�صات ليكونوا جاهزين لتمثيل �سورية يف �أرق��ى املحافل
الدولية ويرفعوا علمها عاليا معربا عن تقديره للجهود التي بذلها
الفريق.
م��ن جانبه �أو� �ض��ح ال��دك�ت��ور خ��ال��د احل�ل�ب��وين �أم�ي�ن ف��رع جامعة
دم�شق حل��زب البعث العربي اال�شرتاكي �أهمية االجن��از ال��ذي حققه
ط�لاب كلية احل�ق��وق وال �سيما �أن��ه ي��أت��ي يف مرحلة �صعبة وظروف
معقدة متر بها �سورية وهو دليل على �صمود ال�شعب ال�سوري وعراقته
معربا عن �أمله يف تعميم هذه التجربة على باقي الكليات يف جامعة
دم�شق.
ب��دوره لفت م��درب الفريق الدكتور �أحمد �أ�سعد عمر املحا�ضر
يف كلية احلقوق �إىل �أهمية امل�سابقة يف تعزيز املناق�شات العميقة بني
الطالب فيما يخ�ص فهم وتر�سيخ قواعد القانون ال��دويل الإن�ساين

التي ترمي �إىل حماية الإن�سان واملمتلكات خ�لال النزاعات امل�سلحة
معتربا �أن م�شاركة فريق من �سورية يف امل�سابقة جديرة باالهتمام حيث
حقق الفريق املرتبة الأوىل بعد ف�ترة تدريب ق�صرية امتدت ل�شهر
خالفا للفرق العربية الأخرى التي ا�ستغرقت مدة تدريبها عاما كامال
�إ�ضافة �إىل ان الفريق ال�سوري مل يخ�ضع �أي�ضا مل�سابقات وطنية يف هذا
املجال.
و�أ�شار الدكتور عمر �إىل �أن امل�سابقة تقام كل �سنتني على م�ستوى
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وم�ستواها متقدم جدا و�أن فوز الفريق
ال�سوري فيها يبعث ر�سالة للعامل ب��أن جامعة دم�شق ما زال��ت ت�صدر
ط��اق��ات علمية م�ت�ج��ددة ل�ك��ل �أن �ح��اء ال �ع��امل رغ��م ك��ل الإره� ��اب الذي
ا�ستهدف امل�ؤ�س�سات التعليمية.
ويف لقاءات مع �أع�ضاء الفريق �أكد املحامي �إيهاب ك�سيبة طالب
درا��س��ات عليا بكلية احل�ق��وق ق�سم القانون ال��دويل ا�ستعداد الفريق
لتوظيف اخل�برة التي ح�صل عليها يف املجال العملي واحلفاظ على
ا�ستمرارية النجاح ال��ذي حققه الفريق والعمل على زي��ادة االهتمام
باخت�صا�ص القانون الدويل الإن�ساين.
بدورها �أ�شارت املحامية هال ديوب �إىل اجلهود التي بذلها الفريق
والتكامل والتعاون بني �أع�ضائه ما �أ�سهم يف حتقيق الفوز الذي �أثبت
�أن ال�سوريني قادرون على تقدمي الإبداع والنجاح يف كل املجاالت بينما
�أعربت �آالء �شيخ احلارة طالبة ماج�ستري قانون دويل يف كلية احلقوق
عن فخرها ب�إجناز الفريق رغم كل ال�صعوبات والتحديات التي تعر�ض
لها م�ؤكدة �أنها زادت الفريق قوة و�إ�صرارا على التميز.
وكان الفريق ال�سوري فاز باملرتبة الأوىل يف امل�سابقة الإقليمية
مبجال املحاكم ال�صورية للقانون ال��دويل الإن�ساين التي �أقيمت يف
جامعة القاهرة بالتعاون مع اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر نهاية
�شهر �آذار املا�ضي وذل��ك بعد ف��وزه��م على الفريق امل�صري يف ن�صف
النهائي وعلى الفريق املغربي يف املرحلة النهائية.
ومت اختيار امل�شاركني من م�ؤ�س�سات التعليم العايل املتخ�ص�صة
بالقانون يف العامل العربي من �سبع دول عربية.

بانوراما
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بكلفة  700مليون لرية ..ق�سم جديد
ملعاجلة حديثي الوالدة يف م�شفى
التوليد اجلامعي
و�ضعت م�شفى دار التوليد و�أم��را���ض الن�ساء اجلامعي بدم�شق ق�سما جديدا
ملعاجلة الأطفال حديثي الوالدة باخلدمة بتكلفة  700مليون لرية �سورية.
وبني وزير التعليم العايل الدكتور عاطف نداف �إن الق�سم اجلديد ي�أتي يف �إطار
عمليات الت�أهيل والرتميم يف امل�شفى التي بد�أت منذ �سنوات وو�صلت تكلفتها حلوايل
مليار لرية �سورية.
و�أو�ضح وزير التعليم �أن «الق�سم اجلديد ي�ضم �أحدث التجهيزات على م�ستوى
العامل يف جمال الطب الوقائي ومعاجلة م�شكالت ال�سمع لدى الأطفال حديثي
الوالدة �إ�ضافة �إىل احلوا�ضن واملناف�س لتقدمي خدمات تناف�س �أرقى امل�شايف العاملية
والولدان فيه «�إىل م�ستويات قيا�سية» و�صلت �إىل حوايل  16وفاة لكل مئة �ألف يف العام املا�ضي وحوايل
يف هذا املجال» وو�صلت كلفته الإجمالية �إىل  700مليون لرية �سورية.
وقال الوزير نداف�« :إن دعم امل�شايف وتقدمي التمويل الالزم ل�شراء التجهيزات الطبية وتطوير  7وفيات لكل مئة �ألف خالل العام احلايل «مبينا �أن امل�شفى يجري � 18ألف والدة ونحو � 14ألف عملية
الكوادر الطبية من �أولويات احلكومة على م�ستوى وزارتي التعليم العايل وال�صحة» رغم الظروف �سنويا.
بدورها ر�أت مديرة التمري�ض يف امل�شفى ندى ح�سون �أن زيادة احلوا�ضن يف امل�شفى «�أمر مهم من
والتحديات التي فر�ضتها احلرب االرهابية منوها ب��أداء العاملني يف م�شفى التوليد اجلامعي وما
�أجل �إنقاذ حياة الأطفال».
يقومون به يف جمال البحث العلمي.
ح�ضر االفتتاح معاون وزير التعليم العايل لل�ش�ؤون ال�صحية الدكتور ح�سن اجلبه جي ورئي�س
من جانبه بني مدير امل�شفى الدكتور ب�شار الكردي �أن الق�سم اجلديد �سيخفف ال�ضغط عن م�شفى
الأطفال اجلامعي بدم�شق كونه يقدم خدمات عالجية وت�شخي�صية للأمرا�ض الوراثية واال�ستقالبية جامعة دم�شق الدكتور حممد ح�سان الكردي و�أمني فرعها حلزب البعث العربي اال�شرتاكي الدكتور
خالد احللبوين وعميد كلية الطب الب�شري بجامعة دم�شق الدكتور حمود احلامد ومدير امل�شايف
وحاالت اخلداج مو�ضحا �أنه ي�ضم  12حا�ضنة و� 40سريرا ومنف�ستني وجهازين للعالج ال�ضوئي.
وحول امل�ؤ�شرات ال�صحية يف امل�شفى �أ�شار الدكتور الكردي �إىل انخفا�ض معدل وفيات الأمهات اجلامعية يف الوزارة �أحمد رحال.

دورة تدريبية يف جمال �إدارة نظم املعلومات

اختتمت يف مركز ر�ضا �سعيد للم�ؤمترات
فعاليات الدورة التدريبية يف جمال �إدارة نظم
املعلومات وقيادة احلا�سوب التي �أقامها فرع
جامعة دم�شق حلزب البعث العربي اال�شرتاكي
وال�ت��ي ا�ستهدفت نحو مئة ط��ال��ب وع��ام��ل يف
اجلامعة.
واع�ت�بر ال��دك�ت��ور خ��ال��د احل�ل�ب��وين �أمني
ف � ��رع اجل ��ام� �ع ��ة حل � ��زب ال �ب �ع��ث يف ت�صريح
ل�ل�إع�لام�ي�ين �أن ال ��دورة ال�ت��دري�ب�ي��ة ت ��أت��ي يف
�إطار ت�أهيل الطالب والكوادر الإدارية العاملة
يف اجلامعة وتهدف �إىل رفع كفاءتهم يف جمال
املعلوماتية م ��ؤك��دا ا��س�ت�ع��داد ال�ف��رع لتقدمي
ال��دع��م ال�ل�ازم لإق��ام��ة امل��زي��د م��ن ال ��دورات يف
الفرتة القادمة.
م��ن ج��ان�ب��ه �أك ��د ال��دك�ت��ور حم�م��د ح�سان
الكردي رئي�س اجلامعة �أن الدورة ت�أتي �ضمن
�سل�سلة دورات �سينفذها فرع اجلامعة للحزب
بالتعاون مع رئا�سة اجلامعة لتنمية القدرات
العلمية للكوادر العاملة يف اجلامعة والطالب
يف خمتلف املجاالت ومتكينها من �أداء مهامها

بال�شكل الأمثل.
بدوره �أ�شار املهند�س �أيهم احل��وراين ع�ضو
قيادة ف��رع جامعة دم�شق للحزب رئي�س مكتبي
التنظيم وال���ش�ه��داء �إىل �أن ري��ع ه��ذه ال ��دورات
التخ�ص�صية من الر�سوم التي يدفعها امل�شاركون
يعود �إىل �صندوق �شهداء جامعة دم�شق مبينا �أنه
�ستتم اال�ستعانة مبدربني من خارج اجلامعة يف
الدورات القادمة كم�ؤ�س�سة االت�صاالت واجلمعية
العلمية ال�سورية للمعلوماتية ومركز البحوث
العلمية.
و�أ� �ش��ار ع��دد م��ن امل���ش��ارك�ين يف ال ��دورة �إىل
�أه�م�ي��ة امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي اكت�سبوها وال �سيما يف
جم��ال �إدارة نظم املعلومات حيث لفتت كل من
ع�ب�ير ع�ب��ود م��ن امل�ع�ه��د ال �ع��ايل لإدارة الأعمال
وع�لا يا�سمني طالبة يف كلية العلوم ال�سيا�سية
�إىل الفائدة العلمية واملهارات التي اكت�سبنها من
خالل �إتباعهن الدورة املذكورة.
وت �خ �ل��ل ح �ف��ل اخل� �ت ��ام ت ��وزي ��ع ال�شهادات
على امل�شاركني يف ال ��دورة وال ��دروع التقديرية
للقائمني عليها.

�أول ر�ســالة دكتوراه يف �ســـورية لطالب
يف الثمانني من العمر

ح�صل املحامي علي ملحم ذو الثمانني عاما على درجة الدكتوراه يف كلية
احل�ق��وق بجامعة دم�شق -ق�سم ال�ق��ان��ون ال ��دويل -ب��درج��ة جيد بعد مناق�شته
�أط��روح��ة ال��دك�ت��وراه  ،حت��ت ع�ن��وان تنفيذ �أح�ك��ام املحكمني الدولية يف القانون
ال�سوري واالتفاقيات الدولية ،وذلك حتت �إ�شراف الدكتور ف�ؤاد ديب.
و�أكد ملحم عقب مناق�شته الأطروحة على �أن نيله درجة الدكتوراه هي فخر
له وهي لن ت�ضيف �إىل حياته املهنية ولكنه �أراد منها بث ر�سالة �إىل الأجيال ب�أن
العلم ال حدود له وال يتعلق بعمر الإن�سان فالعلم يحتاج �إىل الإرادة والت�صميم
من قبل ال�شخ�ص ذاته مقدما ال�شكر لكلية احلقوق و�أ�ساتذتها على الدعم الذي
قدموه له.
وقال عميد كلية احلقوق بجامعة دم�شق الدكتور ماهر ملندي جامعة دم�شق
لأول مرة متنح درجة الدكتوراه ل�شخ�ص ناهز عمره الثمانني عاما م�شريا �إىل
�أن ملحم �أ�ستاذ قدير يف املحاماة ثابر واجتهد و�أ�صر على احل�صول على الدكتورة
رغم تقدمه يف ال�سن .
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االحتفال بتخريج الدفعة الأوىل من الربنامج التعليمي امل�ستمر
والتدريبي ال�صيدالين
كرمت نقابة �صيادلة �سورية بالتعاون مع
وزارة التعليم ال�ع��ايل وجامعة دم�شق خريجي
الدفعة الأوىل من الربنامج التعليمي امل�ستمر
وال �ت��دري �ب��ي ال �� �ص �ي��دالين امل�ت���ض�م��ن ال�صيدلة
ال �� �س��ري��ري��ة وامل� �ع ��اجل ��ات ال �ب��دي �ل��ة والتغذية
والتجميل.
وخالل التكرمي الذي �أقيم يف مدرج ت�شرين
بكلية ال�صيدلة �أك��د الدكتور حممود احل�سن
نقيب �صيادلة �سورية �أن النقابة حري�صة من
خ�لال تعاونها م��ع اجل��ام�ع��ة على دع��م التعليم
امل�ستمر ومتابعة �أح��دث العلوم وامل�ع��ارف لرفد
القطاع الطبي بال�صيادلة القادرين واملدربني
ب���ش�ك��ل ع�م�ل��ي ومم �ن �ه��ج م �ع �ت�برا �أن ال �ع �ل��م هو
احل �� �ض��ارة وم �ف �ت��اح ال�ن���ص��ر وال �� �س��وري��ون �أبناء
ح�ضارة عمرها يتجاوز �آالف ال�سنني.
و�أ� �ش ��ار ال��دك �ت��ور احل���س��ن �إىل �أن النقابة
�ستعمل على تعميم هذه التجربة يف اجلامعات
ال� ��� �س ��وري ��ة ب �ج �م �ي��ع امل� �ح ��اف� �ظ ��ات و�ست�ضيف
اخ �ت �� �ص��ا� �ص��ات ج ��دي ��دة م�ه�ن�ي��ة وع �ل �م �ي��ة وفقا
ل�ل�م�ع��اي�ير ال �ع��امل �ي��ة ك �م��ا � �س �ت �ت �ع��اون م ��ع احت ��اد
ال�صيادلة ال�ع��رب ون�ق��اب��ات ال�صيادلة يف م�صر
وت��ون ����س والأردن ول �ب �ن��ان واجل ��زائ ��ر وتون�س
وك��ذل��ك �إي ��ران ورو��س�ي��ا والهند وك��وب��ا م��ن �أجل
تطوير اخل�برات ال�سورية ال�صيدالنية ببعثات
تدريبية م�شرتكة.
رئ�ي����س ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�م�ي��ة ل�ن�ق��اب��ة �صيادلة
� �س��وري��ة ال��دك �ت��ور �� �ش ��ادي اخل �ط �ي��ب يف كلمته
ب�ين �أن ال�ه��دف م��ن ال ��دورات تطوير اخلدمات
ال�صيدالنية ال�صحية يف امل�شايف لتنعك�س �إيجابا
على ال�صحة العامة الفتا �إىل �أهمية الأبحاث
وامل��و� �ض��وع��ات ال �ت��ي مت ت�ن��اول�ه��ا خ�ل�ال ال ��دورة
ب�ه��دف التوعية بكل ج��دي��د فيما يتعلق بعلوم

نواف ـ ـ ـ ـ ــذ
عندما ت�صبح
اال�ستثناءات
مكت�سبات

ال�صيدلة وخا�صة يف جم��ال التغذية العالجية
والعالجات البديلة والتجميل.
و�أو��ض��ح اخلطيب �أن املعلومات التي ح�صل
عليها امل�شاركون حديثة جدا ومت تدريبهم ب�شكل
ع�م�ل��ي ال� �س �ت �خ��دام ��ص�ي��دل�ي��ة امل �خ�ب�ر وحت�ضري
بع�ض الكرميات واملراهم اجللدية وامل�ستح�ضرات
الطبيعية والتجميلية.
ب � � ��دوره ع �ب��د احل �ك �ي��م ن� �ت ��وف ع �م �ي��د كلية
ال�صيدلة �أو�ضح يف كلمة له �أن �إطالق النقابة لهذه
املبادرة دليل على �أننا ن�سلك الطريق ال�صحيح يف
ممار�سة مهنة ال�صيدلة منوها بدور جامعة دم�شق
على مر ال�سنوات يف تخريج الكوادر امل�ؤهلة.
من جهته �سماحة املفتي العام للجمهورية
ال��دك �ت��ور �أح �م��د ب ��در ال��دي��ن ح �� �س��ون �أ� �ش ��ار �إىل
�أهمية هذه ال��دورات لتجديد خربات اخلريجني
ال�شباب وحتديث معلوماتهم مبا ي�سهم يف بناء
الوطن وال �سيما �أن �سورية بحاجة اليوم �إىل فكر
�أبنائها �إبداعا و�إنتاجا و�أخالقا داعيا �إىل موا�صلة
الأبحاث الطبية والعلمية يف كل م�شفى مبا يخدم

املجتمع.
و�أ� �ش��ار ال�ط��ال��ب عبد ال��وه��اب احل�صيني يف
كلمة الطالب امل�شاركني ب��ال��دورة �إىل �أن برامج
التعليم امل�ستمر خطوة جيدة ورائدة تتوج التعاون
ب�ي�ن اجل��ام �ع��ة وال �ن �ق��اب��ة ب �ه��دف رب ��ط اجلامعة
باملجتمع الف�ت��ا �إىل �أه�م�ي��ة �إي �ج��اد �آل�ي��ة وا�ضحة
ال�ستثمار هذا الربنامج مهنيا على �أر�ض الواقع.
ويف ت�صريح لل�صحفيني � ،أ�شار وزير التعليم
العايل الدكتور عاطف نداف �إىل �أن الهدف من
هذه ال��دورات ربط اجلامعة باملجتمع من خالل
التدريب امل�ستمر للخريجني املوجودين يف �سوق
العمل الطالعهم على م�ستجدات العلوم احلديثة
لتطوير انف�سهم مبا يعود عليهم وعلى املجتمع
بالفائدة الفتا �إىل �أنه �سيتم تعميم هذه التجربة
وباخت�صا�صات �أخرى.
� � �ش ��ارك ب ��ال�ب�رن ��ام ��ج ث �ل�اث ��ون �صيدالنيا
و��ص�ي��دالن�ي��ة مل��دة ث�لاث��ة �أ��ش�ه��ر مب�ع��دل  3مرات
�أ�سبوعيا � 3ساعات يوميا فرتة الظهرية.

جتميل الوجه
يف دورة تدريبية يف
كلية طب الأ�سنان
ت�ضمنت فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها
كلية طب الأ�سنان ح��ول «جتميل ال��وج��ه» حما�ضرات
علمية وتدريبات �سريريه ا�ستمرت ثمانية �أيام يف قاعة
امل�ؤمترات بالكلية.
وت��رك��زت امل�ح��اور العلمية ل�ل��دورة على موا�ضيع
�أب ��رزه ��ا ا� �س �ت �خ��دام��ات امل � ��واد امل��ال �ئ��ة وط � ��رق حقنها
وتطبيقاتها يف منطقة الوجه و�آلية ت�أثري البوتوك�س
وا�ستخداماته العالجية يف طب الأ�سنان و�أنواع خيوط
�شد الوجه وتقنياته وتطبيقات امليزو يف جتميل املنطقة
الوجهية وطرق جتنب اختالطات احلقن وعالجها.
و�أو�ضح رئي�س ق�سم جراحة الوجه والفم والفكني
يف كلية ط��ب الأ��س�ن��ان ورئ�ي����س ال ��دورة ال��دك�ت��ور عمر
ح�شمة �أن ال��دورة تنظم بالتعاون مع ق�سم الأمرا�ض
اجللدية يف كلية الطب الب�شري بجامعة دم�شق وتهدف
�إىل ت�ع��زي��ز امل�ع��رف��ة العلمية وال�ط�ب�ي��ة للمتدربني يف
موا�ضيع «مهمة جدا» تعنى بجمالية الوجه الذي هو
من �صلب اخت�صا�ص جراحة الوجه والفم والفكني.
وت ��اب ��ع� ..إن اخ �ت �ي��ار م��و� �ض��وع ال � ��دورة ج ��اء بعد
مالحظة وج��ود «ال�ع��دي��د م��ن امل�م��ار��س��ات اخلاطئة يف
عمليات جتميل الوجه» وذل��ك الط�لاع املتدربني على

الأ�ساليب ال�سليمة وو�ضعهم على الطريق ال�صحيح يف تطبيق املواد املالئة وحقن البوتوك�س
وغريها.
ويف حما�ضرته «فكر و�آف��اق يف �صناعة اجلمال» ر�أى نقيب �أطباء �أ�سنان دم�شق وع�ضو
الأكادميية الأمريكية لطب الأ�سنان التجميلي الدكتور ر�شاد مراد �أن �صناعة اجلمال هي
�شكل من �أ�شكال الفنون واالبت�سامة ال�صحية عن�صر �أ�سا�سي فيها مبينا �أن توقعات اجلمال
تتفاوت بني مري�ض و�آخر وح�سب معايري املجتمعات.
ولفت الدكتور مراد �إىل �أن نتيجة الإجراء التجميلي ترتبط بخربة الطبيب وتطلعات
املري�ض م�شددا على �ضرورة و�ضع اخلطة التجميلية ب�شكل م�شرتك بني املخت�ص واملري�ض
م�شريا �إىل �أن معايري اجلمال غري موحدة وتختلف بني املجتمعات فبع�ضها يركز على �شكل
الوجه �أو الأ�سنان و�أخرى على اجل�سم وغريها.
بدورها حتدثت الدكتورة منال حممد رئي�سة ق�سم اجللدية يف كلية الطب الب�شري
بجامعة دم�شق عن ا�ستطبابات املواد املالئة والآثار اجلانبية املحتملة لها و�سبل جتنبها.

ف��ر���ض��ت احل���رب ع��ل��ى ���س��وري��ة يف
�سنتها الثانية جمموعة من الإجراءات
والتدابري الإ�سعافية مراعاة لظروف
ط�ل�اب اجل��ام��ع��ات ال�����س��وري��ة ال��ذي��ن
هجروا من مناطقهم وجامعاتهم بدءا
م��ن �إي��ق��اف العمل بالنظام الف�صلي
املعدل يف اجلامعات احلكومية والعودة
�إىل النظام الف�صلي وانتهاء بالدورات
الإ���ض��اف��ي��ة اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة وال�ترف��ع
الإداري ،ف��ك��ان��ت ه���ذه الإج�����راءات
مب��ث��اب��ة ف�����س��ح��ة الأم�����ل ل��ل��ك��ث�ير من
ال��ط�لاب ع��ل��ى م���دى ���س��ن��وات احل��رب
ال�سبعة بع�ضهم قر�أها ب�شكل �صحيح
وا�ستثمرها لتح�سني نتائجه وحت�صيله
العلمي و�آخ�����رون ل�ل�أ���س��ف اخطئوا
فهم الهدف منها ،وك�أنها �أ�صبحت حقا
مكت�سبا لهم.
ول��ع��ل �أو���ض��ح دل��ي��ل على ذل��ك ما
ح���دث ه���ذا ال���ع���ام ،ع��ن��دم��ا انت�شرت
�إ���ش��اع��ات و�أخ��ب��ار ب��ع��دم ���ص��دور دورة
�إ�ضافية ا�ستثنائية �أو ترفع �إداري،
وح��االت الهلع التي �أ�صيب بها بع�ض
الطالب معربين عن تخوفهم من عدم
�صدورها الن معظمهم يتوقف جناحه
�أو ترفعه عليها.
ال���دورة الإ�ضافية �صدرت ومعها
ترفع �إداري ،ولكن ما حدث فاق املتوقع ،
فالطالب مل يعجبهم الو�ضع معربين عن
خيبة �أملهم من التعليمات التنفيذية
للدورة الإ�ضافية و ق�صر مدة الربامج
االمتحانية التي و�ضعتها اجلامعات،
علما �أن انزعاج معظم الطالب من ت�أخر
�صدور الدورة الإ�ضافية كان مربره� ،أن
الأغلبية با�شر درا�سة امل��واد التي مل
يوفقوا يف تقدميها خالل الف�صل الثاين
لكي يقدموها يف الدورة الإ�ضافية حتى
قبل �صدور النتائج االمتحانية.
احل���رب ���ش��ارف��ت ع��ل��ى االن��ت��ه��اء،
و�أغ���ل���ب اجل��ام��ع��ات ا���س��ت��ق��ر و�ضعها.
وال���ع���دي���د م���ن ال���ط�ل�اب وط���ن���وا يف
اجل��ام��ع��ات التي احت�ضنتهم ،فهل ما
زالت موجبات اال�ستمرار بالإجراءات
اال�ستثنائية قائمة� ،أم �سن�شهد خالل
العام اجلامعي القادم عودة �إىل النظام
الدرا�سي الذي �سبق احلرب.

رجاء يون�س
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ا�ستعمال تقانات  PCRيف دورة تدريبية يف البيولوجيا اجلزيئية
ن �ظ �م��ت ك �ل �ي��ة ال �ع �ل ��وم بجامعة
دم �� �ش��ق دورة ال �ت��دري �ب �ي��ة يف جمال
ال �ب �ي��ول��وج �ي��ا اجل��زي �ئ �ي��ة والتقانة
احل�ي��وي��ة ب��ال�ت�ع��اون م��ع ف��ري��ق We
 Researchللبحث العلمي بعنوان
"ا�ستعمال تقانات  PCRيف ك�شف
بع�ض التغريات اجلينية".
وق � � ��ال رئ �ي �� ��س ج ��ام �ع ��ة دم�شق
ال��دك �ت��ور حم �م��د ح �� �س��ان ال �ك ��ردي يف
ك�ل�م��ة ل��ه خ�ل�ال اف �ت �ت��اح ال� � ��دورة �أن
�أهمية هذه ال��دورة تتجلى من خالل
امل �� �ش ��روع ال �ت��دري �ب��ي ال �ن��وع��ي ال ��ذي
��س�ت�ق��دم��ه ل�ل�م�ه�ت�م�ين وال �ع��ام �ل�ين يف
جم��ال البيولوجيا اجلزيئية والتي
ت�ع��د ف��ر��ص��ة ه��ام��ة ل�ه��م يف التعريف
بالتقنيات الأ�سا�سية امل�ستعلمة يف الدرا�سات
احليوية والطبية .الفتا �إىل �أن هذه الدورة
�ست�سهم يف ت�سليط ال �� �ض��وء ع�ل��ى الأبحاث
ال �� �س��وري��ة الأ� �ص �ي �ل��ة يف ه ��ذا امل �ج��ال وتعزيز
دور اجل��ام�ع��ة م��ن خ�ل�ال خم��اب��ره��ا العلمية
املجهزة يف بناء طالب وباحثني قادرين على
العمل املخربي البحثي يف امل�ستقبل و مواكبة

م���س�ت�م��رة ل�ل�ت�ط��ور ال�ع�ل�م��ي ال �ع��امل��ي يف هذه
التقنيات الواعدة.
ب��دوره��ا �أو� �ض �ح��ت من�سقة ال� ��دورة عال
عبا�س م��ن ف��ري��ق  We Researchب�أن
ال � ��دورة ت���س�ت�ه��دف ج�م�ي��ع امل�ه�ت�م�ين مبجال
ال�ب�ي��ول��وج�ي��ا اجل��زئ�ي��ة ب��ال��درا� �س��ات احليوية
والطبية مبن فيهم ط�لاب الدرا�سات العليا

وال �� �س �ن ��وات الأخ� �ي ��رة يف ال �ك �ل �ي��ات الطبية
ال ��راغ� �ب�ي�ن ب��ال �ع �م��ل يف جم � ��االت التقانات
احليوية م�ستقبال والتي تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي
على التعامل مع املادة اجلينية من ا�ستخال�ص
وت���ض�خ�ي��م وع � ��زل ل�ل�ج�ي�ن��ات م ��ن اجلينوم،
وحتديد وك�شف التغريات اجلينية والطفرات
وعالقتها بالأمرا�ض ال�سرطانية مبا ي�سهم يف

الن�شاط الطالبي ..
حاجة ولي�س ترف

م�شاريع
هامة
يف طاقة
الرياح
لفت الدكتور كمال ناجي �أ�ستاذ الطاقات املتجددة املتخ�ص�ص
يف كلية الهند�سة امليكانيكية والكهربائية واملتخ�ص�ص يف طاقة
ال��ري��اح �إىل وج��ود م�شاريع نوعية نفذها ط�لاب �شعبة الطاقات
املتجددة يف الكلية يف جم��ال العنفات وامل ��زارع الريحية يف طاقة
الرياح ومنها درا�سة تنفيذية لرتكيب عنفة ريحية يف جزيرة �أرواد
مبوقع �صخري غري قابل لال�ستثمار ،حيث اقرتحت الدرا�سة و�ضع
عنفة واحدة ت�ساهم يف تغذية اجلزيرة بالكهرباء  .كما مت تقدمي
م�شروع مميز عبارة عن مزرعة ريحية يف عر�ض البحر بطرطو�س
با�ستطاعة  100ميغاواط على بعد  800مرت من ال�ساحل بالإ�ضافة
�إىل اق�ت�راح �إن�شاء حمطة �أخ��رى على بعد  8كيلو م�تر يف املياه
الإقليمية با�ستطاعة  600ميغاواط بالإ�ضافة �إىل درا�سة جدية
لإن�شاء مزرعة هحينة ريحية �شم�سية يف منطقة ح�سياء با�ستطاعة
 200ميغا واط ريحي و 20ميغاواط �شم�سي.
كما نوه ناجي �إىل درا�سة هامة نفذتها جمموعة من الطالبات
لإن� ��ارة ال �� �ش��وارع واحل��دائ��ق ع��ن ط��ري��ق ط��اق��ة ال��ري��اح �أو الطاقة
الهجينة عبارة عن عنفات ريحية عمودية على �شكل �شجرة تو�ضع
يف ال�شوارع �أو احلدائق م�ؤكداً �أن هذا امل�شروع يف حال مت تطبيقه
�سيكون خطوة هامة لإنارة ال�شوارع ب�شكل دائم.

ت�أ�سي�س نواة لباحثني يف امل�ستقبل.
وت�ضمنت فعاليات ال�ي��وم الأول
م��ن ال ��دورة ،ال�ت��ي ت�ستمر مل��دة �أربعة
�أي��ام ،حما�ضرات للتعريف بالأبحاث
املنجزة يف تقانات البيولوجيا اجلزئية
وط� ��رق ا� �س �ت �خ�لا���ص امل � ��ادة اجلينية
وتو�صيفها ب��الإ��ض��اف��ة جل�سة عملية
ح��ول ا�ستخال�ص  DNAم��ن الدم
املحيطي ومعايرته وحتديد نقاوته.
 We Researchهو فريق
ط�ب��ي ب�ح�ث��ي ن���ش��أ يف ج��ام�ع��ة دم�شق
ي�ع�م��ل ع �ل��ى دع��م ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي يف
اجلامعات ال�سورية من خالل تنظيم
م� ��ؤمت ��رات ع�ل�م�ي��ة ودورات تدريبية
جت �م��ع ال ��راغ� �ب�ي�ن ب��ال �ب �ح��ث الطبي
مع املخت�صني كما يهدف الفريق �إىل �إقامة
ع�لاق��ات ب�ين ط�لاب الكليان الطبية للعمل
على �أبحاث طبية م�شرتكة ت�ؤهلهم اخلو�ض
يف غمار البحث الطبي بالإ�ضافة �إىل تنفيذ
امل�شاريع وحت�سني مهارات الطالب املبتدئني
ع�ل��ى ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي ودع ��م �أب �ح ��اث طالب
البكالوريو�س.

ت�صميم جهاز اختبار منظم ال�سرعة
يف امل�صعد

�صمم ال�ط��ال�ب��ان /رائ ��د ال��د��س��وق��ي  ،واب��راه �ي��م القد�سي/
يف ق�سم هند�سة الت�صميم امليكانيكي والإن�ت��اج بكلية الهند�سة
امليكانيكية والكهربائية جهازا الختبار منظم ال�سرعة(الرب�شوت)
يف امل�صعد الكهربائي وف��ق الأ�س�س ال�صحيحة واملعايري العاملية
وفق ما �أفاد به الدكتور خالد �شرف امل�شرف على امل�شروع.
بحيث يحقق اختبار الرب�شوت امل�صنع حمليا �أو امل�ستوردة يف
حال رغبة اجلهة امل�ستفيدة من ذلك  ،واختبار منظمات ال�سرعة
قيد اخل��دم��ة وال�ت��ي م�ضال على ا�ستخدامها �أك�ث�ر م��ن خم�س
�سنوات.
و�أو�ضح �شرف ز ب�أن ميزة اال�ستخدام ال�صحيح ملنظم ال�سرعة
يف امل�صاعد تفقد �صالحيتها بعد مرور خم�س �سنوات الأمر الذي
دفعنا بالق�سم ملحاولة هذا اجلهاز الفتا �إىل �أن اجلهاز خ�ضع
لالختبارات الالزمة فور االنتهاء من ت�صنيعه وتبني انه �صالح
لال�ستخدام ويعترب بديال حقيقيا عن منظمات ال�سرعة املنتجة
يف �أوروب��ا الفتا اىل �أن هذا الت�صميم بر�سم امل�ؤ�س�سات ال�صناعية
الإنتاجية ليغطي ال�سوق املحلية والإقليمية.

تعترب الن�شاطات اجلامعية الطالبية العلمية من
الربامج الإيجابية التي تنمي �شخ�صية الطالب وت�صعد
ق��درت��ه وت���ش�غ��ل �أوق � ��ات ف ��راغ ��ه ،وال �ط��ال��ب حم ��ور هذه
الن�شاطات �إىل جانب درا�سته الأكادميية.
للتعرف على واق��ع الن�شاطات الطالبية و�أهدافها
بجامعة دم�شق التقت جريدة اجلامعة نائب رئي�س جامعة
دم�شق لل�ش�ؤون العلمية الدكتور ع�صام خوري حيث �أكد
اهتمام اجلامعة بت�أمني كافة امل�ستلزمات املادية واملعنوية
بالتن�سيق مع الكلية لإقامة مثل هذه الن�شاطات.
ول �ف��ت خ� ��وري �إىل �أن ال �ن �� �ش��اط��ات اجل��ام �ع �ي��ة جزء
�أ�سا�سي من روح اجلامعة ت�ساهم يف �إعداد الطالب القادر
على التعامل الإي�ج��اب��ي م��ع معطيات الع�صر وامل�ساهمة
بفاعلية يف تنمية املجتمع �إ�ضافة �إىل تزويده باملعلومات
التخ�ص�صية واملهارات املهنية ,وهي ترفا يف حياة الطالب
اجلامعي  ،و�إمنا �ضرورة البد منها بهدف تزويد الطالب
باخلربات يف كل ما يقومون به من ن�شاط عملي �أو ثقايف
داخل اجلامعة �أو خارجها .
و�أ��ض��اف اخل��وري  ..اجلامعة ت�شجع جميع الطالب
على امل�شاركة يف هذه الن�شاطات التي ت�ساهم يف اعداد جيل
�سوي من الطالب قادر على فهم جمتمعه لي�ساهم بالبناء
والتطوير .
و�أ��ش��ار �إىل �أن اجلامعة كانت وال ت��زال حري�صة على
تنظيم ال�ن���ش��اط��ات ال�ع�ل�م�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة واحل��ر���ص على
م�شاركة �أكرب عدد من الطالب فيها وتبذل اجلهد والوقت
لإجناحها م�شددا على �ضرورة تقدمي الدعم بكافة �أ�شكاله
م��ن قبل وزارة التعليم ال�ستمرار ه��ذه الن�شاطات التي
ت�ساهم يف انتماء الطالب جلامعتهم ووطنهم.
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ن�شاطات

احتفالية فنية ومعر�ض طالبي
وتوثيقي
يف كلية الهند�سة املعمارية

مب�ن��ا��س�ب��ة ال��ذك��رى احل��ادي��ة وال�سبعني
جلالء امل�ستعمر الفرن�سي عن �سورية نظمت
ك�ل�ي��ة ال�ه�ن��د��س��ة امل �ع �م��اري��ة ب�ج��ام�ع��ة دم�شق
احتفالية فنية ت�ضمنت عر�ض فيلم عن يوم
اال�ستقالل وع��رو��ض��ا غنائية وطنية قدمها
ط�ل�اب ال�ك�ل�ي��ة �إ� �ض��اف��ة �إىل اف �ت �ت��اح معر�ض
ب�ع�ن��وان «ف�ت�رة االن �ت��داب الفرن�سي وهوايات
الطالب».
و خ�لال افتتاح املعر�ض �أ��ش��ار �أم�ين فرع
جامعة دم�شق حلزب البعث العربي اال�شرتاكي
ال��دك �ت��ور خ��ال��د ح�ل�ب��وين �إىل �أه�م�ي��ة تنظيم
الفعاليات والن�شاطات الثقافية والفنية التي
ت��رت �ب��ط ب��امل�ن��ا��س�ب��ات ال��وط �ن �ي��ة والتاريخية
و�ضرورة حتفيز الطالب للم�شاركة من �أجل
تكري�س قيم االنتماء الوطني لديهم.
ولفت حلبوين �إىل �أن �أهمية املعر�ض تنبع
م��ن كونه عمال �إب��داع�ي��ا لإح�ي��اء التاريخ من
خ�لال بع�ض الر�سومات وارتباطها مبا�ضي
املقاومة املتجذر يف �سورية و�إظهار االنت�صارات
التي يحققها اجلي�ش العربي ال�سوري اليوم
يف امل �ي��دان م�ع�ت�برا �أن تنظيم ه��ذه املعار�ض
والفعاليات يف هذه الظروف هو مقاومة بحد
ذاتها و�أكرب دليل على �صمود ال�شعب ال�سوري
يف وجه كل �أ�شكال العدوان والإرهاب.
م��ن جانبه �أو��ض��ح رئي�س جامعة دم�شق
ال��دك �ت��ور حم�م��د ح���س��ان ال �ك��ردي �أن تنظيم
ه ��ذه ال �ف �ع��ال �ي��ات �أ� �ص �ب��ح ت�ق�ل�ي��دا يف جامعة
دم�شق تقيمها يف كلياتها ومنها كلية الهند�سة
املعمارية التي تتميز ب�إبداعات طالبها الفنية
وامل�ع�م��اري��ة الف�ت��ا �إىل �أن ه��ذا امل�ع��ر���ض ي�ضم
�أع�م��ال الطالب و��ص��ورا ول��وح��ات توثق فرتة
قبل وبعد اال�ستقالل وكيف دحر �أبناء �سورية
امل�ستعمر الفرن�سي للتذكري ب��أن��ه ال يوجد
م�ستعمر ي�ستطيع �أن يحتل هذه الأر���ض �إىل
الأبد.
ويف كلمة ل��ه ب�ين عميد كلية الهند�سة
املعمارية الدكتور �سلمان حممود �أن املعر�ض
ي���ض��م ع���ش��رات الأع �م��ال ال �ت��ي ت�ب�رز هوايات
الطالب الفنية وله �أهداف تعليمية باعتباره
و�سيلة مهمة لتوا�صل الطالب مع تاريخهم
وتعريفهم بت�ضحيات �أج��داده��م م��ن خالل
اللوحات التوثيقية حلقبة االحتالل الفرن�سي
ل�سورية.
بدورها �أ��ش��ارت الدكتورة عبري عرقاوي
امل��در��س��ة يف الكلية �إىل �أن امل�ع��ر���ض ل��ه �أكرث
م��ن وج��ه يعك�س ب�شكل �أو ب��آخ��ر عمل الكلية
مب�ن�ح��ى ال�ت��وث�ي��ق و�إب� � ��راز ج ��زء م��ن جمهود
ال� �ط�ل�اب ح �ي��ث ع�ب��رت �أع � �م ��ال ال� �ط�ل�اب يف
املعر�ض ع��ن مواهبهم املتنوعة يف �أك�ث�ر من
منحى مثل البورتريه والر�سم املعماري الفني
لبع�ض املناطق التاريخية كما ت�ضمنت �أفكارا
جديدة يف طريقة التعبري بني الغامق والفاحت
والأب �ي ����ض والأ�� �س ��ود ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل عر�ض
الأح ��داث التي �شهدها عهد اال�ستقالل من
خ�لال وث��ائ��ق حمفوظة ل��دى بع�ض �أ�ساتذة
الكلية املخ�ضرمني.

ع �م �ي��د ك �ل �ي��ة ال �ه �ن��د� �س��ة امل �ع �م��اري��ة ب�أهمية
الدورة التدريبية التي �أقامتها الهيئة العامة
لال�ست�شعار عن بعد لنحو  70طالبا من طالب
الكلية والتي متحورت حول كيفية اال�ستفادة
من برنامج «جي �آي �إ�س» الذي يعتمد قيا�س
بيانات امل��واق��ع الأث��ري��ة على الأر���ض وتقييم
الأ�ضرار فيها.
م��ن ج�ه�ت�ه��ا �أو� �ض �ح��ت ال��دك �ت��ورة عبري
عرقاوي رئي�سة ق�سم تاريخ ونظريات العمارة
يف كلية الهند�سة املعمارية �أن املعر�ض يدعم
اجلانب العملي لطالب ال�سنة الثالثة �ضمن
مقرر �إحياء املباين واملواقع التاريخية معتربة
�أن ر�سالة املعر�ض الأ�سا�سية هي احلفاظ على
الهوية ال�سورية من خالل تقدمي ر�ؤى �أولية
تنم عن وعي الطالب يف الكلية لإعادة �إعمار
الآثار يف كل املحافظات.
ويف نهاية املعر�ض مت توزيع �شهادة «جي
�آي �إ�� ��س» م�ب�ت��دئ وم�ت��و��س��ط ع�ل��ى ع ��دد من
الطالب امل�شاركني باملعر�ض.

 200عمل طالبي يف املعر�ض
البيولوجي الأول

ومعر�ض حول املباين واملواقع
التاريخية املت�ضررة جراء
الإرهاب

بالتعاون مع الهيئة العامة لال�ست�شعار
عن بعد افتتحت يف كلية الهند�سة املعمارية
يف جامعة معر�ضاً حتت عنوان “ر�صد املباين
واملواقع التاريخية املت�ضررة يف �سورية �.شارك
فيه نحو  250طالبا وطالبة من ال�سنة الثالثة
يف الكلية.
وب�ي�ن ال��دك �ت��ور حم�م��د ح���س��ان الكردي
رئي�س جامعة دم�شق �أه�م�ي��ة امل�ع��ر���ض الذي
ي��ر� �ص��د امل �ع��امل الأث ��ري ��ة يف خم�ت�ل��ف �أنحاء
� �س��وري��ة م��ن خ�ل�ال ال �ت �ق��اط � �ص��ور ف�ضائية
لها تظهر حجم الدمار وال�ضرر ال��ذي حلق
بها ج��راء االع�ت��داءات الإرهابية وكيف �سيتم

ترميمها و�إع��ادت �ه��ا �إىل م��ا ك��ان��ت عليه قبل
الأزم ��ة منوها باجلهود التي تبذلها الكلية
واهتمامها باملواقع الأثرية خا�صة من خالل
ماج�ستري الت�أهيل والتخ�ص�ص «�شايو» الذي
يعنى بت�أهيل املواقع الأث��ري��ة يف ري��ف دم�شق
وحلب وحم�ص ونالحظ نتائجه على �أر�ض
الواقع من �أجل �إعادة الآثار �إىل ما كانت عليه
وذل��ك بالتعاون م��ع امل��دي��ري��ة العامة للآثار
واملتاحف.
م��ن جانبه �أ� �ش��ار ال��دك�ت��ور هيثم منيني
مدير عام هيئة اال�ست�شعار عن بعد �إىل �أهمية
م�شاركة ال�ط�لاب بعمل ذي قيمة و�شمولية
م��ن خ�ل�ال �إن �ت��اج خ��رائ��ط ل�ل�م��واق��ع الأثرية
وحتليلها لتقييم الأ�ضرار ور�صدها على �أر�ض
الواقع.
ب � ��دوره ن ��وه ال��دك �ت��ور � �س �ل �م��ان حممود

�أق ��اك ��ت ك �ل �ي��ة ال �ع �ل��وم ب �ج��ام �ع��ة دم�شق
امل �ع��ر���ض ال �ب �ي��ول��وج��ي الأول ل �ط�لاب ق�سم
البيولوجيا يف الكلية ت�ضمن  200عمل قام
ب�إعدادها طالب الكلية يف دم�شق وال�سويداء.
وت �� �ض��م الأع � �م ��ال امل �ق��دم��ة يف املعر�ض
الذي يقام للمرة الأوىل يف الكلية جم�سمات
ولوحات تعليمية حول مراحل منو الكائنات
احلية.
و�أو�� �ض ��ح ع�م�ي��د ك�ل�ي��ة ال �ع �ل��وم الدكتور
عدنان دي��ب �أن الهدف من املعر�ض التعرف
على م��راح��ل النمو لكل الأح �ي��اء م��ن خالل
ه��ذه املج�سمات وال �ل��وح��ات م ��ؤك��دا �أن �إدارة
الكلية تقدم كل الت�سهيالت للطالب لإجناح
كل الفعاليات التي من �ش�أنها تعزيز قدراتهم
العلمية.
وبني املدر�س يف الكلية الدكتور �سري�ؤو�س
حممد �أن الغاية من املعر�ض حتفيز الطالب
ع�ل��ى ال�ع�م��ل الإب��داع��ي العلمي التخ�ص�صي
واال�ستفادة من هذه املج�سمات يف املختربات
كو�سائل �إي�ضاحية وتعليمية الف�ت��ا �إىل �أنه
�سيتم ت��وزي��ع امل�ج���س�م��ات يف ن�ه��اي��ة املعر�ض
على املدار�س مبا فيها مدار�س �أبناء ال�شهداء
ملرحلتي التعليم الأ�سا�سي والثانوي.

ن�شاطات

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

تفقد ال��دك �ت��ور خ��ال��د احل�ل�ب��وين �أم�ي�ن ف��رع ج��ام�ع��ة دم���ش��ق حل��زب ال�ب�ع��ث العربي
اال�شرتاكي ورئي�س جامعة دم�شق الدكتور حممد ح�سان الكردي اليوم �سري امتحانات
الدورة الإ�ضافية  ،التي يتقدم �إليها طالب جامعة دم�شق وجامعتي حلب والفرات.
اطلعا خ�لال ه��ذه اجل��ول��ة التي �شملت ق��اع��ات وم��درج��ات الكلية يف كليتي الآداب
والإعالم على واقع االمتحانات وا�ستمعوا �إىل �آراء عدد من الطلبة.
و �أكد احللبوين �أن الدورة الإ�ضافية مكرمة كبرية من ال�سيد الرئي�س من �أجل �إتاحة
الفر�صة للطالب لتح�سني نتائجهم االمتحانية ب�شكل �أف�ضل الفتا �إىل �أن الإقبال الكثيف
للطالب على تقدمي امتحاناتهم وال�ت��زام الكادر التدري�سي والإداري باحل�ضور دليل
وا�ضح على �أن العملية االمتحانية ت�سري يف اجلامعة ب�شكل منتظم وفق الربامج املحددة
دون �أي م�شاكل .وهي ر�سالة للعامل على حر�ص ال�سوريني على ا�ستمرارية م�سرية العلم
والعمل والبناء لغد �أف�ضل.
بدوره �أو�ضح الكردي ب�أن اجلامعة اتخذت جميع الإجراءات الالزمة لإجناح العملية
االمتحانية للدورة الإ�ضافية بجميع كلياتها وفروعها يف القنيطرة وال�سويداء ودرعا
وت�أمني كل امل�ستلزمات والتجهيزات الالزمة ومراعاة وتهيئة الظروف املالئمة للطالب
وعدم الت�أخري يف �إ�صدار الربامج االمتحانية.
ودعا الكردي الطالب الغتنام فر�صة ال��دورة الإ�ضافية لتحقيق ما فاتهم وحتقيق
نتائج �أف�ضل يف امل��واد التي �سيتقدمون لها الفتا �إىل �أن اجلامعة �أعطت توجيهاتها بعد
الت�أخر ب��إ��ص��دار النتائج االمتحانية بحيث ت�ب��د�أ عمليات الت�صحيح ف��ور االنتهاء من
امتحان كل مادة.
وكانت امتحانات الدورة الإ�ضافية بد�أت يف كليات جامعة دم�شق وفروعها يف � 23آب
اجلاري وت�ستمر لغاية الأ�سبوع الثالث من �شهر �أيلول القادم.
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عناية ملونة ..حملة تطوعية لإعادة ت�أهيل املنظر العام لكلية
الطب الب�شري

اختتمت كلية الطب الب�شري بجامعة دم�شق بالتعاون مع فريق «النحل الأخ�ضر» ال�شبابي
حملتها التطوعية حتت عنوان «عناية ملونة» لإعادة ت�أهيل املنظر العام للكلية وتلوين وتزيني
مداخلها وحدائقها با�ستخدام تقنيات �إعادة التدوير.
وخالل جولة على حدائق الكلية بني رئي�س جامعة دم�شق الدكتور حممد ح�سان الكردي �أن
احلملة ت�أتي �ضمن ن�شاطات اجلامعة لإعادة ت�أهيل مداخل الكليات وزراعة حدائقها ور�سم لوحات
جدارية وفنية تعرب عنها وعن طالبها معتربا �أن احلملة تر�سخ الفكر التطوعي لدى ال�شباب
ك�سبيل لالرتقاء باملجتمع والإ�سهام يف �إعالء �ش�أن الوطن يف كل املجاالت.
من جانبه �أ�شار الدكتور حمود حامد عميد كلية الطب الب�شري بجامعة دم�شق �إىل �أن احلملة
ا�ستمرت �شهرين ومتثلت ب�إ�ضافة مل�سات فنية على مداخل الكلية وحدائقها وجدرانها وترميمها
من خالل ا�ستخدام مواد متنوعة ومتوافرة يف البيئة وحتويل �إط��ارات ال�سيارات امل�ستعملة �إىل
قطع �أثاث مفيدة ومقاعد للطالب ب�شكل جميل مبينا �أن احلملة مبادرة من الطالب تعرب عن
�إح�سا�سهم باجلمال رغم كل ظروف وحتديات احلرب الإرهابية التي تتعر�ض لها �سورية.
ب��دوره ق��ال ع�لاء جرب من فريق «النحل الأخ�ضر» ال�شبابي التطوعي � ..إن « 120طالبا
وطالبة من خمتلف كليات جامعة دم�شق �شاركوا باحلملة التي متت على ثالث مراحل هي �إعادة
التدوير ور�سم لوحات ذات طابع طبي على اجلدران وحملة ت�شجري �شملت �أرجاء الكلية» م�شريا
�إىل �أن هذه احلملة نفذت �سابقا يف كلية العلوم.
�شارك يف اجلولة الدكتور خالد احللبوين �أم�ين فرع جامعة دم�شق حلزب البعث العربي
اال�شرتاكي و�أع�ضاء قيادة الفرع.
يذكر �أن فريق «النحل الأخ�ضر» جتمع طالبي تطوعي ت�أ�س�س عام  2012بهدف تعزيز انتماء
الطالب جلامعتهم وحتفيزهم ليكونوا �شركاء ب�إعادة الإعمار والنهو�ض ب�سورية.

مب�شاركة  80جامعة وم�ؤ�س�سة تعليمية وطالبية انطالق فعاليات معر�ض التعليم الدويل
حتت عنوان «تعلم اليوم ..لتقود غدا» انطلقت فعاليات معر�ض
التعليم ال��دويل يف فندق داما روز بدم�شق مب�شاركة �أكرث من 80
جامعة ومعهدا وم�ؤ�س�سة تعليمية وطالبية وعلمية ومركزا للتدريب
واللغات وممثلني عن جامعات عربية و�أجنبية.
وت�ضمن املعر�ض الذي ا�ستمر ثالثة �أيام جمموعة من الندوات
واملحا�ضرات املتنوعة ذات الأهداف الإ�سرتاتيجية للم�ساهمة يف
بناء �سورية امل�ستقبل.
و�أكد الدكتور بطر�س ميالة معاون وزير التعليم العايل ل�ش�ؤون
اجلامعات اخلا�صة يف ت�صريح للإعالميني عقب االفتتاح �أن املعر�ض
ي�شكل ظاهرة علمية ح�ضارية للجامعات ال�سورية احلكومية
واخلا�صة بهدف �إلقاء ال�ضوء على التخ�ص�صات املتوفرة فيها و�أبرز
الأبحاث وامل�شاريع التي ينجزها طالبها خالل �سنواتهم الدرا�سية
معتربا �أن طلبة �سورية و�أ�ساتذتها جزء من �صمود الوطن وقوته
يقفون خلف جي�شهم وقيادتهم يف مواجهة الإره��اب حتى حتقيق
الن�صر.
من جانبه بني الدكتور املهند�س نبيل مرزوق رئي�س املجموعة
االقت�صادية لرتويج اال�ستثمارات الدولية اجلهة املنظمة للمعر�ض �أن املعر�ض يعد من �أهم املحطات العلمية والتعليمية التخ�ص�صية يف �سورية والتي ت�ضم كل
الفعاليات وامل�ؤ�س�سات واجلهات املعنية بهذا املجال لبناء �سورية امل�ستقبل.
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احلياة الربية والتنوع احليوي يف �سورية
تنوعت املحا�ضرات التي �ألقيت يف امللتقى
البيئي «التنوع احليوي» الذي عقد م�ؤخرا يف
كلية العلوم  ،وا�ستعر�ض املحا�ضرون امل�شاركون
يف �أعمال امللتقى واقع احلياة الربية يف �سورية
وابرز التحديات التي تواجهها.

الثدي َّيات الرب َّية

ك�شف ال��دك �ت��ور �أح �م��د داود رئ�ي����س ق�سم
العلوم البيئية يف حما�ضرته التي ��ش��ارك بها
يف �أن ال�غ��اب��ات ال���س��وري��ة تعد امل��وط��ن الأ�صلي
لعدد كبري من �سالالت الثديات ،م�شريا �إىل
تناق�ص ملحوظ لعدد كبري من الثديات الربية
ال�سورية مقارنة مع عدد الأنواع العاملية.
و�أ� �ش��ار داوود �إىل �أن ال��درا��س��ة الوطنية
للتنوع احليوي يف �سورية �أجنزت قبل نحو 19
ع��ام مم��ا ي�ستدعي �إع ��ادة تقييم حالة الأنواع
وعددها ومراجعتها ب�صورة م�ستمرة  .وقدم
داوود مثال على ذل��ك ع��دد �أن��واع اخلفا�شيات
امل�سجلة يف �أرا� �ض��ي القطر  27ولي�س  25كما
وردت يف الدرا�سة الوطنية حيث تنت�شر �أنواع
اخلفا�شيات يف معظم �أرا�ضي القطر ،وت�سكن
معظم البيئات .وعدد الأنواع ا 26منها يتغذى
ع �ل��ى احل� ��� �ش ��رات ،ون � ��و ٌع واح � ��د ي �ت �غ��ذى على
الفواكه.
ك �م��ا ق� ��دم داوود يف حم��ا� �ض��رت��ه �شرحا
لأ�صغر و�أك�بر �أن��واع الثديات الربية ال�سورية
ومنها هي الزبَّابة (ال�سليطة) القزمة:والتي
ال يتجاوز وزنها غراماً ون�صف ،وه��ي تنتمي
لرتبة �آكالت احل�شرات ولف�صيلة الزبَّابات �أما
�أك�بر الثدي ّيات ال�بر َّي��ة ال�سوريَّة ال��دب البني
ال�سوري
ٌ
م�سجل يف جبال احل��رم��ون ع��ام .1917
وهناك عينة منه موجودة يف متحف اجلامعة
الأمريكية يف ب�يروت جمعت من ب�ل��ودان عام
 .1904وت��ؤك��د العديد م��ن امل���ص��ادر املوثقة
بال�صور �أ َّن ��ه �شوهد ال�ع��ام الفائت �أن�ث��ى لدبٍ
بني �سوري يف جبال القلمون ال�سورية .م�شريا
�إىل �أعداد الدب البني ال�سوري يف �سورية بد�أت
بالتناق�ص منذ خم�سينات ال�ق��رن الع�شرين
ب�سبب ت��دم�ير امل��وائ��ل وام �ت��داد ال�ع�م��ران �إىل
املناطق اجلبلية  ،و يُعتقد �أ َّنه قد انقر�ض قبل
ذلك بكثري يف جبل ال�شيخ و�سل�سلة جبال لبنان

ال�شرقية ب�سبب �صيده املكثف من قبل ال�ضباط
الأملان خالل احلرب العاملية الثانية .وتعترب
�ساللة ال��دب البني ال���س��وري �أ��ص�غ��ر �سالالت
الدب البني ،حيث ي�صل ارتفاعه حتى � 140سم
وطوله نحو � 150سم ،ووزنه نحو 175كغ.
كما �أ�شار �إىل وج��ود �أن��واع من الثدييات
انقر�ضت ثم �أعيد �إدخالها منها املهاة العربي
(ال�ب�ق��ر ال��وح���ش��ي) يف حممية ال�ت�ل�ي�ل��ة .و مت
�إع� �ط ��اء ب�ع����ض م�ن�ه��ا �إىل حم�م�ي��ة العظامي
املحدثة يف مدينة حلب بهدف �إكثارها ون�شرها
يف البادية ال�سورية بعد ت�أمينها ب�شكل طبيعي,
كما بد�أ م�شروع �إكثار الغزالن من نوع الرمي
ال�صحراوي يف ع��ام  1996يف حممية التليلة
وبلغ عددها حتى  2009نحو ا 600غز ً
اال  ،وقد
قامت املحم ّية بتقدمي بع�ض منها �إىل حممية
العظامي املحدثة يف مدينة حلب والهدف من
ذلك �إكثارها ون�شرها يف البادية ال�سورية بعد
ت�أمينها ب�شكل طبيعي.
�أما عن �أكرب رتب الثدييات تنوعاً وانت�شاراً
يف �أرا�ضي القطر حيث تتمثل القوار�ض باثنني
و�أربعني نوعاً ،تعي�ش يف معظم �أرا�ضي �سورية،
وتختلف �أ��ش�ك��ال�ه��ا و�أح�ج��ام�ه��ا اخ�ت�لاف�اً بيناًّ
باملقابل ف�إن �أقل رتب الثدييات تنوعاً يف �أرا�ضي
القطر هي :رتبة القوا�ضم وتتمثل يف �أرا�ضي
القطر بنو ٍع وحيد هو الأرنب الربي ال�سوري.

العوامل املهددة

وحت��دث الدكتور حممد ماهر قباقيبي
ع ��ن م �ف �ه��وم ال �ت �ن ��وع احل� �ي ��وي م �ف �ه��وم��ه –
والعوامل املهددة له مبينا �أن م�صطلح العوامل
البيئية يطلق على عنا�صر الو�سط التي ميكن
�أن ت�ؤثر مبا�شر ًة يف الكائنات احلية على الأقل
يف مرحلة من مراحل تطورها .ويتم تق�سيم
العوامل البيئية �إىل عوامل غري �إحيائية وهي
ال�ع��وام��ل الفيزيائية والكيميائية واملناخية
ك� ��احل� ��رارة وال ��رط ��وب ��ة والإ�� � �ض � ��اءة وعوامل
الرتبة,وعوامل �إحيائية كالتناف�س بني الأنواع
والتعاي�ش والتطفل..
كما مت تطرق �إىل مفهوم املحيط احليوي
وه� ��و جم �م��ل الأن �ظ �م ��ة ال�ب �ي �ئ �ي��ة يف املناطق
املختلفة م��ن ال �ك��رة الأر� �ض �ي��ة ال�ت��ي تت�ضمن
جم�م��وع ال�ك��ائ�ن��ات احل�ي��ة ،حيث ت�ك��ون احلياة
فيها ممكنة ب�شكل م�ستمر وميتاز ب�أنه ي�شكل
جملة معقدة ج��داً ،تت�صف بالتنوع الكبري يف
الكائنات التي ي�شتمل عليها.
�أم��ا عن العوامل امل�ه��ددة للتنوع احليوي
في�شري قباقيبي �إىل تباين الكائنات الع�ضوية
احل�ي��ة امل�ستمدة م��ن ك��اف��ة امل���ص��ادر مب��ا فيها،
ال �ن �ظ��م االي �ك��ول��وج �ي��ة الأر� �ض �ي ��ة والبحرية
والأح�ي��اء املائية واملركبات االيكولوجية التي
تعد جزءاً منها.
و�أو�ضح الدكتور قباقيبي �أن حماية التنوع
احل �ي��وي والأن �ظ �م��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة ي�ت��م م��ن خالل
ع��دة �أف�ك��ار منها مكافحة الت�صحر واجنراف
ال�ترب��ة واال��س�ت�ع�م��ال ال��ر��ش�ي��د للمياه وزي ��ادة
م���س��اح��ة الأرا�� �ض ��ي امل ��زروع ��ة�,إج ��راء درا�سات
تف�صيلية بيولوجية وبيئية للنظم البيئية
وخا�صة اله�شة منها ,ومكافحة التطفل بكافة
�أ�شكاله من خالل تطوير علم �أمرا�ض النبات
وا�ستخدام املكافحة احليوية.

املف�صليات

وا��س�ت�ع��ر���ض ال��دك �ت��ور ن��ذي��ر خ�ل�ي��ل واقع
احل�ي��اة ال�بري��ة ملف�صليات الأرج ��ل يف �سورية
من خالل ا�ستعرا�ض حالتها وحتليل و�ضعها
الفتا �إىل �أن تعد مف�صليات الأرج��ل من �أكرب

ال�شعب احليوانية �سجل منها نحو  1.5مليون
نوع يف العامل  ،و ت�ضم جمموعة من ال�صفوف
احل�ي��وان�ي��ة /العنكبيات  ،خ�ط��اف�ي��ات الأرج ��ل
،م �ئ��وي��ات الأرج � ��ل  ،احل �� �ش��رات  ،غل�صميات
الأرجل ،جمدافيات الأرجل ،ع�شاريات الأرجل
،هدابيات الأرجل./
و�أو�صى خليل يف حما�ضرته �إجراء املزيد
من الدرا�سات املتعلقة باحلياة الربية
وحتديث قاعدة البيانات املتعلقة بالأنواع
ال�سورية بالإ�ضافة �إىل �إعداد القوائم احلمراء
للمجموعات احل�ي��وان�ي��ة (وم�ن�ه��ا مف�صليات
الأرج � ��ل) ح ��ول الأن � ��واع امل �ه��ددة باالنقرا�ض
يف ��س��وري��ة ،وب�ي��ان ح��ال��ة ك��ل ن��وع لإدراج �ه��ا يف
ال�ق��ائ�م��ة احل �م ��راء ل�ل�احت��اد ال� ��دويل ل�صون
ال�ط�ب�ي�ع��ة و�� �ض ��رورة ح�م��اي��ة م��وائ��ل الأن ��واع
احليوانية و �صون الأحياء املتوطنة واملعر�ضة
لالنقرا�ض يف مواطنها الأ�صلية.
كما دعا �إىل املزيد من م�شاريع الت�شجري
وات�خ��اذ التدابري ال�لازم��ة حلماية البيئة من
التلوث من خالل الت�شدد يف منع �صب امللوثات
يف الأو��س��اط املائية ،و�إق��ام��ة حمطات معاجلة
املخلفات ،و�إي �ج��اد احل�ل��ول ملعاجلة الف�ضالت
ق�ب��ل �إل�ق��ائ�ه��ا ب��الإ��ض��اف��ة �إىل احل��د م��ا �أمكن
م��ن ا��س�ت�خ��دام امل�ب�ي��دات ال��زراع �ي��ة والأ�سمدة
ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة وا� �س �ت �خ��دام ط ��رائ ��ق املكافحة
احليوية.
و�أك ��د ع�ل��ى �أه�م�ي��ة ا��س�ت�ق�ط��اب الباحثني
ال �� �ش �ب��اب م��ن ب�ع����ض ط�ل�اب ال �ع �ل��وم البيئية
وال�ب�ي��ول��وج�ي��ا يف ور� �ش��ات ع�م��ل وزارة الإدارة
املحلية والبيئة ووزارة ال��زراع��ة ليكونوا نواة
للعمل البيئي يف امل�ستقبل.

الربمائية والزاحفة

وحت � ��دث ال��دك �ت��ور ع � ��روب امل �� �ص��ري عن
ال� �ت� �ن ��وع احل � �ي ��وي ل �ل �م �ج �م��وع��ة الربمائية
وال��زاح�ف��ة يف ��س��وري��ة الفتا �إىل �أن املجموعة
احل �ي��وان �ي��ة ال�برم��ائ �ي��ة وال��زاح �ف��ة ال�سورية
تلعب دوراً ح��ا��س�م�اً يف اجل�غ��راف�ي��ا احليوانية
ال�شرق متو�سطية ويجب �أن تلقى العديد من
جوانبها االهتمام الالئق بها ،كحالة الأنواع
وبيولوجيتها وبيئتها.
و�أ��ش��ار �إىل نتائج تلك الدرا�سات �ستكون
ق��اع��دة م��ن �أج ��ل ��ص�ي��اغ��ة �إج� � ��راءات منا�سبة
حل�م��اي��ة و�إدارة امل ��وارد ال�برم��ائ�ي��ة والزاحفة
ومواطنها ،من خ�لال ال�ضغط على الإعالم
وال�ت�ع�ل�ي��م وال�ت���ش��ري�ع��ات وال �ق��وان�ي�ن حلماية
امل��وائ��ل مم��ا �أ� �ص��اب �ه��ا وي���ص�ي�ب�ه��ا م��و��ض�ح��ا �أن
العديد من الق�ضايا الت�صنيفية مل حتل بعد
م�ث��ل اح�ت�م��ال وج ��ود �أن ��واع �إ��ض��اف�ي��ة موجودة
يف ال��دول امل�ج��اورة ودرج��ة التوطن يف منطقة
�سل�سلة اجلبال الغربية وال�صحراء الربكانية
اجلنوبية �أو ت�صنيف وت�سمية بع�ض الزواحف
ال�سورية.
وا�ستعر�ض امل�صري �أنواع الربمائيات يف
�سورية م�شريا �إىل �أن ��ه مت ت�سجيل  16نوعاً
من الربمائيات يف الدرا�سة الوطنية لكنها يف
احلقيقة �سبعة �أنواع موثقة فقط
يف حني �سجل  127نوعا من الزواحف (9
�أنواع من ال�سالحف و 70نوعاً من العظايا و48
نوعاً من الأفاعي).
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حياتنا النف�سية

 -5حت�سني الإنتاجية ب�شكل عام.
 -6ال�ت�خ�ف�ي��ف م��ن ال���ض�غ��وط � �س��واء يف
العمل �أو �ضغوط احلياة املختلفة.
 -7تقليل عدد الأخطاء املمكن ارتكابها.
 -8التقليل م��ن اجل�ه��د امل �ب��ذول وجعل
ال�شخ�ص �أكرث راحة.
 -9زيادة الدخل.

تنظيم الوقت
مفتاح ًا �أ�سا�سي ًا للنجاح

طرق تنظيم الوقت:

د .معمر نواف الهوارنة

�أ�ستاذ م�ساعد بق�سم علم النف�س كلية الرتبية
جامعة دم�شق ونائب عميد كلية الرتبية بدرعا لل�ش�ؤون العلمية والإدارية

من املو�ضوعات التي مل ي�ضعف اهتمام
ال�ع�ل�م��اء ب�ه��ا ب��اخ�ت�لاف ت��وج�ه��ات�ه��م والعلوم
التي ينتمون �إليها هو مو�ضوع الوقت وذلك
لأهميته يف حياة الأفراد واملجتمعات وتتجلى
ه��ذه الأه�م�ي��ة يف ال�ك�ث�ير م��ن امل �ق��والت التي
ذك��ره��ا ال�ف�لا��س�ف��ة وردده � ��ا ال �ن��ا���س ،وق ��ال «
هربرت �سبن�سر » الوقت هو ذلك ال�شيء الذي
يحاول الإن�سان دائماً قتله ولكن ينتهي الأمر
عادة ب�أن يقتل الوقت الإن�سان ،وي�ؤكد البع�ض
ت�ل��ك الأه �م �ي��ة ب�ق��ول�ه��م « ال��وق��ت م��ن ذهب,
الوقت هو احلياة ,فعندما ت�ضيع وقتك ف�إنك
ت�ضيع حياتك».
« الوقت كال�سيف �إن مل تقطعه قطعك»،
تلك احلكمة القدمية التي �شكلت وجداننا
�صغاراً ،كانت تكتب على ظهر �أغلفة الكتب
املدر�سية مع حكم �أخرى ،وكانت تزين حوائط
امل��در��س��ة وال�ع�م��ل �أح �ي��ان �اً ,ولكنها دائ�م��ا متر
ب�صورة عابرة يف �أذهاننا لكرثة اعتيادنا عليها،
فهل فكر �أحدنا حقاً يف �أهمية الوقت؟ الوقت
لي�س كاملال ال��ذي ميكن ادخ��اره �أو توظيفه،
فهو مير �سريعاً �سواء �أ�أح�س َّنا ا�ستخدامه �أو
�أ�س�أنا؟ نعم �إننا ال ميكننا التحكم يف الوقت,
ولكن ميكننا ح�سن الت�صرف فيه .كما و�أنه
�أ�صعب مما ن�ستطيع �إدراكه.
وت�ن�ظ�ي��م ال��وق��ت ه��و ت �� �ص��ور امل�ستقبل
القريب �أو البعيد وحتديد �أهدافه من خالل
العالقة الوقتية والفكرية مع احلا�ضر �أو �أنه
ال��راب��ط الأم�ث��ل للمراحل احلياتية املختلفة
والإق��رار الأف�ضل لتتابع الأح��داث احلياتية
التي يجب �أن ينفذها الإن�سان يف وقت حمدد.
وال���ش�خ����ص ال �ف �ع��ال ه��و ال ��ذي ي�ح���ص��ل على
النتائج املطلوبة يف الوقت املتاح .والنا�س من
حيث تنظيمهم للوقت �صنفان:
• �صنف ينظم وقته :فمنهم من يكون
ف �ع��ا ًال وي���س�ت�ف�ي��د ب���ش�ك��ل ك�ب�ير م��ن تنظيمه
للوقت ،ومنهم م��ن ال ي�ستفيد م��ن تنظيمه
للوقت وتراه م�شغو ًال يف طاحونة احلياة يكد
ويعمل بال راحة.
• �صنف ال ينظم وقته :ف�إما �أن ييئ�س
ب��امل�ل��ل لأن ��ه ال ي �ع��رف م ��اذا ي�ف�ع��ل يف فراغه
ال �ك �ب�ير �أو �أن � ��ه م�ت�خ�ب��ط يف �أع� �م ��ال قليلة
الأهمية.
وت�ق���س��م الأن �� �ش �ط��ة ال �ت��ي ت�ن�ت�ظ��رن��ا �أو
نتوقع القيام بها على ح�سب �أهميتها وح�سب
ال�سرعة املطلوبة لها �إىل �أربعة �أق�سام:

الق�سم الأول� :أن�شطة مهمة وعاجلة :الطاولة �أو حتى �ألعاب الكمبيوتر وغريها...
وهي الأعمال املطلوبة على وجه ال�سرعة وال �إلخ ».
حتتمل الت�أجيل مثل« :الأزمات الطارئة �سواء
فوائد تنظيم الوقت:
ّ
ّ
على م�ستوى العائلة �أو امل�ؤ�س�سة والأعمال
ي�ؤكد علماء النف�س �أن �أي عمل تريد
امل �ط �ل��وب ت���س�ل�ي�م�ه��ا ف � ��وراً وب �ع ����ض املكاملات تنفيذه ينبغي قبل كل �شيء �أن تدرك فوائده،
التليفونية واالجتماعات املهمة فع ً
ال».
ليكون العمل فعا ًال ويعطي النتائج املطلوبة.
الق�سم ال �ث��اين� :أن���ش�ط��ة مهمة ولي�ست ت��ؤك��د ال��درا��س��ات احلديثة �أن الإن���س��ان الذي
ع��اج�ل��ة :مثل التخطيط للم�ستقبل وتوقع ي�ع��رف ك�ي��ف ي�ستغل وق�ت��ه يف �أع �م��ال مفيدة
الأزم��ات ومعاجلتها قبل وقوعها واالهتمام ونافعة ،يكون �أك�ثر �سعادة من �أولئك الذين
بال�صحة وممار�سة الريا�ضة واكت�ساب الثقافة ي�ضيعون �أوقاتهم من دون فائدة ،فال�سعادة
واملعرفة واالهتمام ب�ش�ؤون الأ�سرة والأ�صدقاء مرتبطة مبا يقدمه امل��رء من �أعمال نافعة.
وغريها.
وال�ف��وائ��د كثرية م��ن تنظيم ال��وق��ت منها ما
الق�سم الثالث� :أن�شطة عاجلة ولي�ست هو مبا�شر وجتد نتائجه يف احل��ال ومنها ما
مهمة :كالرد على املكاملات التليفونية العادية جتد نتائجه على املدى الطويل لذلك عليك
واخل �ط��اب��ات � �س��واء ال���ش�خ���ص�ي��ة �أو املتعلقة �أن ت�ستثمر النتائج من تنظيمك للوقت ومن
بالعمل �أو االجتماعات الدورية التي ال تقدم فوائد تنظيم الوقت ما يلي:
وال ت�ؤخر كثرياً بالن�سبة لأه��داف العمل �أو
 -1ال �� �ش �ع��ور ب��ال�ت�ح���س��ن ب���ش�ك��ل ع ��ام يف
مث ً
ال م�شاهدة الربامج التلفزيونية واملباريات احلياة.
الريا�ضية.
-2ق �� �ض��اء وق ��ت �أك�ب�ر م��ع ال�ع��ائ�ل��ة �أو يف
ال�ق���س��م ال ��راب ��ع� :أن �� �ش �ط��ة غ�ي�ر عاجلة الرتفيه والراحة.
وغري مهمة :مثل معظم املكاملات التليفونية
 -3ق�ضاء وقت �أكرب يف التطوير الذاتي.
و�أن�شطة الرتفيه و�إ�ضاعة الوقت مب�شاهدة
� -4إجن � � � ��از الأه� � � � � ��داف وال� �ط� �م ��وح ��ات
ال�ت�ل�ف��از وال�ف�ي��دي��و ومم��ار��س��ة �أل �ع��اب م�ث��ل « :ال�شخ�صية.

ولتنظيم الوقت ،يجب علينا �أن نكون
منظمني �إىل �أبعد احلدود يف كافة الأعمال
التي نقوم بها خالل اليوم ،لأنها هي التي
جتعلنا منظمني حتى يف الوقت ،ومن �أهم
طرق تنظيم الوقت ،ما ي�أتي:
�أو ًال :اب��د�أ ن�ه��ارك م�ب�ك��راً ،فاال�ستيقاظ
امل�ب�ك��ر ،يعينك ع�ل��ى ا��س�ت�غ�لال �أوق� ��ات اليوم
كاملة ،دون �أن ي�ضيع منها �أي ج��زء ،وحاول
�أن تكون �أك�ثر تنظيماً فابد�أ بتناول الفطور
م �ث�ل ً�ا ،ث��م اخل � ��روج ل�ل�ع�م��ل� ،إن ك �ن��ت تعمل
خارجاً.
ً
ثانيا :حتديد الأع�م��ال املهمة ج��داً ،فلو
�أمكنك حت�ضري ج��دول زمني لأعمالك التي
�ستقوم بها خ�لال ال�ي��وم ال ت�ت�ردد ،لأن�ه��ا هي
الطريقة الأمثل حلفظ الأوقات.
ثالثاً :اجعل يف يومك وقتاً لق�ضائه مع
الأ�سرة ،والعائلة ،فهذه الأوق��ات لي�ست هدراً
كما يعتقد البع�ض ،و�إمنا هي طريقة جديدة
ل�ت�ط��وي��ر ال�ف�ك��ر ،وت�ن�م�ي��ة ال�ع�ق��ول الب�شرية
بكل رق��ة ،لأن اجل�ل��و���س م��ع العائلة يجعلك
تفكر بتفكريهم ،ويجعلك ت�ستثمر �أفكارهم
بطرقك اخلا�صة.

ن�صائح للتنظيم الوقت:

وح�ي��ث ي�شكل تنظيم ال��وق��ت وح�سن
ت��دب�يره م�ف�ت��اح�اً �أ��س��ا��س�ي�اً ل�ل�ن�ج��اح ،وو�سيلة
ع �م �ل �ي��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق الأه � � � ��داف� ,إل� �ي ��ك بع�ض
الن�صائح ال�ستغالل الوقت :
 -1انظر �إىل الوقت على �أن��ه كنز ثمني
بني يديك �أعطاك اهلل هذا الكنز فهل تبدّده
دون مقابل.
� -2أن�سى �أي م�شكلة ت�صادفك وال تعطها
�أكرث من دقيقة �أو دقيقتني من تفكريك ،بعد
ذلك انتقل للتفكري يف ق�ضية �أخرى.
 -3قبل النوم حاول �أن تفكر ماذا يجب �أن
تنجز يف اليوم التايل ،وبعد اال�ستيقاظ حاول
�أن تفكر فيما �ستحققه يف يومك هذا.
 -4ال ت�شعر بالف�شل ،فهذا ال�شعور عدو
ال��وق��ت ،ب��ل ح��اول امل��رة ت�ل� َو الأخ ��رى و�سوف
تنجح ولك �أجر املحاولة.
 -5ك��ن �إي �ج��اب �ي �اً وا��س�ت�م�ت��ع ب�ك��ل حلظة
يف وق �ت��ك وك ��ل � �ش��يء ت�ف�ع�ل��ه ،وا��س�ت�غ��ل وقت
انتظارك يف و�سائل امل��وا��ص�لات يف ق��راءة �أي
كتيب �أو �سماع بع�ض املو�سيقى.
 -6رت��ب ك��ل ��ش��يء ح��ول��ك يف ال�ع�م��ل �أو
املنزل ،فذلك ي�ساعدك على ا�ستغالل الوقت.
 -7توقف عن �أي ن�شاط غري منتج ،وعدم
اخلو�ض يف �أي حديث ال طائل منه.
 -8حاول �إتقان ا�ستخدام الآالت �شائعة
اال�ستخدام والتي توفر الوقت واجلهد.
 -9ا��س�ت�خ��دم م��ا اكت�سبته م��ن معارف
وح �ق��ائ��ق يف ح ��ل امل �� �ش �ك�لات ال �ي��وم �ي��ة التي
تواجهها.
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حفل ت�أبني يف جامعة دم�شق
مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية الرابعة ال�ست�شهاد العالمة البوطي
مب�ن��ا��س�ب��ة ال��ذك��رى ال��راب �ع��ة ال�ست�شهاد
ال �ع�ل�ام��ة ال��دك �ت��ور حم �م��د ��س�ع�ي��د رم�ضان
البوطى �شهيد املحراب �أقامت جامعة دم�شق
حفال ت�أبينيا لل�شهيد على مدرج اجلامعة.
وت�خ�ل��ل احل�ف��ل ال�ت��أب�ي�ن��ي فيلم وثائقي
عن �سرية ال�شهيد البوطي ومواقفه و�أعماله
وخ�ط�ب��ه ال�ت��ي حت��دث��ت ع��ن �أه�م�ي��ة التعا�ضد
ونبذ اخلالفات حلماية الوطن والذود عنه.
وف��ى كلمة له �أك��د معاون وزي��ر الأوقاف
تي�سري �أب��و خ�شريف �أن حفل ال�ت��أب�ين اليوم
ي�أتي تخليدا لروح ال�شهيد وم�آثره الفتا �إىل
دعوة العالمة الراحل دائما �إىل حمبة الوطن
وال��ذود عنه والتحذير من االجن��رار مما كان
يخطط ل�سورية من م�ؤامرات.
م��ن جانبه �أو��ض��ح رئي�س جامعة دم�شق
ال��دك�ت��ور حممد ح�سان ال �ك��ردي �أن ال�شهيد
ك��ان ع�لام��ة ف��ارق��ة يف ط��ري��ق ال�سمو العلمي
فلم يبخل يوما ب�إعطاء الكثري من معارفه
وع�ل��وم��ه جلميع ط�لاب��ه يف ��س��وري��ة والعامل
ال�ع��رب��ي والإ� �س�لام��ي ومل يغيب امل ��وت الأثر
الذي زرعه يف عقولهم م�شريا �إىل �أن ال�شهيد
وقف يف وجه امل�ؤامرة التي تتعر�ض لها �سورية
معلنا �أن �ه��ا �أر� ��ض تت�سع للجميع وال مكان

للفتنة فيها.
وبا�سم �أ�سرة ال�شهيد �أكد الدكتور توفيق
حم�م��د �سعيد رم���ض��ان ال�ب��وط��ي عميد كلية
ال�شريعة ورئي�س احت��اد علماء بالد ال�شام �أن
ال�شهيد ك��ان �أك�ثر م��ن ع��امل و�أ��س�ت��اذ جامعي
وجت � ��اوز ع�ل�م��ه ال �ع��امل ك�ل��ه وان �ت �� �ش��رت كتبه
البالغة �ستني كتابا الآفاق ومنها ما طبع �أكرث
من ثالثني مرة وترجم �إىل لغات عدة مبينا

�أن مواقف ال�شهيد وحججه املتميزة بالو�ضوح
واملو�ضوعية �أزع�ج��ت �سدنة امل�شروع الغربي
ال�صهيوين.
و�أكد �أن �شهيد املحراب مل ي�أبه لتهديدات
ه��ؤالء وبقي واقفا ي�صدح بكلمة احلق و�ضع
ن�صب عينيه دفع اخلطر الذي يهدد الوطن
والأمة �إ�ضافة �إىل تطلعه �إىل �أن يبقى را�سخا
حتى ينال �شرف ال�شهادة مبينا �أنه وبعد �أربع

جامعة دم�شق متنح �شهادات فخرية لأ�سر �شهدائها
كرمت جامعة دم�شق ذوي اثنني
م��ن ط�لاب�ه��ا ال��ذي��ن ارت �ق��وا يف �سبيل
ال ��وط ��ن وم�ن�ح�ت�ه��م � �ش �ه��ادات تخرج
فخرية ومكاف�آت مالية.
رئ�ي����س ج��ام�ع��ة دم���ش��ق الدكتور
حم�م��د ح���س��ان ال �ك��ردي �أك ��د يف كلمة
ل��ه حر�ص اجلامعة على تكرمي �أ�سر
�شهدائها من �أ�ساتذة وطالب وعاملني
وتقدمي كل ما يلزم تقديرا ملن �ضحى
بنف�سه وقدم دم��اءه دفاعا عن الوطن
وذل � ��ك ع�ب�ر م �ك �ت��ب م �ت��اب �ع��ة � �ش ��ؤون
ال�شهداء الذي ت�شرف عليه قيادة فرع
ح��زب ال�ب�ع��ث ال�ع��رب��ي اال� �ش�تراك��ي يف
اجلامعة.
وبني الكردي �أن «عدد �شهداء جامعة دم�شق و�صل �إىل
� 134شهيدا وق��د ق��رر جمل�س اجلامعة منح جميع �شهداء
اجلامعة من الطالب �شهادات تخرج فخرية ومنح ذويهم
مكاف�آت مالية».
من جهته �أو�ضح املهند�س �أيهم احل��وراين ع�ضو قيادة
فرع جامعة دم�شق حلزب البعث العربي اال�شرتاكي رئي�س
م�ك�ت�ب��ي ال�ت�ن�ظ�ي��م وال �� �ش �ه��داء �أن ت �ك��رمي � �ش �ه��داء اجلامعة
ب��ات «ع��رف��ا وت�ق�ل�ي��دا ث��اب�ت��ا» �إ��ض��اف��ة �إىل تنظيم الن�شاطات
وال�ف�ع��ال�ي��ات واال��س�ت�ث�م��ارات ال�ت��ي ي�ع��ود ريعها ل�صالح �أ�سر
ال�شهداء من الناحية املادية وتقدمي اخلدمات الآنية لذوي
ال�شهداء وت�سهيل �أمورهم ومعامالتهم.
و�أ��ش��ار احل ��وراين �إىل �أن جامعة دم�شق ب�صدد �إ�صدار
كتاب وا�سع و�شامل خالل ال�شهر القادم يوثق ال�سرية الذاتية
جل�م�ي��ع ��ش�ه��دائ�ه��ا و� �س �ي��وزع ع�ل��ى ج�م�ي��ع م��راف�ق�ه��ا تخليدا

لذكراهم وليبقوا يف ذاكرة الأجيال القادمة.
وع�برت وال��دة ال�شهيد غفار ماهر من�صور عن فخرها
ب�شهادة ابنها وقالت «�إن ابنها منذ بداية الأزمة حمل ال�سالح
�إىل جانب رف��اق��ه ال�شباب ليدافعوا ع��ن �سورية وعزتها يف
مواجهة الإرهاب».
من جانبها �أع��رب��ت �شقيقة ال�شهيد خ�ضر بهاء الدين
ع�ل��ي ع��ن ت�ق��دي��ره��ا للقائمني ع�ل��ى ال�ت�ك��رمي وق��ال��ت � ..إن
«�شقيقها كان مثاال للطالب املتميز علميا وفكريا» معتربة
�أن التكرمي دليل على اهتمام اجلامعة بالطالب ومتابعتها
اجلادة لذويهم كما �أنه يرفع من معنويات ذوي ال�شهداء.
وال�شهيد غفار ماهر من�صور من مواليد  1995طالب
�سنة �أوىل يف كلية احلقوق بجامعة دم�شق ا�ست�شهد بريف
دم�شق بتاريخ  2015/11/6/بينما ال�شهيد خ�ضر بهاء الدين
علي من مواليد عام  1987وا�ست�شهد بريف دم�شق يف ال�سابع
ع�شر من �آذار عام .2013

��س�ن��وات ع�ل��ى ا��س�ت���ش�ه��اده ات�ضحت ال�صورة
للكثريين وتك�شفت احل�ق�ي�ق��ة ل�ه��م وغدت
ك�ت�ب��ه الأك �ث�ر مبيعا وان �ت �� �ش��ارا يف املعار�ض
العربية.
وبا�سم طلبة �سورية قدم ع�ضو القيادة
القطرية حل��زب البعث العربي اال�شرتاكي
الدكتور عمار �ساعاتي عربون حمبة وعرفان
ل��روح ال�شهيد ال�ع�لام��ة ال�ب��وط��ي ك�ت��اب اهلل
ال �ع �ظ �ي��م «ال � �ق � ��ر�آن» ت���س�ل�م��ه اب ��ن ال�شهيد
الدكتور توفيق.
وك ��ان ال�ع�لام��ة حم�م��د �سعيد رم�ضان
ال�ب��وط��ي و 42م��ن ط�لاب العلم ا�ست�شهدوا
يف احل��ادي والع�شرين من �آذار  2013جراء
تفجري �إره��اب��ي انتحاري يف جامع الإميان
مبنطقة املزرعة يف دم�شق.
ح�ضر حفل الت�أبني �أم�ين ف��رع جامعة
دم���ش��ق حل ��زب ال�ب�ع��ث ال �ع��رب��ي اال�شرتاكي
الدكتور خالد احللبوين وع��دد من �أع�ضاء
الفرع ومن ممثلي النقابات املهنية واملنظمات
ال�شعبية وامل�شرف العام على جممع الفتح
الإ��س�لام��ي بدم�شق ال��دك�ت��ور ح�سام الدين
ف��رف��ور وع ��دد م��ن ال�ع�ل�م��اء وع �م��داء كليات
اجلامعة و�أ�ساتذتها.

�أكرث من � 15ألف كتاب �ضمن معر�ض لدعم
�أ�سر �شهداء جامعة دم�شق

دعما لأ�سر �شهداء جامعة دم�شق افتتح فرع اجلامعة حلزب البعث
العربي اال�شرتاكي «جلنة متابعة �ش�ؤون ال�شهداء» معر�ضا للكتاب يف
كلية احلقوق.
و�ضم املعر�ض �أكرث من � 15ألف كتاب يف جماالت الثقافة والعلوم
والكتب اجلامعية وامل�ج�لات العلمية ور�سائل املاج�ستري والدكتوراه
ب�أ�سعار رمزية ويعود ريعه مل�صلحة �صندوق �شهداء اجلامعة.
و اعترب الدكتور خالد احللبوين �أمني فرع جامعة دم�شق للحزب
�أن امل�ع��ر���ض ه��و ت�ك��رمي لل�شهادة وال���ش�ه��داء وي ��أت��ي يف �إط ��ار ن�شاطات
اجلامعة مبنا�سبة عيد ال�شهداء وفاء لأرواحهم الطاهرة ولر�سالتهم
التي ا�ست�شهدوا من �أجلها يف �سبيل �أن تبقى �سورية �صامدة �شاخمة .
من جانبه بني الدكتور حممد ح�سان الكردي رئي�س جامعة دم�شق
�أهمية املعر�ض ملا يت�ضمنه من كتب ثقافية ومرجعية وجمموعة كبرية
من من�شورات جامعة دم�شق �إ�ضافة �إىل كتب �أخرى تربعت بها بع�ض
دور الن�شر الفتا �إىل �أن املعر�ض هو �أقل ما ميكن تقدميه لأ�سر وذوي
ال�شهداء الذين �ضحوا ب�أنف�سهم من �أجل �سورية م�ؤكدا حر�ص اجلامعة
على تقدمي كل الدعم الالزم لأ�سر ال�شهداء وت�سهيل �أمورهم وال �سيما
�أن عدد ال�شهداء باجلامعة و�صل �إىل � 130شهيدا من طالب و�أ�ساتذة
وموظفني.

